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Z ua Corferlnțfl Județene de an flcare 

O zi de adevărală sărbătoare
pentru tineretul

Astăzi s vu de -1 hi» in județul nos
tru Conferințele Județene de unifi
care u tineretului iiiuncltur. De o 
Importanța covârșitoare, ele vor iru- 
duce iu iapt o Idee devenita scumpa 
tineretului nostru, Ideea uiiitâții. 
Prin e'e Va luo liinlâ in județ or
ganizația unică revoluționară a ti
neretului muncilor care, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Ro
man vu continua tradiția de lupiă a 
U. 1. C.-ulul, va II educat iu spiri
tul dragostei de Partid $1 devota
mentului fa|ă de clasa muncitoare va 
porni mul holărit si eu noul forte de 
luptă pentru ridicarea sa culturală 
și pultlcă, pentru indeplinlrea șl Su- 
praimpllnirea Planului nostru de 
Stat.

Jineretiil din judelui nostru a 
așteptat acest eveniment de o im
portantă Istorică in viata lui, cu ne
răbdare, iar pentru înfăptuirea ma
relui act a luptat iără a precupeți 
niclun efort.

Îndată după aparițe, Rezoluția 
Plenarei C. C. al P. M. R. cu pri
vire la activitatea Partidului in rân
durile tineretului, prin Comitetul 
Județean de unificare șl comitetele 
de plăți, a fost tăcută cunoscut ma- 
ssclor do tineri muncitori, țărani 
muncitori, elevi și studenti. Hotă
rârea partidului a fost primită cu un 
viu entuziasm de intregul tineret 
muncitor și pătrunși de adânca 
semnificație șl importantă a Confe
rința Județene șl Congresului de 
unificare, tinerii județului ilustru 
âi-au luat angajamente concrete de 
muncă, și-au stabilit obiective prin 
a căror realizare să dea un aspect 
de înalta sărbătoare zilelor in care 
ele se vor desfășura.

Așa. tinerii n 'nori din Vqfea Jiului 
și-au luat angajamente in sensul de 
a depăși — muncind pe bază de în
trecere — programele de producție, 
de a iace economii de material lem
nos și exploziv, de a reduce timpul 
mort din procesul de producție. La 
fel și cel din întreprinderile siderur
gice și metalurgice dela Hunedoara, 
Călan, Cugir, ș. a., și-au luat acelea
și angajamente și au pornit la o lup
tă susținută pentru buna întreținere 
a cuptoarelor și mașinilor la care 
lucrează.

La rândul lor, tinerii țărani mun
citori și-au luat angajamentul ca in 
cinstea Conferinței Județene șl a 
Congresului de unificare să partici
pe efectiv ia pregătirea campaniei 
insământărilor de primăvară și să e- 
fectucze un număr însemnat de lu
crări gospodărești prin muncă vo
luntară, iar elevii și studenții Și-au 
luat angajamentul de a-și Intensifica 
eforturile in școală, de a mări dis
ciplina și respectul față de profesori 
și niișrr n

Paralel cu aceasta, tinerii și-au 
luat angajamentul de a munci mai 
mult pentru ridicarea nivelului lor

muncitor din județ
de KOVA*.  3 I' 115
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sunt prea favorabile, deoarece am
balajul dealiea a fost deschis.
I ar nici tinerii mineri nu se la
să bătuți Au provocat la intre-

Secretar «1 ( emiliei Judrțcnc de Uul- 
fkare a Tinerrlulnî — V a ca Jiului

polltlc-cultural, de a activiza cercu
rile de studii și do citit colectiv, de 
ti antrena pe câ|l mai niul|i tovarăși 
in această muncă.

Din rapoartele expuse la Confe
rințele de unificare care au avut 
loc in zilele trecute pe plășl șl cen
tre ind* 1 strialr a neșîl <a o bună 
parte din aiigalamentelo luate au 
fost îndeplinite înainte de termen.

I Inerll din abatajul dela Lupeni 
condus de iov. Mătasăreanu Ion au 
depășit zilnic norma eu 35 Iu sula, 
iar cei din schimbul I al abatajului 
de tineret dela Louea au îndeplinit 
programul lunar de producție In 
ziua de 21 Februarie, cel din Schim

bul ll I- ouț ind Im I in de .4 ll
cei din u limnl schimb urmând 
a-l realiza după un scurt timp.

La fel șl tinerii țărani muncitori 
din plasa liuteg șl-au depășit anga
jamentele luate prestând uii număr 
de 7.0DII ore de muncă voluntară la 
repararea șl construirea de poduri, 
șosele, școli, ele., Iar tinerii săteni 
din comuna Demsușl au parlclpal e- 
feetiv ia instalarea stâlpilor electrici 
prestând 223 ore de muncă volun
tare.

In caeace privește ridicarea nive
lului politic, s'au lormat noul cercuri 
de studii chiar și la cele mal înde
părtate uni â ș sprijinul
dat de Secțiile de Propagandă șl A- 

(continuare in pag. HI-a)

Stipraîmplinind lozinca „o șarjă 
pe schimb oțel ie buna calitate*  

Ojelorii hunedoreni și-ou îndeplinii programul 
ne luna Februarie cu 11 zile înainte de termen

Cu toate greutățile Întâmpinate 
din lip-a încă nerezolvată pe de
plin a cochilelor, oțelarii dela 1 
S. S. Hunedoara și-au îndeplinit 
la 17 Februarie a. c. programul 
de producție pe această lună. La 
21 Februarie oțelarii hunedoreni 
au dat 18,8 la sulă din progra
mul de producție fixat pentru 
luna Martie.

