
O aurcinâ a organizațiilor dr pariul *1 iindi«a(elor 

îmbunătățirea gazelelor 
de perete

Prin scopul lor, gazetele de pere
te una din cele mal \ II loruio alo 
■gltallel comuniste de niassă, urmă
rind prin scris aceleași obiective cu 
agitația prin viu grai — trebue si sa 
situeze in centrul preocupărilor or
ganizațiilor do partid, sindicale șl de 
nassâ.

șl depășirea planului.

agitator șl de orgaulza-

Acum când întreaga muncitorime 
se află angajată in bătălia pentru 
îndeplinirea 
gazetele de perete joacă un Impor
tant rol de 
lor colectiv. De aceea so impune ca 
sarcină mal temeinica organizare a 
muncii redacționale, ridicarea con
ținutului lor la un nivel calitativ Su
perior corespunzător inaltel lor mi
siuni

Care sunt deci îmbunătățirile care 
trebuesc aduse gazetelor de perete?

Iii primul rând li se cere 
bllce articolele cu caracter 
Hotărirea C. C. al P. C. (b)
S.S. din 1924, intitulată „Despre ga
letele de perete” arată că: „In ga
letele de perete trebuesc publicate 
articole care să trateze teme strâns 
legate de situația intreprlnderii, de 
activitatea ei. cum ar fl spre exem
plu articole... asupra 
tlvitățil in producție 
determinată, despre 
flaute in domeniul tehnic— Campa
niile generale trebuesc lămurite in 
ziarele de perete in lumina Interese
lor șl sarcinilor intrprinderil respec
tive".

Șl, in această direcție, cu toate că 
In județul nostru s'au obținut suc- 
oese, mai rămân multe de făcut. Fap
tul că gazeta de perete a org. PMR 
Viscoza-Lupenl 
vitate articole 
bine de 5 luni 
rul Mecanic — Călan — 
dosul unor scânduri — care 
Întrecerile in cinstea zilei 
gust, arată fără îndoială o delăsare 
nare trebue grabnic lichidată. Dar 
faptul că la Călan de pildă, nici unul 
din cele patru articole ale gazetei 
principale, publicate in preajma ale
gerilor sindicale nu conține nimic 
concret, nefăcându-se decât aprecle-

să pu- 
local. 

al U.R.

rczulatelor ac- 
intr'o perioadă 
realizările ob-

conține ca exclitM- 
neschinibatc de mal 
sau cea dela Atelie- 

așezată in 
vo-bește de 
de 23 Au-

nebănuit de mari, 
construirea unei 
„S.U" s’a stabi- 

consumului de 
tone la 88 tone.

urarea reatl«*l»altlâțiS 
în întreprinderile sewielice 

ii
Raționalizarea procesului de fabricație

Stabilirea pe teren a norme
lor tehnice de consumuri spe
cifice a dovedit că rezervele la
tente de economii la acest ca
pitol sunt
Astfel, pentru 
locomotive tip 
lit reducerea 
metal dela 108 
In secția de foraje a uzinei ..Se
cerea și Ciocanul" din Harkov 
consumul de combustibil la o 
tonă de material forjat, a fost 
redus dela 350 la 260 kgr. ln 
aceiași secție, după reconstru
irea cuptoarelor, consumul zil
nic de coca 
2000 la 309 1 
industriei 
și regiunea 
anul 1948, 
material. restr> plan, 
perechi de încălțăminte, 140.000 
bucăți articole tricotate, 
1.180.000 perechi ciorapi, 30.000 
paltoane, 27.000 costume și 

a fost- redus dela 
krg. întreprinderile 
ușoare din Moscova 
Moscovei au dat în 
prin economii de 

550.000

de către organl- 
slndlcat.
prezintă o scrie

dela A. C. P.-Petroșenl, de pll- 
critică faptul că din cauza u- 
Insuf f elen te munci dc lămurire, 

din secție 
mic de muu-

întreprindere 
cu fapte con- 
Și întrecerile 

au pornit

rămân In
a

absentează nemotivat,

ratilor, a rezultatelor obținute in 
câmpul muncii, devenind astfel un 
Inctor mobilizator. Șl aceste suc
cese obținute atât de unele gazele 
de perete din Valea Jiului, cât șl dc 
cele din întreprinderile siderurgice 
din județ se cer a II desvoltate prin- 
tr'o mal atentă indrumare a colec
tivelor de redacție 
rafiile de partid și

Munca gazetelor 
de aspecte pozitive prin faptul că 

incă sporadic ce e drept — tra
tează uncie probleme importante, 
localizate, care dau o notă de com
bativitate. Gazeta Atelierului Meca
nic 
dă. 
nel 
in întrecerile socialiste 
s'au incadrat un număr 
cltorl. Gazeta U. T. M. dela Secția 
Construcții Metalice — 1. S. S. Hu
nedoara ia atitudine botărită impo- 
triva absentelor tinerilor dela lucru 
și școală, Iar gazeta Secției admi
nistrative dela aceeași 
satirizează — ilustrând i 
crete — birocratismul : 
slab organizate Ia care 
dactilografele.

Criticarea celor care 
ui mă, criticarea birocratismului, 
celor care 
demascarea celor care încearcă să 
saboteze sau să împiedice buna 
fășurare a muncii, toate sunt 
bleme care trebue să preocupe 
manent gazetele de perete, care vor 
trebui să-șl facă din ele 
centrale.

Gazetele de perete n’au 
facă incă sau să se ridice 1 
de organizator colectiv al 
Nici una din gazetele de perete nu

des-
pro-
per-

probleme

reușlt să 
la nivelul 

I muncii.

(continuare Îh f>ag. lll-a)

31.000 rochii. Industria textilă 
din regiunea' Ivanovo, prin re
ducerea consumului specific 
de materie primă, bumbac puf 
și fire de bumbac, a produs 
peste plan cca. 3 milioane me
tri țesături.

O importanță covârșitoare in 
mărirea acumulărilor o are îm
bunătățirea calități și lichida
rea] rebuturilor. Întreprinderile 
de frunte dau exemple străluci
te în reducerea rapidă a rebu
turilor. Astfel uzina „Secerea 
și Ciocanul” din Harkov a re
dus rebuturile in anul 1948 cu 
50 la sută față de anul trecut.

Reducerea consumului speci
fic de mun ă fizică, conslitue 
una din sursele cele mai im
portante ale măririi rentabilită
ții întreprinderii. Sub regimul 
socialist această reducere se 
realizează prin desvoltarea teh
nicii și buna organizare a mun
cii. In fond este vorba de ge-
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rl generale, arată că deși in alege
rea subiectelor exista o orientare 
justă, nu s'a reușit sa le trateze le
gate de sltua(iu locală.

Totuși, inlr'o destul de mare mă
sură, s'a reușit ca gazetele de pere
te să participe activ la populariza
rea fruntașilor iu producție, a deco-

CITITI>

in corpul ziarului

Intr'o atmosferă de entuziasm

ln Valea Jiului, la ISS. 
Hunedoara și Simena 
tinerii muncitori își iau 
noui ang, jamente de 
a mări producția, de a 
îngriji cuptoai ele și rha 
șinile și de a munci 
voluntar în cinstea 
Congresului de unifi
care.