Socotind <ă oțelarii hunedoreni 
lucrează de câtva timp numai 
cu două cuptoare — cel de al 
treilea fiind în reparație — suc
cesul lor este cu atât mai mare.

Deși cu numai două cuploare 
In funcțiune, schimburile de o- 
țelari s’au hofărît să nu rămână 
sub preliminat. Sprijiniți de or
ganizația de partid și sindicat o- 
țelarii, alături de muncitorii de- 
ia șarjarea fierului vechi, maca
ragii și cei dela transporturi, au
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Muncitorii dela preparafia „Vasile Luca 
din Lupeni și-au luat angajamentul sa 

monteze In mod voluntar noui site 
vibrante pentru separarea cărbunelui

La preparația „Vasile Luca” 
din Lujieni separarea și asorla- 
rea cărbunelui se face cu aju
torul sitelor vibrante „Zi- 
nimer”. In ultimul timp insă 
aceste site fiind uzate nu mai 
corspundcau cerințelor din c.trv 
cauză cărburele nu corespun
dea din punct de vedere calita
tiv.

La prejiarație erau câteva si
te jK-ntru separarea cărbune'ui 
de o—io mm. care nu erau in- 

adâneit și au dat o însuflețire ți 
mai mare întrecerilor socialiste.

In aceste întreceri schimbul i 
de oțelari, vjinlus de Iov. ilea 
loan dela cuptorul II si Simeris 
Gh. dela cuptorul III au realizat 
pe intevalul l-î-21 Februarie 3,14 
șarje pe schimb la cele două 
cuploare; echipele din schimbul 
Ii in frunte cu i rimtopilorii Șer- 
ban Iosif și llorvath Aladar dela 
cuptorul II, au dat 3,02 șarje pe 
schimb, iar echipele din schim
bul 111 au dat 2,82 șarje în 8 ore.

La fel ca și cei dela oțelăria 
Siemens Marii.», topitorii dala 
cuptorul electric pentru oțeluri 
eneciale, in ziua de 19 Februarie 
si-au îndeplinit i rogramul de 
producție pe luna curentă lu 
crfind după această dată în con
tul programului de pe luna Mar 
tie. 

trebuințate. Tovarășii Truș 
Victor, Cranciovici Ion, Sală- 
jean Gheurgla-, Dragau h>an, 
niuiwlrul Mihai I>agar, Gheor- 
ghe Dumitru, Dcuk Er.ctcisc. 
Bczuleag Alexandru. Sihc lo- 
sif, Sluga loan și Sicos Teodor, 
muncitorii dela această piept 
rație. încă de acum câteva -âp- 
tâmâni și-au lu it angajamentul 
să monteze ace-te site care -ă 
înlocuiască pe cele vechi, uzate

Astfel, in fiecare zi după ter
minarea programului de lucru, 
acești muncitori <<>n(inuă iu 
crul lî noua instalație. Lucră 
rtle sunt mari și cer iini't timp 
Insă ci muncesc cu mult sârg 
pentru ca Iu 1 Martie prima si
tă să fie pusă in htncț’iffiî 
. Nouile site vibrante, a căror 
instalare va fi terminată in cu
rând sunt mult mai jierfecfe, 
iar umiditatea cărbunelui va fi 
redusă la jirocentul admis, de
oarece nouile cile au un nu
măr de 1150 vibrații pe minut, 
in timp ce vechile site nu aveau 
decât 350 pe minut.

Muncind voluntar la c< ins
trucția acestor instalații, acești 
tovarăș' adur un aport pre 
țios la buna funcționare a pre- 
parației, la îmbunătățirea cali
tății cărbunelui.

La Airnoasa, grupa din abatajul tinere
tului depășește zilnic norme cu 35 la suta

Către sfârșitul lunii Ianuarie, 
în vederea îndeplinirii și depă
șirii planului de producție-pe a- 
nul 1949, la mina Antnoasa sa

Su iinjilin se in ucrasUi lună 
1IJ1 am de când Mar*  șl KngeH, 
ca membrii ui asociației recreU 
muncitorești „Liga ComumșLi- 
Jor" ți din însărcinarea asocia
ției, au ■ redactat „Manifestul 
Partidului Comunist”, rare, <•» 
mei o alta carte, a cunoscut o 
răspândire în luale limbile și in 
t .ale colțurile globului a obți- 
mt un s'răluc.il triumf

Si, spre deosebire de teoriile 
s . i'i-t.l r ulu| iei, Manifestul 
Partidului Comunist pornește 
dela o analiza u L n a a societății 
capitalis'e *i  ara a nur-mi 11 ine
vitabil spre ses lali.-m. Socialis
mul învelea ă d.- a mal fi o as- 
piruțmric a unor apiluli-.ti ni*-  
lostni, așa cum I) arămii utopiș
tii, ci construirea lui — dujjă 
cum arata Alamfe •' — depin
de de lupta cla-ei niurn doare 
lmj>olriva 1 X| h.at .rii -ale de că
tre b irghezie. luptă care se des
fășoară in mo l nec -ar ca rezul
tat inevitabil a însăși strpdurii 
societății capitaliste. El devin*  
socialism științific

„Manifestul Comunist” scrie I. 
V. Slalin in „Anarhism și So
cialism” — cuprinde aiul baza 
teoreliiă a bo ialismului științi
fic cât și baza sa teoretica. In 
manifest se eăseșta deci baza teo
retică a însăși mișcării rnunci-

Rdționalizându-și munca

Grupa lui Poboreni dă în fiecare zi 
60 la sută peste normă

Pâaiă să ajungi în abatajul 
frontal al tovarășului Poboreni 
Alexandru — unul dintre cei 
mai buni mineri din Valea Jiu
lui _  trebue să străbați multe
galerii pe care circulă convoaie 
lungi de vagonete pline cu căr
bune sau goale, trase cu loco- 
mi live Diesel, electrice sau de 
cabluri fără fine, pre°um și ga
lerii pe care de-abea poți pă
trunde.

.Privit din partea de sus, aba
tajul tova'ășului Poboreni Al? 
xandru nu poate fi cuprins. E 

unul dintre cele mai lungi aba- 
tajo, chiar din întreagă Valea 
Jiului: 76 metri.

Pa toată lungimea sa, abatajul 
e parcurs de 3 crațere așezate In 
serie, pe care cărbunele e trans
portat la alt cruțer, ce-I varsă în 
rol. In plină activitate, când cio
canele pneumatice mânuite cu 
abilitate de mineri rup bulgăre 
cu bulgăre frontul de cărbune, 
r.'nd craterele transportă cărbu 
mie huruind, aud forțele mine
rilor se încordează pentru a de
păși obiectivul lor — planul — 

abatajul lui Poboreni pare un 
furnicar

x
Pe toată lungimea abatajului, 

lucrează 9 echipe simple de câte 
2 mineri. Fiecare e'hipă simplă, 
lu rează pe cule o porțiune (ban 
dăl, a cărei lungime variază cu 
puterea de muncă a fiecărei e- 
cliipe -imple. Lungimea normată 
a fâșiei o de 6 metri. însă toate 
grupele lucrează pe fâșii mai . 
[> ngi. Spre exemplu, echipa to-

(continuare în fag. III-c) 

pus problema înființării a trei 
noui grupe de mineri. Pentru 
conducerea noilor grupe, au fost 
recrutați trei mineri, dintre care 
doi — tovarășii Cioica Iosif și 
Bălin Petru — din grupa lui 
Andrica Ludovic. Bălin Petru, e 
un tânăr miner, și esle un a ti 
vist ti frunte al organizației U. 
T. M. din localitate.

Când tovarășul Bălin a fost 
chemat pentru a-și form i o gru
pă, el a venit cu o propunere: să 
se formeze o grupă numai din 
tineri, care să lucreze Intr’un a- 
bataj al tineretului. Propunerea 
a fost sprijinită de organizația de 
Partid, ,și astfel la 3 Februarie 
cri. a luat ființă abatajul tinere
lului din mina Aninoasa

x
Abatajul tineretului se află în 

sectorul Piscu din mina Aninoa- 
>. f. ndițiunile de muncă nu 

-i-re grupa lui Cioica Iosif. o 
grupi nouă ca și a lor și au pori 
mi cu elan la muncă.

- Să vedem care vom fi mai 
tari t

x
Grui a lui Cioica e o gruptă da 

mineri mai vârstnici, cu mai 
multă experiență în muncă și nu 
u ușor s'o întreci. Dar hotărîroa 
minerilor din abatajul tineretu
lui de a câștiga întrecerea a dat 
de gândit celor din grupa lui 
Cioica.

Ca să câștigi întrecerea, tro'iue 
sa știi să muncești, să ți organi
zezi munca — iată preocujvarea 
re i-n stăpânit pe cei din aba
tajul tineretului chiar din j'ri- 
mele zile ale existenței acestui 
abataj.

Bălin Petru. Săcăluș Petru și 
bricadierul Toma Mihai, șefii 

(confiniuir*  în fag. 111-a)
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£ Să cunoaștem Țara Socialismului =
Comsomolul contribuie la ridicarea 

nivelului cultural al masselor
Di te și cifre elocvente

CoinsotiK'hil Republicii U- 
crainicne s’a dovedit a fi un aju
tor fidel al Partidului l uinu- 
nist (b) in lupta ixntru ridica
tei nivelului cultural la masse- 
lor. In autistă privință vom da 
câteva liote deosebit de eloc
vente. Astfel, un număr de 
483.775 ‘le oameni fac parte 
uin rolectivelc Ț. rtiști ama 
toii din orașele și satele l'cra.- 
mi. 1 .a concursurile artistice 
raionale, regionale și orășenești 
•au luat parte peste 25.000 de co
lective artistice ucrainiene și 
40.000 de persoane. La Olim
piada repub'icană au participat 
3119 persoane. Trebue notat 
că 85 la sută din participași 
la viața culturală și sportivă 
sunt recrutați din rândurile ti
neretului. In satele Ucrainei 
funcționează actualmente 5887 
de biblioteci la sate, ai căror 
inițiatori sunt tinerii aparți
nând Conisomolului. l’rocenlu- 
al, din două biblioteci, una est* *1 
comsoinolistă. Dar și activita
tea editorială este deosebit de 
intensă în Ucraina. Se tipăresc 
numeroase cărți în tiraje mari 
Astfel, editurile ucrainiene au 
tipărit un număr de 1700 de

In ședința secretariatului 
Sindicatelor Centrale Sovietice 
s'a discutat, la 10 Februarie, 
problema desfășurii întreceri
lor pentru obținerea calității 
superioare în producție. Acea
stă ședință a fost provocată de 
meșterul textilist Alexandru
C'iutkdi, dela combinatul textil 
din Krasnoliolm. care a arătat 

crează. Folosind instrumente 
dintr’un aliaj dur, Nicolai U- 
golkov a atins o viteză de șlefui
re a pieselor de 630 metri în- 
tr’un minut, în loc de 250—300 
metri, cât se ajunsese până a- 
tunci. Ugolkov și-a luat obli
gația de a îndeplini cinci nor
me anuale, numai in cursul a- 
nului 1949.