în pagina 4-a
Ordinul de Zi dat de 
nistrul Forțelor Armate 
URSS cu prilejul celei 

a 31-a aniversări a 
Armatei Sovietice

mi
ale 
de

Succesele strolucife ole unui tânăr turnător 
de oțel din Dnepropetrovsk

furnale, 
și mașini ds îa-

In cinstea celui celui de-al XI- 
lea congres al Comsomolului mii 
de tineri metalurgiști din regi
unea Dnepropetrovsk, fac mun
că voluntară la furnale, cup
toare „Martin” 
minat.

In prma zi 
rul turnător 
Moroz dela uzina „Petrovski", 
rare a terminat de curând școa
la de meserii a obținut un suc
ces remarcabil. In 5 ore și 20 mi
nute el a produs 9,46 tone de

de munci timi
de otel Grigore

■neralizarea mecanizării proce
selor de muncă și introducerea 
sistemului de muncă pe bând?, 
rulantă.

O altă soluție importantă 
pentru reducerea prețului de 
cost și mărirea rentabilității, 
este apilcarea normelor medii 
progresive de exploatare a u- 
iilajului. In această ordine ae 
idei trebue semnalată ca o 
cină imediată reducerea la 
ximum a timpilor morți.

Diferențe flagrante între 
țurile de cost ale unuia și 

in diferite între
cea mai elocventă 
posibilităților încă 

de recrucere a

sar- 
ma-

pre- 
ace-

unui combain la

lași articol 
prinderi este 
dovadă a 
neexploatate 
prețului de cost. Astfel prețul 
de cost al 
uzina ..Comunad" a fost în a- 
nul 1947 c.u 29 la sută mai ma
re decât prețul de cost al ace
luiași combain in uzina „Rost- 
selmaș". In primele 7 luni ale 
anului 19ÎS, prin raționalizarea

(vezi începutul în Nr. 753J

Populația Văii Jiului a sărbătorit 
cea de a 3l-a aniversare a Armatei Sovietice 
ln sala festivă a Casinoului Muncitoresc diu Petroșeni' a 
avut loc Miercuu după amiază, sărbătorirea celei de a 31-a 

aniversări, a glorioasei Armate Sovietice.
După ce corul a intonat 

imnul R. P. R. și imnul U R S.S. 
tov. Ianași Andrei membru în 
biroul org. locale P- M. R., a 
arătat rolul important al Ar
matei Sovietice, creată de 
LENIN și STALIN crescută 
și educată de Partidul Comu
nist (b) care a străbătut în 
cei 31 de ani un drum eroic, 
presărat cu însemnate și mărețe 
înfăptuiri.

Armata Sovietică a apărat 
poporul și PatTia împotriva 
hoardelor hitleriste, pe carele-a 
sdrobit în propriul bârlog, înfi*' 
gând drapelul sovietic deasupra 
Berlinului salvând popoarele 
de barbaria fascistă.

otel, în loc de 4,85 tone prevă
zute de normă.

In general, turnătorii de otel 
ai acestei 
mai inall 
fie care 
uzina.

uzine au atins cel 
nivel de producție 
l-a avut vreodată

Crește diagrama grupei tovarășului Burlec...

plan de pro- 
teali’ată a 

normă cu 9 la

Trei luni de zile dearândul, 
diagrama irroducțiri grupei tov. 
Burlec Victor, nu s'a schimbat 
prea mult: Noembrie sub nor
mă cu 11 la sută. Decembrie 
sub normă cu 10 la sută, im 
in luna Ianuarie, când marți 
majoritate a minerilor și-au 
încordat forțele pentru depă
șirea primului 
duefie, producția 
fost tot sub 
sută.

Galeria înainta greoi. Tim
pul de străpungere a stratului 
de piatră gros de 150 metri, se 
lungea mereu ca o boală grea.

S> lucrul era de mare im
portantă. Dacă galeria nu e 
terminată la timp, straiul de 
cărbune nu poate fi pregătit 
din timp pentru exploatare și 
poduefia minei Aninoasa ur
ma să aibă de suferit.

La locul de muncă, acolo 
unde galeria înainta încet ca 
un melc, a venit de mai multe 
ori tov. Cosma, secretarul org. 
de Partid.

— Cum merge tovarășe Bur- 
Lec?

întrebarea asta îl cam supăra 
pe tovarășul Burlec, șeful 
grupei Uneori și acasă, nevasta 
sa ÎL Lua La rost:

— Eu nu știu ce faci tu, de 
vii acasă cu bani mai puțini 
decât ceilalți muncitori buni. 
Avem copii, avem nevoi și tu...

— Avem greutăți tovarășe 
Cosma. Piatra tare, căldură .

Armata Sovietică a eliberat 
țara noastră de jugul fiscist, 
dând posibilitate celor ce mu
ncesc să* și ia în mâini propriile 
lor destine și sub condu
cerea Partidului de avantgardă 
al clasei muncitoare să pășe
ască pe drumul construirii 
socialismului.

Astăzi ea este o garanție 
a păcii și securității tuturor 
popoarelor dornice de pace și 
libertate.

Asiste n a a ovaționat înde
lung pentru glorioasa Armară 
Sovietică și pentru gen aiul ei 
făuritor, 1. V Stalin.

Festivitatea a fost încheiată 
cu un program artistic alcă
tuit din cântece și dansuri 
sovietice, urmat de un film 
sovietic,

Meetinguri închinate celei 
de a 31-a aniversări a Arma
tei Sovietice au avut l°c 
deasemeni in Valea Jiului Ia 
L upeni, Aninoasa, Vulcan, 
L onea, precum și în princ pa
lele centre din județ.

normă.... 
la intre- 

tovarățul 
tovarășii

stratul de piatră 
Burlec, s'a schim-

— Dar cum fac mineii care 
lucrează la înaintarea gatenei 
de deasupra, in aceleași condi- 
țiuni de muncă și depășesc 
normele? Nu ați oganizat bine 
muma, nu folosiți timpul de 
lucru așa cum trebue — con
tinua tovarășul Cosma.

Cosma, secretarul dela Pa’hd 
e iubit de mineri. Chiai murei 
când ie arc’ă lip.-un.c- >n mun
că, nu se supără, il ascultă.

— -4ya e tovaășe. Ne cam lă
săm pe lânjeală. Și eu m am 
gândit, ce ar fi dacă toți minerii 
ar rămâne ca noi sub

— Să pornim și noi 
cere, așa cum spune 
Cosma — interveniră 
lacob Nicolae și Pantelimon Ion 
mineri am acea grupă.

X
Pe la începutul lui Februa

rie, munca în galeria cu cart 
înainta în 
grupa tov. 
bat brusc. Mai multă viață, mai 
mult interes. Tovarășul Jurca, 
șeful sectorului, parcă era altul. 
Au mai pleca supărat, nu-i mai 
dojenea. I'enca cu drag la locul 
lor de muncă pentrucă sfatu
rile pentru buna organizare a 
muncii erau ascultate și folo- 
sitv.

Uite iovarcv<, când piatn 
<■■ tare, faceți găurile mai dese 
și nu prea adânci. Când e mai 
puțin dură, dați găuri mai a- 

(contiituare în f>ag. III-o)
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Tinerii muncitori hunedoreni întâmpină Congresul de unificare!
In Valea Jiului, la I. S. S. - Hunedoara și Simeria, tinerii muncitori 

își iau noui angajamente de a mari producția, 
de a îngriji cuptoarele și mașinile, și de a munci 
voluntar în cinstea Congresului de unificare

La
tir.erii
tineret s'au angajat in întreceri so
cialiste.

Lonea, Lupeni și Aninoasa, 
care lucrează in abatajele de

Mneril depășesc normele
Până acum tinerii din abatajul ti

neretului din I.upeni, de sub condu
cerea tov. Matasăreanu ioan, de
pășesc regulat normele cu 35-36%. 
Cei dela Aninoasa depășesc norma 
cu 26%, iar cei dela Lonea cu 150%.

Echipa de m neii a tânărului Stol-

Congresul unificării tineretului este întâmpinat cu mărețe realizări ale tinerilor din 
Valea Jiului și cu noui angajamente de muncă,

îndrumați de organizația județeană l ' T.M. și sprijiniți de Partid, tinerii se pregătesc 
intens, pentru conferința județeană, care va avea loc, între 25 șt 1 Martie, se pregătesc 
pentru a da zilei Congresului un adevărat aspect de sărbătoare. In ateliere tinerii con
fecționează în timpul lor liber diferite cadouri pe care le vor preda cu ocazia Congresului, 
au organizat 8 echipe artistice.

Mai presus de toate însă, tinerii se pregătesc să obțină succese cât mai mari în 
câmpul muncii.

n unea și tinerii muncitori dela Sec- 
ța Mecanice.

(rheorglieol Nic. și-a luat angaja
mentul ca printr'o munca mai aten
ta sa nu rupă nici un cutii
iar tânărul Voinea Leontin 
gaiat sa reducă consumul 
dela 6 
nici un 
spânul 
spre a
timp să antreneze șl pe

la 4 kg. 
cuțit la 
de otel 
putea II

pe lună, sa 
strung, s 
de șpanul 
retopit șl

de strung 
s'a un

de ulei 
nu rupă 

>epare 
bronz 
acelaș 
tineri

să 
de 
In 

alți

>

cescu, dela Mina Lonea, mai bine 
de 10 zile, dă cărbune in contul lu- 
nei Martie, depășind regulat norma 
cu 75-90%.

La fabrica „Filatura" Lupeni. ti

Sfi mărim producția și să economisim materialele 
își ian angajamentul tinerii mineri

Ucenicii vor fi mai

Zilnic, in Valea Jiului, au loc 
neetinguri ale tineretului. Zilele tre
cute, la meetingul tineretului dela 
Mina Lupeni, in fața tovarășilor lui 
tbv. Mătăsăreanu, și-a luat angaja
mentul de a depăși norma cu 50%, 
de a face 10% economie de explo- 
siv, economie de lemn și aer com
primat.

Deasemeni, tov. Bălteanu Vasile 
și Bineală Constantin, și-au luat an
gajamentul de a lupta pentru eco
nomisirea aerului comprimat și a 
materialului fieros, prin folosirea ra
țională a acestora șt repararea con
ductelor defecte.

La fel la meetingul tineretului 
dela Mina Lupeni, tinerii au dat do
vadă de multă inițiativă și elan de 
muncă.

Tov. Tănase Nicolae tânăr miner,

Tinerele muncitoare vor

Cu multă însuflețire au luat la cu
noștință tinerii, angajamentul' tov. 
Nagy Brighita si Gabor Olga, care 
s’au oferit ca împreună cu încă 6 
tinere să facă un post voluntar în 
mină Si de a intensifica cercul de 
studii al tineretului.

Tânăra Abraham Maria, lucrând 
la silozurile dela funicularul care 
duce cărbunele dela Aninoasa la Pe- 
trila. și-a luat angaiamenul de a an
trena pe tovarășele și tovarășii ei 
de muncă, pentru a trimite cât mai 
mult cărbune la Petrila și de a duce 
muncă de lămurire printre muncito
ri, pentru lichidarea absențelor ne- 
Miotivate.

Nici ucenicii nu s'au lăsat mai 
prejos! Ucenicul Gabor Victor, a 
chemat la întrecere pe toți ucenicii 
din secția mecanică în vederea eco
nomisirii de materiale și a discipli
nei în muncă.

Tov. Munteanu Ioan, vizitiu la 
mină, și-a luat angajamentul fată de 
tovarășii Iui, de a asigura bunul 
mers al transportului vagonetelor.

Tinerii din abataje s'au 
chemat la întrecere

Au luat apoi cuvântul și tinerii 
mineri dintre care tov. Băjan Vasile 
și-a propus de a depăși norma cu 
25%, chemând la întrecere pe cu 
din abatajul tineretului, iar tov. Ba- 
lin Petru, șeful de Stupă dela aba
tajul tineretului, răspunzând che
mării, și-a luat angajamentul de a 

nerele Gergan lllga, Gergan Ghjze- 
la și Popa Maria, sunt fruntașe in 
producție. Ele caută să producă tot 
mai multe fire de mătase, depășind 
regulat normele cu 80-90%, 

șl-a luat angajamentul de a depăși 
norma zilnică cu 50%, iar tov. Latu 
Ioan, mecanic la crațer șl-a luat an
gajamentul de a întreține in cele 
mai bune condițiuni motoarele și 
maștaile miniere pentru bunul mers 
al producției.

Tov. Nagy Pavel, tânăr strungar 
la atelier, împreună cu tovarășii săi 
de muncă, s'a oferit de a face un 
post voluntar, pentru a pregăti pie
se de schimb pentru unele mașini 
miniere, iar tov. Qabor losif, dela 
lămpărie și-a luat angajamentul de 
a reduce cu 50% timpul de distri
buire a lămpilor pentru mineri.

Tinerii vagonetari, Manolache ton 
șl Ioan Nicolae, și-au luat deaseme
ni angajamentul de a fi din cel mai 
activi, în ceeace privește încărcarea 
Cu cărbuni a vagonetelor.

munci voluntar în mină* 
disciplinați în muncă

depăși norma cu 30%, chemând la 
întrecere pe tinerii din abatajul ti
neretului dela Lupeni, punând ca o 
condiție principală, economisirea de 
explosiv și material lemnos.

I. HERMAN, coresp.

Conferințele de
In perioada 18-20 Februarie 

a. c. conform prevederilor pla
nului de muncă al Comitetului 
Județean fle unificare, in întrea
gă Valea Jiului au început con
ferințele de unificare.

Tinerii muncitori din Lu|>eni, 
Vulcan. Lonea și la fel ci ei 
tinerii șateni muncitori din pla
sele Hațeg, Pui și Sarmisege- 
tuza, au avut o participare en
tuziastă afinnându-și întreaga 
lor voință de unitate, isvorită 
din conștiința nouă pe care le-a 
dat-o Partidul clasei muncitoare.