Obiectele pentru expoziție 
trimise de colhozurile miliona
re „Stalin", „Frunze" și „Bol
șevic”, au și început să sosească 
la muzeu.

Expoziția va mai cuprinde și 
o galerie de portrete île eroder 
Muncii Socialiste șt fruntașilor 
agriculturii sovietice

Angaj amentele minerilor 
din bazinul carbonifer Kizelovsk

Colectivul m ne „Cuibî$ev“
Minerii care lucrează în mi

na Cuibîșev din bazinul carbo
nifer Kizelovsk, au îndeplini; 
planul cincinal postbelic. De pe 
acum acest plan a fost depășit 
cu 168 la sută. Productivitatea 
muncii fiecărui miner în parte 
a crescut in comparație cu 1940. 
cu 8.8 tone. In mină nu există 
niciun singur muncitor care să 
uu-și poată îndeplini normele 
de lucru. In cursul ședințelor 
'de organizare a muncii care au 
avut loc cu participarea tutu
ror minerilor, muncitorii și-au 
luat angajamentul să mărească 
necontenit volumul producției 
de cărbuni, să realizeze 130.000

Douâ planuri cincinale în trei ani
Micalae Ugolkjv. meșter 

strungar la uzina . Pri ictarul 
Roșu" din Moscova, a îndepli
nit m mai puțin de trei ani 

două planuri cincinale. Printr’o 
serie de prețioase mjloace de 
raționalizare a muncii, el a de
monstrat că mtodele de muncă 
rapidă pot fi folosite în orice 
sector al industriei, în care lu-

0 expoziție a colhozurilor milionare
Muzeul regional din Lenina- 

bad pregătește o expoziție a 
colhozurilor milionare. Expo
ziția va oglindi realizările frun
tașilor agriculturii, creșterea 
bogăției și culturii colhozurilor 
ți colhoznicilor.

Decorarea sălilor a fost în
credințată celor mai buni pic
tori din regiune. 

volume cu un tiraj de 40 mili
oane exemplare.

Iu anul acesta s’a început ti
părirea unei noui ediții m limba 
ueramiană a operelor lui I^nin 
și Stalin. Editura de literatură 
pentru copii a tipărit o serie de 
volume intr'un tiraj de un mi
lion și jumătate dc exemplare. 
Pentru uzul tineretului școlar 
din Ucraina editurile au tipă
rit 18 milioane de cărți. Tinere 
tul ucramian desfășoară o re
marcabilă activitate științifică. 
Astfel, un număr de 1682 de 
comsonioliști fle pregăt sc pe 
lângă institutele de cercetări 
științifice ale Republicii, pentru 
diferite cariere științifice.

In viața artistică a Republi
cii, tinerii ocupă un loc impor
tant. Un număr de 388 de com- 
somoliști fac parte din perso
nalul teatrelor ucrainiene, des
fășurând o bogată activitate ir- 
tistică.

Din inițiativa comsomoliști- 
lor s’au creat pe lângă cluburile 
și bibliotecile sătești 1000 de ce
nacluri literare care organizea
ză manifestări publice, confe
rințe și discuții Iterare la care 
iau parte numeroși cetățeni so
vietici.

a depășit pianul cincinal 
do ruble economii peste plan ți 
să mărească productivitatea 
muncii cu 10 la sută.

0 nouă formă a întrecerilor socialiste 
întrecerile pentru calitate în industria ușoară 

și textilă din Uniunea Sovietică

O vizită
Vechiul sat rusesc Malîșevo o 

siluut pe ambele părți ale re- 
umilitului drum ce duce spre 
Murom

Am sosit iu sat încă de cu 
zori. soaiele iiieiputfe dviibia sa 
risurti. Oprindu-iiii automobilul 

11 fuț 1 clădirii Sovietului salu 
lui, deasupra căruia fâlfâiu uu 
steag roșu, mu mtrut Înăuntru. 
Deși era Încă cu totul devreme. 
Grigorii Mocealov, președintele 
comitetului exocutiv al so\ iotu
lui sătesc, se afla de acu 111 In ca
binetul sau.

Mocealov, care scria ceva șe- 
zând in fața unei mese mari, 
zarindu-mă m'a întâmpinat cu 
mure bucurie, slrângându-mi 
mâna. Rața lui simplă, întretă
iata de trăsături mari și expre
sive era acoperită de un surâs 
plin de bunătate.

— lîino ați venit. Luați loc, vă 
rog. Suntem întotdeauna bucu- 
r și de oaspeți — mi-a spus pre
ședintele.

Am ] etrecut câteva zile In sa
tul Mallșevo, studiind cu amă
nunțime activitatea sovietului 
local, acea a deputaților lui, cât 
și a președintelui comitetului

1 pta dusă de brigada sa pentru 
producția de țesături de primă 
calitate.

Întrecerea pentru calitate s’a 
răspândit pe larg în întreprin
derile industriale textile și u- 
șoare.