Peste tot, sub conducerea U. 
1 M. îndrumat d<: I arlid. in 
acțiunea de unificare s’a înca
drat cu dan întreg tineretul 
muncitor, conferințele care s’au 
desfășurat zilele trecute oferind 
astfel un aspect concludent și 
semnificativ aJ acestei lupte pen
tru unitate.

După ce în atenția încordată 
a întregei asistențe, s’au arătat

Și Ia l.S.S-Hunedoara se iau angij mente de munca 
în cinstea Congresului

La fel ca Și in Valea Jiului, tinerii 
muncitori dela I. S. S. Hunedoara, 
paralel cu lupta pentru atingerea și 
depășirea obiectivelor stabilite în 
cadrul întrecerilor Individuale în 
care sunt angajați încă din luna tre
cută, își iau mari angajamente In 
muncă in cinstea Cogresulul de Uni
ficare.

După ce tineri ca Rusu Ion sau 
Miron Virgil, lucrând la repararea 
carelor de tranportat sgură, la fel 
ca și alte sute de tineri, au depășit 
norma cu câte 78 și 74 la sută, an
gajamentele de până acum s'au do

Oțelarii și apaductieriî dela O. S. M. 
se angajează >ă întrețină mal bine cuptoarele

Așa ipoductierul Petrescu Eugen 
dela 0. S. M. și-a luat angajamentul 
să muncească cu mai multă atenție 
astfel încât să nu aria nici un in- 
jector și racilor la cuptor. Pentru 
a-Și putea îndeplini angajamentul, 
tov. Petrescu a chemat la întrecere 
pe tov. Bistrian care lucrează la 
pompele de apă.

Primind cu entuziasm această che
mare, tov. Bistrian și-a stabilit ca 
obiectiv de muncă un mai sever con
trol al sorbului de apă, spre a îm
piedica pătrunderea impurităților 
care, înfundând dispozitivele de ră
cire, ar prilejui arderea injectoare- 
lor și răcitoarelor.

unificare pe plâși 
scopurile și importanța unirii 
întregului tineret muncitor in 
cubul unei unguri cigr-izuțn 
puternice s’au tlat rapoartele de 
activitate asupra muncii depuse 
de comitete în cadrul unificării, 

lntr’o atmosferă plină de se
riozitate s’au ales apoi comite
tele organizației unice a Tinere
tului Muncitor, vigilența tine
rilor făcând ca în ele să se pro
moveze numai clementele cin
stite care prin muncă și-au do
bândit încrederea masselor.

Cuvintele rostite de- reprezen
tanții organizațiilor de partid 
au fost întâmpinate cu vii și 
lungi aplauze, și lozinci. Cuvin
tele prin care se arăta sprijinul 
continuu și permanent pe care 
Partidul îl dă tineretului, au 
fost subliniate cu uralele intre- 
gei asistențe.

Un prilej de noui manifestații 
entuziaste a fost alegerea dele- 
gaților pentru conferința Județeană. 

vedit a fi sub posibilitățile de mun
că ale tinerilor siderurgiști.

Deaceea, in cadrul unei Ședințe 
organizată zilele trecute de org. U. 
T. M. — I. S. S. la care au partici
pat toți tinerii din secțiile mecanică 
și O. S. M„ după ce s'a arătat im
portanța economiilor în producț-e, a 
bunel întrețineri a cuptoarelor și 
mașinilor, toți tinerii și-au luat noul 
angajamente in muncă pe care tra- 
dticându-le in viața să întâmpine 
ziua Conferinței Județene și a Con
gresului de unificare cu cât mai 
mari realizări.

Tânărul Trușcă Nicolae — topi- 
tor II — In numele tinerilor din sec
ție a arătat că vor munci in așa fel 
încât să nu ardă nici o boltă de 
cuptor |i să reducă timpul de re
parare a stâlpilor dela cuptor cu 10 
minute.

Dela aceeiași secție, lăcătușul 
Cosma Vasile și-a luat angajamen
tul să întrețină mai bine macaralele 
ca până la Congres să nu existe nici 
o macara stricată.

Nici un cuț<t de strung rupt, 
economie la nlei *1 buna între
ținere a mașinilor in cinstea 

Congresului
La fel Și-au luat angajamentul de

In întreagă Valea Jiului au avat loc

și centre miniere
Asemenea ședințe au avut loc 

in întreg județul decurgând in 
acelaș entuziasm nestăvilit, care 
a subliniat încă odată hotărî rea 
<l care tineret-,i mai.cil r ,i pă 
șit pe drumul deplinei sale uni
tăți.

In cinstea celui de al Xl-lea 
Congrcs al Comsomolulni 

Luna Februarie - Luna Comsomoliștilor 
Hotăiîrea tinerilor mineri d<n Bulgaria

Comitetul Central al Coniso- 
molului a primit următoarea 
telegramă din Pernic, centrul 
carbonifer al Bulgariei:

Iubiți tovarășii
Tineretul muncitoresc din 

Pernic, adunat' In ședința fes
tivă consacrată celui de-al 
V-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar și începutu
lui primului nostru >plan cin
cinal, vă trimite salutul său.

- prin întreceri in munca de bu- 
pa întreținere a mașinilor.

Cefer țtii dela Simeria Întâm
pin* Congresul cu reabziri 

prin nuntă voluntar*
$i la Atelierele CFR Simeria, ti

nerii muncitori s'au antrenat in ac
țiuni de muncă voluntară pentru a 
participa activ Ia realizarea Planu
lui de Stat pe anul 1949.

In ziua de 18 Februarie 1949, a- 
dunați in meetinguri fulger tinerii 
muncitori dela Atelierele CFR Si
meria, Depoul de locomotive. Ate
lierul Triaj și Școala de Ucenici 
meseriași și-au luat șl ci angajamen
te. Așa. tânărul Breazu Ioan dela 
Atelierele Centrale și-a luat angaja
mentul ca împreuna cu alțl tineri d'n 
secție, să lucreze voluntar la repa
rarea unei locomotive 324.303 astfel 
încât la 5 Martie, locomotiva să fie 
pusă în funcțiune. Deasemenea șl-a 
luat angajamentul ca până la 30 
Martie să desmembreze 3 cutii de 
foc dela locomotive ce au fost date 
Ia casare și care împiedecă circu
lația și bunul mers al lucrului in hală

Tov. Canija Macavei și-a luat an
gajamentul ca împreună cu alțl ti
neri să desmembreze in cinstea con
gresului una din cele trei cutii de 
foc.

La Trial, tov. Bârlea losif, in nu
mele tinerilor muncitori și-a luat an
gajamentul să repare până la 1* 
Martie, 4 vagoane prin muncă vo
luntară folosind în mare parte ma
terial rămas din rebuturi șl deșeuri.
aducând în acest fel econumii de 
timp și la unele materiale. Totodată 
și-a luat angajamentul că va antre
na tot tineretul în muncă.

Și elevii școalei de ucenici prin 
tov. Otoi Teodor Și-au luat anga
jamentul de a repara o locomotivă 
la spălare pe data de 27 Februarie 
fn cinstea Congresului, iar tov. Bota 
Gheorghe de a presta 100 ore volun
tare pentru curățirea remizei de 
deșeuri.

O. BEJAN, corcsp. voluntar

Cercetând bogata voastră ex
periență și urmând exemplul 
vostru în construcția socialistă, 
am hotărât in unanimitate ca 
luna Februarie să fie luna 
comsomolistă, și să mărim ast
fel producția in cinstea celui 
de-al Xl-lea Congres al Com- 
somolului din Țara Sovietelor.

Trăiască Comsomolull
Trăiască conducătorul și 

învățătorul Întregii omeniri 
progresiste — marele Stalin.
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Mecanicul Norescu Vasile și fochistul 
Ti(ă Ion au salvat două trenuri dela 
ciocnire pe linia București - Livezeni

Trenul de țiersoane Nr. 1.018 
■care circulă |>e distanța Petro- 
șem — Târgu Jiu, a fost condus 
în una din zilele trecute de me
canicul Norescu Wisile, împreu
nă cu fochistul Tiță loan. In 
stația llie PintUie, trenul a in
trat pe o linie ocupată de un alt 
tren tot de țxirsoane, deoarece 
personalul stației dintru negli
jență condamnabilă, nu a primit 
trenul 1.018 pe linia libera.

Trenul a intrat in stație cu vi
teza normală, mecanicul nepu
tând observa gararea greșită, 
deoarece in imediata apropiere 
a stației se afla un tunel.

Ciocnirea părea inevitabilă, 
insă, cu o prezență de spirit e-

Modificând un ciocan de abataj Importat d n Uniunea 
sovietică pent u a putea fi întrebuințat la nituit 

Muncitorul Barbu Olimpiu bote un nit 
în 6 secunde în loc de 10

!n atelierele minei Aninoasa 
«chipa tov. Barbu Olimpiu lu
crează la repararea vagonetelor

Simțindu-se lipsa ciocanelor 
pneumatice pentru nituit, tov. 
Barbu Olimpiu a modificat un 
ciocan de abataj importat din 
LI, R. S. S. adoptându»i un 
cap nituitor și un cap de tă
iat care se pot schimba cu 
ușurință fără a se pierde mult timp

Noul ciocan are avantagii 
mari, nituirea făcându-se în 
condițiuni mai bune și într'un

Îmbunătățirea gazetelor 
de perete

(Urmare din pag. I-a) >> 
arată metodele de muncă prin care 
s'au obținut depășiri de norme, eco
nomii de materiale. îmbunătățirea 
calității, ș. a.

Colectivele de redacție ale gaze
telor vor trebui să-și creeze cola
boratori tocmai din rândurile frun
tașilor in muncă. El inșlși să iaca 
cunoscute tuturor metodele care le
ac intrebulntat și care au dat rezul
tate pozitive in muncă, făcând din 
cazetă nu numai un agitator, ci un 
sprijin prețios in munca de zi de zi 
a fiecăruia.

Mai există insă o serie de pro
bleme de ordin orgaulzatoric legate 
de practica ziarelor de perete. Una 
din acestea e crearea unei gazete 
comune a organizației de Partid și 
a Sindica'uloi. La C&lan, unde a luat 
dela ființă o asemenea gazetă, mun
ca — prin concentrarea forțelor — 
s’a îmbunătățit simțitor fată de tre

cutul ru tocmai îndepărtat, a în
registrat succese simțitoare atât sub 
raport cantitativ cât șl calitativ.

Până acum gazetele de perete au 
reușit, unele mai mult altele mal pu
țin, să devină uu factor de mobili
zare a muncitorimii. Dar rezultatele 
pe care le-au dat, sunt incă insu
ficiente prin faptul că n'au reușit in 
Întregime să fie la înălțimea misiu
nii lor.

Munca lor va trebui imbunătătită, 
l'n studiu amănunțit și o înfăptuire 
practică a Instrucțiunilor cuprinse 
In broșura „Instrucțiuni pentru or
ganizarea gazetelor de perete” e- 

xt'inplară, cu îndemânare, meca
nicul și fochistul uu reușit să o 
prească trenul înainte de a se 
ciocni cu cel garat mai înainte

In acest fel, mecanicul No
rescu Vasile și fochistul Tiță 
loan, au reușit să salveze cele 
dcuă trenuri, au reușit să salve
ze viața călătorilor.

ITin exemplul lor, cei doi 
conducători ai trenului 1.018 au 
dat un exemplu viu de felul cum 
trebue apărat bunul poporu’ui 
și viața călătorilor, în timp ce 
personalul stației, prin condam
nabila lor neglijență au pus in 
pericol viața călătorilor și avu
tul Statului celor ce muncesc.

timp mai scurt. Cu acest cio
can nitul poate fi bătut în 6 
secunde, pe când cu cel vechi 
era nevoie de 10 secunde.

I Itilizarea acestui ciocan 
pentru nituit, confirmă 'încă 
odată superioritatea uneltelor 
aduse din Uniunea Sovietică, 
care sunt de un mare ajutor 
în lupta muncitorilor pentru 
realizarea unei productivități 
ridicate.

BOCANCIOS EMIL 
coresp. voi.

dilată de Direcțiunea Propagandei 
și Agitației a C. C. al PMR, o in 
drumare continuă și permanentă a 
Comitetelor de redacție — care vor 
trebui reorganizate pe baze sănă
toase — din partea organizațiilor 
de Partid și Sindicat, vor face ca 
ziarele de perete din întreprinderile 
și Instituțiile județului nostru, să-și 
împletească activitatea lor cu lupta 
celor ce muncesc pentru indepllnirea 
și depășirea Planului de Stat, să-și 
cucă la bun sfârșit misiunea de spri
jinitor și mobilizator al celor ce 
muncesc.

ȘTIRI EXTERNE
DELHI, 24 <Rador> In 

înteaga Indie continuă repre
siunile în massă împotriva 
Partidului Comunist și a altor 
organizații democratiee, repre- 
ssiuni care sunt deosebit de 
intense la Bombay, Calcutta, 
Madras si alte centre indus
triale și feroviare alte țării.

Ziarul HINDUSTAN 
TIMES anunță că în ultimele 
trei zile au fost arestate peste 
1000 persoane.

*
TOKIO, 24 (Rador) Ziarele 

anunță că membrii comisiei

Raționalizarea procesului
(Urmare di a pag. I-a)

precisului <le fabricație, dife
rența dinlre prețul de cost al 
producției la. colo două uzine 
moi jus vilele s'a redus la 5 
Iu sulă.