Țesătorii și ajutori; mește
rilor dn Combinatul „Mclange ’ 
din Ivanovo și din , Trehgcrna- 
ia Manufacturi' l.m plite li 
întrecerea pentru obținerea lit 
lului de „Brigadă a calității su
perioare".

Secretariatul Sindicatelor 
Centrale a aprobat propunerea 
meșterului Ciutkih.

S'a propus organizațiilor sin
dicale să lămurească muncitori
lor și funcționarilor importau 
ța nouii forme a întrecerilor și 
a cerut să se dea tot ajutorul 
necesar pentru crearea condiții
lor favorabile unei munci reu
șite a brigăzilor.

S’a recomandat comitetelor de 
fabrică să organizeze in între
prinderii controlul public al cali
tății producției, să organizeze 
școli stahanoviste și diferite 
alte cursuri pentru a contribui 
la ameliorarea asortimentului 
de mărfuri. In acest scop, co 
mitetele centrale ale s.-ndica 
telor, împreună cu ministerele 
vor elabora regulamentul în
trecerilor pentru obținerea tit
lului de „Brigadă ă calității".

LFON1D KOKOBOV

în satul Malîșevo
execuliv al sovietului, Grigorii 
Moci-alov. Energia nesecată a 
acestui om, ea și activitatea lui 
multilaterala m'au făcut sa mă 
interesez mai de aproape du a- 
cest om.

Am uvut plăceri a să-i fiu oas
pete in ajunul Anului Nou, in 
momentul când factorul |>oștal 
i-11 înmânat 42 telegrame de feli
citare venite din diferite colțuri 
ale l’iiiumi Sovietica

— Cine v a triluri aceste l«- 
lograme? — l-am întrebat eu.

t ine sa-mi trimeută? Fiii, 
fiicele ți ginerii mei — mi-a 
răspuns Mocealov, in ufara de 
aceasta ma felicită prietenii din 
satele Învecinate, care-mi urea
ză sănătate și spor la muncă.

In line’ele Grigorii Mocealov, 
cu și mulți uiți țărani săraci din 
Rusia, indală co se terminau 
muncile agricole, lși lua traista 
in si inaro și pleca In oraș In cju 
taro de lucru.

O altă viață a început însă 
piu tru țărani In timpul Puterii 
Stivielice. Grigorii Mocealov, ca 
și consătenii săi a căpatht gă
mălii,iar jur apoi și-a unit gos- 
po nina in colhoz. Terminând 
niște cursuri in cemrul raional, 
el a foe ales u» locuitulu salu
lui ca președinte al sovietului 
sătesc. Enorme schimbări uu a- 
vul loc și In sânul familiei sale. 
Nicolai, fiul cel mai maro al lui 
Grigorii Ivanovici, a devenit în
vățător; Alexandr e căpitan pa 
un vapor ce circulă pe fluviul 
Irtiș; Ivan e maior in Armata 
Sovietică, fiica Nadejda e docto
riță intr’o policlinică din orașul 
Gorki: Grigorii e administrato
rul școlii locale de 7 ani. Fiice
le cele tinere Lidia și Valentina 
termină Institutul pedagogic din 
Gorki.

De 20 ani de zile locuitorii sa
tului Malîșevo își manifestă în
crederea lor față de Grigorii Mo
cealov, alegându-1 mereu ca de
putat al sovietului local. De 8 
ani de zile deține nelnlerupl pos
tul de președinte al sovietului 
local. Harnic. întreprinzător și 
foarte scrupulos, Grigorii Mocea
lov se străduește să înfăptuiască 
cât mai bine însărcinările ce i-au 
fost date de alegătorii săi. Bun 
cunoscător al vieții și om cu ma
re experiență, el se bucură de o 
înaltă autoritate printre locuito
rii satului, cari vin mereu Ia 
dânsul ha să-i ceară vreun sfat, 
ba cu vreo propunere, sau chiar 
să-i împărtășească planurile lor.

Când am stat cte vorbă cu pre
ședintele a intrat în cabinetul lui 
învățătoarea satului Zinaida Mo. 
cealova. învățătoarea care poartă 
acclaș nume ca și Grigorii Iva- 
novici, este deputată în sovietul 
satului și conduce comisia edi
litară

— Alegătorii mei propun să, 
jalonăm drumul sprs Selivano- 
vo — spune ea. Timpul e pe 
cale să se strice, vor începe vân
turile și viscolele și călătorii so 
pot rătăci.

— Ai dreptate — ii răspunsa

1 re;i-diiitele Chiar i< mâine 
t'.buu 1 in-opeiii jalonarea tu-
turor drumurilor

I n-o'dintele ini a povi- <i( că 
Invâțăloarva Al» c-alova ca și cei
lalți depulați ai -ovietuiui, dau 
mar a‘ nțiune dorințelor alegă
torilor lor. Ind- plinind cu fin- 
ț<‘ine nistru, țiunilr a>ăstora Ast
fel, au f<K-( n-parale in unul 1948, 
toate drumurile ce duc la ogou 
r> . uu fost curățate șanțurile șo
selei >-j>re Murom, au fost con
struite 7 goluri de lemn, s’au 
sădit copai 1 de-uluugul tuturor 
s'.răzdor -aiului, ti a fost adân
cii laeul comunei.