Facterii caro asigura 
rentabilitatea întreprinderilor

O rezervă serioasă de econo
mii o constitui acc-elerureu rit
mului de circuluție a fonduri
lor întreprinderii atât In pro
cesul de producție cât și |n 
cel de vânzare a mărfurilor. In 
aeeaslfi, ordine de idei trebue 
subl.niulâ importanții luptei 
lieiilru reducerea ciclului de 
fabricație, lenlru accelerarea 
transporturilor, u[ ropierea cen- 
'relor de producție de centrele 
de consumutie, ele. Tot utât de 
importantă este fabricarea ace
lor produse cari corespund ne
voilor și cerințelor industriei, 
agriculturii și consumului civil. 
Se Înțelege- că fabricarea de 
mărfuri care nu corespund u- 
nor cerințe reale și deci nu-și 
pot găsi plasament^ reprezintă 
o înghețare de fonduri și o scă
dere a rentabilității.

Rentabilitatea întreprinderi
lor bazată pe calculul economic 
este pârghia hotăritoare in or
ganizarea l'olșevică a economiei. 
Rentabilitatea întreprinderilor 
este unitatea de măsură a bunei 
sau relei gospodăriri a acestora. 
Rentabilitatea crează condițiile 
optime pentru valorificarea tu
turor inițitivelor prin larga au
tonomie acordată întreprinderii, 
prin combaterea tendinței de 
delăsare a-anumitor conducători 
de întreprinderi.

In economia capitalistă, creș
terea beneficiilor înseamnă pau
perizarea relativă și absolută a 
clasei muncitoare. Dimțiotrivă, 
creșterea beneficiilor întreprin
derilor socialiste înseamnă ridi
carea nivelului general al econo
miei naționale și a bunei stări a 
celor ce muncesc. Milioane de 
oameni sovietici sunt direct in
teresați în ridicarea rentabilită 
ții întreprinderilor. Cointeresa
rea materială a colectivului fie
cărei întreprinderi socialiste este 
stimulată prin fondul directo
rial. Acest fond se formează 
prin împlinirea și depășirea pla
nului de beneficii și a sarcinilor 
de reducere a prețului de cost.

pentru problemele de admintra- 
ție locală și membri al Parla
mentului japonez au inițiat o 
campanie pentru așa numita 
„reorganizare" a sistemului po- 
liținenesc, adică pentru mărirea 
numărului de polițiști și acor
darea unor fonduri suplimentare 
în vederea înarmării lor.

*
NEW-yORK. 24 (Rador), 

Conducătorul biroului de sta
tistică de pe lângă ministerul 
muncii din Statele Unite a a- 
nunțat că la sfârșitul lunei 
Ianuarie. Statele Unite numă- 

Fondul directorial e>te utilizat 
țientru opere de asistență socia
lă și culturală in folosul colec
tivului întreprinderii. Astfel in 
anul 1940, in întreaga industrie 
sovietică in fondurile directoria
le sau vărsat 2,6 miliarde ru
ble din care, pentru construcții

Eficacitatea regimului de autonomie economica

Experiența unor întreprinde
ri din Moscova care au introdus 
regimul de autonomie economi
că bazată pe rentabilitate și ațji- 
cată până la secție și brigadă, 
merită o atenție deosebită. Ast
fel secția de liobinare a uzinei 
„Vladimir llici” a trecut din Iu
nie 1948 la activitatea bazată |x- 
autonomia și rentabilitatea pro
prie. In secție, sistemul a fost 
aplicat până la brigadă, iar re
zultatele n’au întârziat să se a- 
rate. Din Iunie până in Septem
vrie acumulările realizate în a- 
ceastă secție au crescut dela 
90,5 mii ruble până la 191 mii 
ruble, iar programul anual de 
producție a fost realizat până la 
20 Octomvrie.

O importanță considerabilă in 
ridicarea rentabilității întreprin
derii o are perfecționarea siste
mului de planificare și evidența 
prețului de cost. Planificarea 
prețului de cost trebue să urmă
rească descoperirea unor meto
de care să scoată in evidență cât

Crește diagrama grupei 
tovarășului Burlec...

(Urmare din pag l-a)

dând și mai rare. Țineți eoni 
de tăria pietrei fi o să avefl 
spor la muncă!

Le-a arătat tov. Jurca fi cum 
șă-și organizeze munca, pentru 
a nu pierde timpul de lucru 
in zadar. L'nul să dea găurile 
pentru împușcare, altul să în
carce piatră cscavatâ In vago- 
nete, iar cel de al treilea să 
pregătească armătura.

Au organizat întreceri intre 
cele trei echipe ale grupei care 
lucrează în schimb de câte .1 
ore, au căutat să scurteze cât

rau 3 milioane de șomeri, iar 
în prima săptămână a lunii 
Februarie, alle 338000 de 
persoane au depus cereri de 
ajutoare pentru șomaj.

Pe de altă parte, în cercu
rile sindicale americane se a- 
preciază că actualmente în 
Statele Unite există peste 5 
milioane de șomeri.

In aceste cercuri se subli
niază că numărul lor crește 
pe zi ce trece și că s'au a- 
nunțat noui concedieri de mun - 
citori în ramurile mari de pro
ducție.

de fabricație
de locuințe muncitorești s'au 
cheltuit 1 />4 milioane ruble țx's- 
te prevederile planului economic, 
jx'ntru măsuri de ordin cultural 
717 milioane ruble, pentru pre
mieri suplimentare a celor mai 
I uia muncitori — 208 milioane 
ruble.

mai complect toate rezervele de 
reducere ale acestuia. Este al>- 
solut necesar deasemenea ține
rea evidenței și analizei prețului 
de cost in termenul țxitrivit [x-n- 
tru a asigura luarea rapidă a 
măsurilor necesare pentru redu
cerea lui. Metodele de planifi
care și evidență treime să fie 
puse de acord cu sarcina gene
rală, economică și jxditică care 
constă in asigurarea tuturor 
condițiilor țientru un ritin cit 
mai accelerat al ridicării pro
ducției, rentabilității acumu
lării.

întrecerile socialiste ale oa
menilor muncii, pentru mărirea 
acumulării socialiste, munca pli
nă de abnegație și eroism a po
porului pentru binele Patriei, 
muncă ce este organizată și in- 
suflețită de Partidul Gamunist 
și Statul Sovietic, asig'iră des- 
voltarea și ridicarea neîntrerup
tă a nivelului general al econo
miei naționale sovietice.

mai mult timpul de erecufie la 
diferite opera/ii de armare, de 
găuri re, ele.

Și diagrama productivi a în
ceput să crească.

X
In sala de apel a minei Ani

noasa, trei mineri care și-au 
terminat șutul, privesc cu drag 
c liegrama.

— Uite cum a crescut d:a- 
grama producției grupei noastre: 
.5, 6, 10, /5, 20, 2.5, .10 la su'ă. 
tu fiecare zi a urcai. .Azi sunp 111 
in 23 Februarie fi avem o de
pășire medie de 21 la sută — 
le spunea tov. Buri, c Victor 
celor doi mineri din schim'ul 
lui, urmărind cu degetul Ui ia 
rc-șie a diagramei care indică 
produc/ia.

Con l te gândești că timp de 
trei luni am fost tot sub normă, 
nu e mult nici atât — li răs
punse facob X'icolac. Bine că 
a venit Cosma, secretarul pela 
noi și ne-a deschis cehi. Al'fel, 
poate rămâneam tot sub nermă.