Împreună < u Grigorii Mocea
lov am vizitat locurile ceia mai 
demne do văzut ale satului Mall
șevo. Dau mai jos o scurtă în
semnare a explicărilor ce ini-a 
dat :

— Toate ogoarele colhozurilor 
din salul nostru sunt cultivate 
a uin eu ajutorul mașinilor. Da
torite acestui lucru, rcollelo 
gTănelor și cartofilor au spjrit 
cu mult, in aceas'ă vară vom in
troduce sistemul de alternant a 
.uhurilor de cereale cu cele fu
rajere. căpătând astfel gTâne tn 
cantități și mai mari decât până 
acum. I’o teritoriul sovietului sa 
le-c funcționează 2 colhozuri. 
Ambele colhozuri au mari fer
me de v mari hambare pen
tru păs*  gTânelor, livezi de 
fructe. Gr ’i irul Efim Bolșa- 
cov, deputat >1 sovietului sătesc, 
conduce pepiniera -colhoznică de 
pomi fructiferi.

Colhozurile desfășoară acum 
mari lucrări de ameliorare a so
lului. Au fost secate deacum pes
te 150 hectare de pământ. In va
ra anului 1949 vor fi secate încă 
20 hectare de pământ mlăștinos. 
In sat au fa.4 ronslruite: o școa
lă primară și una de 7 ani, un 
st ital, un club, un atelier meca
nic și un stadion.

Dorind să cheme Ia telefon pe 
fiul său din Moscova, m'am în
dreptat împreună cu Grigorii 
Mocealov și spre clădirea oficiu
lui poștal. Acest oficiu poștal ca 
și Casa de economie locală au 
început să funcționeze în urma 
insistenței alegătorilor satului. 
Acum sosesc aici zilnic multe 
cărți și un însemnat număr de 
ziare și reviste. Au fost stabilite 
legături telefonice cu toate sa
tele și orașele învecinate.

Am luat masa în restaurantul 
satului, care <>ste o întreprindere 
a cooperativei locale.

Seara ne-am dus Ia club. Rula 
tocmai filmul ..Balada Siberiei". 
Sala era arhiplină. La conferin
ța cititorilor care a avut loc în 
ajun și in care a fost discutată 
cartea lui Boris Polevoi „Poves
tea unui om adevărat", au luat 
parte peste 100 de persoane. După 
rularea filmului, a avut loc re
petiția cercului dramatic și al 
corului. Tineretul local pregăteș
te un concert, consacrat aniver
sării primului veac de existență 
a satului Malîșevo.

)
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Grupa lui Poboreni dă în fiecare zi
60 la sută peste normă

închiderea cursurilor școlii 
seralede cadre P.M.R. din Pet oșeni

(Urmare din pag. I-a)

«târâșului Poboreni lucrează pa 
o fHșie lungă do 12 in., iar do 
pășirea de normă o de peste 120 
la sută, fășia echipei lui Bonțu 
losif e de 10 m„ iar depșireea de 
norma e de X5 la sulă; la fel o- 
chipele tov. Ral Glieorghe șl al
tele depășesc zilnic normele. In 
abatajul lui Poboreni, nicio echi
pă nu lămane sub normă Fiind

O zi de adevărată sărbătoare 
pentru tineretul muncitor din județ

_____ (Urmare din pag. I-a) 

gltafic ale Org. Judejenc, locale șl 
de bază I’.âlR, munca s’a hileslflcat 
țl ridicat din punct de vedere cali
tativ.

Dacă tineretul muncitor din jude
țul nostru a obținui aceste frumoase 
succese, aceasta se datorește Iară 
îndoială sprijinului tot mai intens dat 
de Partid, se datorește tot mal In
tensei munci de indruinare și mobili
zare dusă in rândurile tineretului.

Z’riu mărețele realzări obținute 
ziua de 27 Februarie, ziua Conferin
ței Județene, ziua in care intrcgul 
tineret muncitor din județ șl-a do
bândit deplina sa unitate a luat un 
caracter dc inallă sărbătoare.

La Aninoasa, grupa din abatajul tinere
tului depășește zilnic norme cu 35 la suta

(Urmare din pag. |-a)

celor trei schimburi ale gruftei, 
s'au consfătuit mai întâi intre ei, 
apoi fiecare cu minerii din echi
pa respectivă ți au pornit între
ceri și înlre cele trei schimburi. 
Nu au neglijat nici buna orga
nizare a muncii, pentruca niciun 
minut să nu fie pierdut în zadar 
niciun miner să nu stea fără rost 
in timpul programului de lucru.

In preajma Congresului pen
tru unificarea tineretului din ta 
ra noastră, munca în abatajul ti- 

ȘTIRI EXTERNE 
hntiil ttilnilot tliiitilt 

din Nordul Chinei și-a mutat sediul la Peking

in timp ce susține ci este gata să negocieze 
pentru pace guvernul Kuomintangului 

pregătește noui baze militare

!i întrecere Intre ele, echijiolo 
tirul le din grupa tov. Poboreni 
iaalizeuză o dejiâșiru medio zil
nică de 1 este Ou la sulă

x
Uar tov. Poboreni a tvlus în 

munca și câteva raționalizări, ca. 
r - fHTinile riali arca unei pro 
dm.livilăți ridicate.

Iii abatajul lui, se lucrează 2k 
de ore încontinu, Primul 
schimb, condus dc itov. Poboreni

Elanul de muncă șl de luptă al 
tinerelului nu trebue insă să se o- 
preasca aici. Sub îndrumarea Par
tidului, tinerii trebue sâ se încadreze 
alături de toii oamenii muncii din 
(ara noastră in bătălia pentru înde
plinirea Planului de Stat și pentru 
construirea spclalismului. Ei au da
toria ca prin eforturi sporite — așa 
cum și-au luat angajamentul să 
salute prin și inai mari realizări ziua 
Congresului de Unificare, ziua in 
care se va înfăptui unitatea întregu
lui tineret muncitor din Republica 
noastră Populară.

KOVACS PIUS 
secretar al Comisiei Județene de 
Unificare a tineretului—Valea Jiului

neretului a luat un avânt și maâ 
mare. Pentrucă sunt hotărîți să 
întâmpine acest act de mare în
semnătate in istoria tinerelului 
din țara noastră cu o producție 
cât mai ridicată.

Și roadele eforturilor lor nu au 
întârziat să se arate. Au realizat 
o depășire medie zilnică de nor
mă de 35 la sută, lăsând astfel 
în urmă 3-1 de grupe din mina 
Aninoasa și pe a lui Cioica, cu 
care se găsesc în întrecere.

BAJAN VASILE, coresp. voi.

Un alt comunicat arată că re
prezentantul societății de navi
gație din Shanghai, reprezen
tantul consiliului municipal p<> 
pular dm Tientsin și președin
tele adjunct al guvernului popu
lar Chinez au început discuții 
preliminare cu privire la redes
chiderea navigației între I’eking 
și Shanghai și restabilirea legă
turilor poștale ale Pekingului.

cum și regiunea Nanking- 
Shanghai,

Odată cu constituirea acestor 
baze, Kuomintangul a desem
nat pe T. G. Soong, cumnatul 
lui Cing-Kai-Shek să negocie
ze cu reprezentanții americani 
pentru obținerea unui ajutor 
direct pentru China de Sud. 

lucrează la extragerea cărbuno- 
hji. Al doilea schimb, face de
montarea ți montarea < rațerelor 
pe măsura Înaintării frontului de 
cărbune, precum și răpirea și 
montarea lângă frontul do căr
bune a unuia dintre cele două 
rânduri do stâljii de fier pentru 
armatură, iar schimbul 111 ră
pește și montează ultimul rund 
de stâljii de fier, jierforează și 
'mjmșcă frontul de cărbune jiu 
I ufă lungimea lui.

Norma de U tone de cap de om, 
e socotita pentru toți oamenii 
din grupă, indiferent da<5 lu- 
■rează in cărbune sau la lucrări 
de regie. Pentru reducerea bru
telor de muncă întrebuințate Iu 
lucrări dc regie. Iov. Poboreni a 
introdus următoarea ruționali- 
'.'•iro :

Pună acum câtva timp, pe în
treaga lungime a abatajului se 
scotea în fiecare zi câte o fâșie 
d*  cărbune, cu care înainta cu 
un metru în frontul de cărbune

SHENSI DE NORD, 26 
i(Rador). — Postul de radio 

'China Liberă anunța că guver= 
nul regiunilor eliberate din nor
dul Chinei și-a mutat sediul la 
Peking.

Postul de radio mai anunță 
că in ziua de 24 Februarie Mar» 
Tse Dun și Ciu En Lai Ciu au 
primit la Sin Cia Ciuang dele
gația neoficială de pace trimisă 
dela Shanghai.

SHENSI DE NORD, 25 
(Rador). — După cum anunță 

agenția China Nouă, în timp ce 
in mod oficial guvernul ICuo- 
mintangului susține că este ga
ta să negocieze pacea, armata 
Kuomitangului conform ordi
nelor Iui Cing-Kai-Shek, stabi
lește noui baze în provinciile 

•din Sud-Vest și Nord-Vest, pre-

Acum, fășia cu care înaintea- 
zl are o grosime de 1,20 ni. In 
urma acestei raționalizări, se 
realizează o însemnată economie 
de brațe de muncă și material 
lemnos. Pentrucă, înaintându-se 
la fiecare fâșie cu 20 cm. mai 
mult in stratul de cărbune, la 
fiecare a șasea zi de lucru se rea
li zeuză o fâșie de 1,20 m. în plus, 
pentru care nu se prestează lu
crări .de regie sau consum de 
material lemnos. Astfel, în fie
care săptămâna se realizează o 
economie de 19 oameni de mun
că. iar consumul de material 
lemnos a fost redus cu 20 la sulă.

Reducându-se posturile de re
gie. producția de cărbune reali- 
:ată de echipa productivă este 
Împărțită pe un număr mai mio 
de muncitori productivi și de re
gie. Rezultând astfel o producti
vitate mai mare, fără să se de
pună eforturi suplimentare.

x
Intr'un abataj frontal de o lun

gime de 70 m. echipele trebue 
*ă lucreze coordonat. Cu toate că 
lungimea bandei la care lucrea
ză echipa simplă de doi mineri 
poate fi mai lungă sau mai scur. 
lă, adâncimea pătrunderii în 
strat trebue să fie egală la toate 
echipele de 1.20 m. Și pentruca 
fiecare echipă să realizeze această 
sarcină, e necesară o mai temei
nică cunoaștere a procesului 
muncii, a noțiunilor tehnice, tre
bue un nivel mai înalt de cali
ficare.

Tov. Poboreni — șeful gru
pei — deși realizează împreună 
cu ortacul lui cea mai mare de
pășire de normă — 125 la su
tă _  se ocupă de fiecare miner
in parte dându-i sfaturi practice 
cu privire la organizarea muncii 
și la întrebuințarea din Plin a 
programului de muncă pentru 
obținerea unei productivități mai 
ridicate.