X
Crem; Iul dat de minerii dn 

grupa tovarășului Burlec Pic
tor, care din grupă codașă a de
venit o grupă fruntașă, e demn 
de urmat pentru grupele tov. 
Bledea loan, Mihuf 7.ahnria, 
Stron Andrei, foton Andrcnic, 
Both Petru, Bar Adrian, Baia 
Petru, Cârtea Gheorghe și altele, 
care mai sunt sub normă.

1. BBAXFA
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«EVENIMENTELE ZILEI4
URD.NUL De Z

dat do miniSTui Foițelor Armate aie U.R.S. S. cu
p iiejui celei de a 3-a aniversari a Armatei Sovietice

MOSCOVA, 24 (Rador). — 1 ASS 
transmite Ordinul de zl al ministru
lui forțelor Armate ale URSS, din 
23 Februarie 1949:

Tovarăși soldați sl marinari, ser- 
feufi si subofițeri!

Tovarăși ofițeri, generali sl ami
rali!

Astăzi, tara noastră Sărbătorește 
a 31-a aniversare a Iurtelor noastre 
armate, tortele armate sovietice au 
străbătut uit drum de lupte glorioase 
In decursul existentei lor. Iii toate 
etapele desvoltăril Slutului Sovietic, 
forfele noastre armate au constituit 
o apărare sigură do atacurile Inva
datorilor străini. In bătăliile împo
triva a numeroși dușmani, iorțele 
armate ale Uniunii Sovietico au tre
cut prin incercărl grele sl au arătat 
un devotament neclintit fată de pa
trie sl fntă de cauza partidului Iul 
Lenln-Stalln.

Conduse după știința militară sta- 
linlstă $1 aplicând-o cu Iscusință pe 
câmpurile de luptă, armata sl Hota 
■ovletică s’au călit și au devenit mal 
puternice, câștigând victorii istorice 
In marele război pentru apărarea 
Patriei și devenind o puternică for
ță de luptă a Uniunii Republlc lor 
Socialiste Sovietice.

Poporul sovietic are dreptul să fie 
mândru de forțele sale armate care 
aunt cu adevărat populare șl apără 
Interesele vitale ale oamenilor mun
cii.

In anii de după război, forțele 
noastre armate au realizat ntari suc
cese fn perfecționarea lor. Aceste 
succese insă nu trebue să ne autoli- 
nlștească. Toți soldați) sovietici sunt 
obligați să-și perfecționeze zi de zl 
arta lor militară să-și lărgească cu
noștințele lor militare, politice și 
tehnice și să întărească organizarea 
și disciplina militară. Generalii, a- 
mlralii Si ofițerii noștri trebue nu 
numai să adâncească studiul științei 
noastre militare, dar și să o desvol- 
tc ntai departe. Este necesar ca 
ei să introducă zl de zi in instruc
ția tuturor trupelor atât experiența 
marelui război de apărare a Patriei 
cât și realizările moderne ale tehni- 
ccl și științei militare sovietice.

Este necesară însușirea temeinică 
a învățăturii lui Lenin și să se insu
fle subalternilor dragostea pentru 
activitatea lor militară, educându-i 
In spiritul devotamentului nestrămu
tat fată de datoria de ostași.

Sergenții șl suboiiterll, soldați! și 
marinarii, trebue să studieze cu sâr- 
gulntă instrucția militară, să respec
te întocmai regulamentele militare 
și ordinele superiorilor, trebue să 
c tnoască la perfecție armele lor, 
• a-șl desvolte îndemânarea și să în
mulțească rândurile celor eviden
țiat! in pregătirea militară și politică.

In îndeplinirea acestor importante 
sarcini, noi suntem însuflețiți de re
alizările remarcabile ale poporului 
sovietic in lupta pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului cinci
nal de după război, de hotărîrea ț 

fermă u poporului sovietic de a ob
ține noul victorii pe drumul spre co
munism.

Iu timp ce cercurile conducătoare 
din Statele Unite, care urmăresc sa 
instaureze cu lorfa dominația lor 
mondială, duc o politica do agresiu
ne ș| de dcslăn(uire a unul nou răz
boi, Uniunea Sovlelbca pune in prac
tică cu succes planul pentru desvol- 
tarea economiei naționale șl lupii 
cu stăruință pentru realizarea unei 
Păci democrate șl trainice in toată 
luinea.

In aceste condl(ll. Iurtele armatei 
sovietice trebue să se mențină in 
pcrmanenlă Iu un inalt nivel de pre
gătire militară. Poporul sovietic poa
le să fie sigur că armata, aviația și 
(Iota sa de război vor păzi cu vigi
lentă patria lor socialistă.

Tovarăși sole ’ șl marinari, ser
genți șl subofițeri!

Tovarăși ofițeri, generali și ami
rali!

Vă salut șl vă felicit cu ocazia co

Cpa de a 31-a aniversare a Armatei Sovietice 
sărbătorită cu entuziasm de țările cu

lți Cehoslovacia
l’RAGA, 24 (Rador). -- Luni a 

avut loc Ia Praga o ședință solem
nă consacrată celei de a 31-a ani
versări a Armatei Sovietice, la care 
au luat parte membrii guvernului 
cehoslovac, iruntașți ,vieții publice 
șl politice, reprezentanții armatei șl 
ai muncitorimii, precum și membrii 
corpului diplomatic.

Ministrul apărării naționale Gene 
ralul Svoboda, a vorbit despre cea 
de a 31-a aniversare a Armatei So- 
vietice. La pronunțarea numelui ge
nialului conducător al Armatei So
vietice generalisimul Stalin, asis
tența a isbucnit în ovații furtunoase.

întruniri și ședințe soemne in cin
stea celei de a 31 aniversare a Ar
matei Sovietice au avut deasemenea 
loc și în alte orașe cehoslovace

In Polonia
VARȘOVIA, 23 (Rador). — In 

întreaga Polonie s’a sărbătorit cea 
de a 31-a aniversare a Armatei So
vietice.

In Silezia, zeci de mii de persoane 
ai. ascultat conferințele despre Ai 
mata Sovietică, ținute în cluburi, 
școli și ateliere.

La Wrokiaw reprezentanții arma
telor sovietică și poloneză, urmați 
de -o tnare mulțime, au trecut pe 
străzile orașului pentru a depune co
roane la mausoleul eroilor Armatei 
Sovietice, căzuți pentru eliberarea 
Poloniei. jk

X
VARȘOVIA. 23 (Rador). — La 

Varșovia a avut Ioc o ședință so
lemnă consacrată celei de a 31 ani- 

tel do a 31-u aniversaro a forțelor 
armate sovietice. Pentru a sărbători 
această gloriuasa aniversare ordon-

Astăzi 23 Eebruarle, in capitula 
patriei noastre Moscova, iu capita
lele republicilor unionale precum șl 
la Kallniiigrad, Lwow, tlabarursli 
Vladivostok șl Port Artliur, precum 
șl Iii orașele erou Leningrad, Stalin- 
grad, Sevaslopul șl Odessa se vor 
trage simultan salve de artilerie.

Trăiască forțele armate ule Uniu- 
i II Sovietice!

Trăiască t iiternlca Patrie Sovieti
că!

Trăiască guvernul nostru sovietic!
Trăiască gloriosul Partid Coniu 

nlstl
Trăiască Inspiratorul șl organiza

torul victoriilor noastre, conducăto
rul sl învățătorul nostru, Marele 
Stalin!

Ministrul Forțelor Arinutc alo 
URSS, Mareșal al Uniunii Sovietice.

N1COLAI BULGANIN

versări a Armatei Sovietice. La a- 
ceaslă ședință a luat parte Boleslav 
Bierut președintele Republicii Po
lone, primul ministru Cirankiewicz, 
membrii guvernului, precum și alte 
personalități.

Mareșalul Zymiersky ministrul A- 
părarii Naționale, în cuvântarea sa 
a subliniat in special rolul Armatei 

In Ungaria
BUDAPESTA, 24 (Rador). — Cu

ocazia cele: de a 31 aniversări a 
Armatei Sovietice, a avut loc în sa
la Teatrului Municipal din Budapes
ta o ședință festivă Ia care au par
ticipat președintele Republicii Sza- 
kasits, președintele . Adunării Națio
nale Nagy, președintele Consiliului 
de Miniștri Doby — membrii gu
vernului, conducătorii armatei, etc.

Au fost deasemenea prezenți am
basadorul sovietic Puskin, membrii 
delegației culturale sovietice, in

BULETIN EXTERN
TUNIS, 24 (Rador) Mun

citorii din trei importante centre 
minere din Tunis au declarat 
grevă. Minerii cer sporirea 
salariilor și alocații pentru 
întreținerea familiilor lor.

x

PRAGA, 24 (Rador) Adu
narea Națională Cehoslovacă 
a ratificat acordul asupra 

a rela

Asasinarea miselB2SC8 a lui fc Pauancas 
a p< avocat un val de adânca md goare in 
rândurile oamenilor muncii de p-etutmdr-ni

MOSCOVA. 21 (Rador. — 
Piililn ud .știrea despre asiusi- 
imi--a Im I'iij aripa-, -eerefarn' 
guural ul Confederației Gene 
laie a Muncii din (ire<iu, ziurul 
'Jrud scrie intre altele

„Tem indu-so de luspunderva 
crimei lor călăii nionarho-fus 
ci-li au anunțat că l'ațiurigas 
s’a sinucis. Această manevră nu 
poate înșela pe nimeni.

Asasinarea lui .Papurigas nu 
este numai o crimă a autori
tăților dela Atena. Sofulis .și 
Tsaidaris din ordinul patroni 
lor lor anglo-ainericani În
cearcă .-ă Înăbușe mișcarea de- 
mocurlica din Grecia, să o lip- 
seas-.ă de conducători, nimicind 
pe cei mai buni fii ai poporului, 
căliți in lupla jienfru cauza cla
sei muncitoare.

Poporul grec va răspunde la 
acest nou asasinat săvârșit de 
călăii dela Atena strângând .și 
mai mult rândurile în jurul 
urmatei democrate, In jurul 
Partidului Comunist, care lup

democrație populară
Sovietice in eliberarea Poloniei pre
cum și ajutorul pe care ea l-a dat 
tiupelor poloneze.

In mijlocul ovațiilor furtunoase a 
luat cuvântul mareșalul Rokosovsky 
care a mulțumit pentru primirea 
caldă ce a fost făcută reprezentan
ților Armatei Sovietice.

frunte cu ministrul adjunct Saba- 
nov, precum și mai inulți membri ai 
corpului diplomatic.

Ministru) adjunct al apărării na
ționale, general locotenent Sandor 
Nogradi în cuvântarea sa a aratat 
că eliberarea lumii de barbaria fas
cistă germană se datorește victorii
lor istorice ale armatei sovietice, 
lată de ce — a subliniat oratorul — 
Armata Sovietică nu este mândria 
numai a popoarelor sovietice, ci și 
a intregei omeniri progresiste.

țiilor economice dintre Repu
blica Cehoslovacă și Republi
ca Populară Ro
mână, semnat la București în 
Iulie 1948.

Acordul a intrat în vigoare 
în Decembrie.

x

ROMA, 24, (Rador) Greva 
celor 300.000 funcționari pub
lici și muncipali a intrat Miercuri 

la pentru <-lib‘ rnr< a țarii do 
sub jugul inii r\enționi-t ari- 
glo-amen< an.

Protestul muncitori aii ungare
BUDAPESTA. 24 'Rador — 

C jiifv lerația Generala a Muncii 
din Uuguria a Irinii- ONlJ-lui 
In numele celor LOOO.btiO sin
dicaliști unguri, un protest 
Împotriva a-a-inării lui Pajiari- 
ga-, fostul secretar al Confede- 
luțief Generale a Mum ii din 
Grecia

Oamenii muncii din Ungaria 
au luat cunoștință < u cea mai 
adâncă indignure de noul act 
inișelesc al monarho-fasciștilor 
grei.

Te!egpama trimiși 0 N. U. de 
secretarul general al C.G.M. 

din Italia
ROMA, 2i Rador . — Secre

tarul general al Confederații 
Generale a Mun ii din Italia, 
Di \ iltorio, a adresat în nume
le a 7 miilîoane de muncitori 
sindicaliști italieni, o feb mimă 
de protest împotriva asasinării 
secretarului general al Confe
derației Gen rule a Muncii din 
lîiccia Paparigas.

Di Viltorio scrie In telegramă: 
, Muncdorii iialieni proiectează 
cu indignare Împotriva acestui 
n onstruos asa.-inat comis da 
guvernul din Alena, asasinat 
care lovește în onoarea și pres
tigiul Greciei".

Tlneretul din R. P. R. protes
tează împotriva asasinării lui 

Mltzos P^parlgas
BUCUREȘTI. 24 Rador). — 

Comisia Centrală de unificare 
u tineretului din RPR a alre- 
pa,ti ONU-lui următoarea tele
gramă: Tinerelul muncitor din 
RPR adânc indignai de asasi
narea mișelească a fruntașului 
muncitorimii din Grecia, Afit- 
z.os Paparigas, protestează e- 
nergic inițtolriva acestei crime 
odioase săvârșite de călăii mo
narh o-fasciști aflați în slujba 
imperialiștilor americani. .

Cerem ONU-lui să intervină 
fără întârziere pentru încetarea 
crimelor .-ângeroa'e a'e călăi
lor monarho-fascișli împotriva 
poixirului grec și conducători
lor muncitorimii din Grecia. ->

Să înceteze amestecul imperi
alismului anglo-american în 
treburile interne a'e jxiporului 
gre.’l

în cea de a opta zi și se- 
declară că nu va lua sfârșit 
înainte de satisfacarea tuturor 
revendicărilor.

x
TEHERAN, 24 <Rador> 

In continuarea măsurilor sale 
de represiune împotriva orică
rei mișcări progresiste în Irak, 
guvernul irakian a decretat sta
rea de asediu pe tot cuprinsul 
țării.
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