Și astfel, minerii din grupe 
tov. Poboreni muncesc cu sârg 
și spor. Din abatajul lor, în fie
care zi se scot câte 200 de tone 
de cărbune ;pentru fabricile, uzi
nele și locomotivele țării noas
tre

I. B.

In seara zilei de 25 Februa
rie in prezența tov. Lazăr Vir 
gil, res|xj;isabil cu învățămân
tul de partid dm Județeană Vă
ii 11 Jiului, a Iov. lanăș Andrei, 
rcs|)onsabilul secției de Propa
ganda și Agitație a sectorului 
A. P. precum 1 t lectorilor 
și oblilor celor două serii, a 
avut loc includerea curburilor 
școlii serale de cadre 1’. M. R.

lJujiă examinarea elevilor ca
re au dovedit că au însușit în 
întregime materialul pred U a 
urmat o scurtă expunere .1 tov 
lector Bojenscu Alex. asujira fe
lului în care au decurs cursurile.

Tov. lonăș A a frasat 
apoi sarcinile ce revin nouiior 
absolvenți, cerându-le ca in câm
pul muncii să fie <•>. nijilu de 
activitate, să ducă muncă de lă

Poșta Redacției
Măria Butulescu — Certe/. 

Datele biografice sunt anacro
nice iar tema [x- care vrei s’o 
desvolți e tratată subiectiv și 
unilateral. Core-jtondența cu 
privire la înființarea cantinelor 
e incomplectă și oarecum con
fuză. Câte cantine au luat fiin
ță? câți muncitori iau masa?

Le reținem deci |»e amân
două cu convingerea că — j>e 
lângă alt material nou. tot așa 
de bun ca cel trimis cu o săj>- 
tămână înainte — vei reveni și 
asupra acestui din urmă cu 
complectări.

IA Budiu — Deva. Regre
tăm. Corespondența il-tale jx«a- 
te fi publicată doar intr’o revis- 
ța de specialitate. Și-apoi ii lip
sește in bună măsură conținutul 
politic, iar in unele locuri con
țin inexactități (vitaminele nu 
sunt substanțe alimentare).

Scrie-ne însă mai pe larg de

Io! ANI DEIA APARIȚIA MflHIFESîULUI
Partidului Comunist

(Urmare din pag I-»)

torești, concepția materialistă 
dialectică, precum și baza sa tac
tică. învățătura luptei de clasă, 
arată rolul de gropar al capita
lismului pe care îl are proleta
riatul, ara.ă rolul de detașament 
de avanlgardă al comuniștilor. 
Acestea sunt meritele științifice 
ale Manifestului. In acelaș timp 
el este și va rămâne cel mai în
flăcărat apel adresat pentru uni
rea clasei muncitoare din Întrea
ga lume.

x

In perioada anterioară a des- 
voltării relativ pașnice a capita
lismului, învățătura marxistă a 
început să fie falsificată de către 
elementele oportuniste din miș
carea muncitorească. Principiile 
sale revoluționare au început să 
fie înlocuite, propovăduindu-se 
chiar in locul luptei de clasă pa
cea socială.

Dar in perioada imperialismu
lui din sânul clasei muncitoare 
râsar noui elemente revoluționa
re care să Înlăture dominația o- 
porlunisniului. 

murire și ă lupte jxritru depă
șirea Planului de Stat

A luat ijx»i cuxâlltul tov. La 
zăr Virgil, care a .«ratat cum 
trebue 3 se conijMite in mij
locul tovarășilor de lucru și fe 
Iul in care trebue ă ducă lup
ii ix-ntru inlălur nri iiilime'or 
rămășițe reacționare

In inclieere. tov. Maduna 
loan, in numele elevilor și-a 
luat angajamentul <h a răs
pândi pretutindeni învățătura 
marxist leninistă primită in 
școală, de a fi xeniple de cmi- 
«luită morală, de a munci cu fot 
elanul tj«nlru a ridicu produc
tivitatea muncit și jx-ntru a de
păși primul nostru I'lan ue 
Stat.

D. GAGEANU

înființarea secției alimentare 
deschisă pe lângă magazinul de 
Stat din localitatea d-tale

P. Kadar — Ponor. Apie- 
cieri subiective și nimic concret 
cu toate că prin pnsibilirățile dc 
caic ai dat rovadâ jioți deveni 
un bun corespondent. Scrie-ne 
de exemplu de<pre munca pe 
care o depun pe teren absolven
ții școalei medii de cadre țără
nești fără a te pierde în abstrac
țiuni. Așteptăm deci.

C. Taloescu — Petroțeni. A- 
ceiaș lucru ca mai sus. In plus 
nu încera să elogtezi pe nimeni 
tără a fi înainte verficat prin 
muncă. Scrie-ne și d-ta despre 
activitatea cooperativelor fără 
a elogia o jxrrsoană sau alta. c> 
— pe biză de date reale și o- 
biective — să ne desvălui as
pecte semnificative din munca 

lor.

Un merit nepieritor și-au câș
tigat în această operă de cură
țire a marxismului de gunoiul 
oprfunist Lenin și Stalin, marii 
continuatori ai operei lui «Marx 
și Engels și înfăptuitorii primu
lui stat socialist din lume

x
Și astăzi, Manifestul răm ne 

tot atât de valabil și de actual ca 
și acum 101 ani. Sub lozinca în
flăcărată ..Proletari din toate ță
rile uniți-vă" se s'râng masseie 
muncitorilor din întreaga lume, 
se înrolează popoarele din colo
nii care luptă pentru in lepen 
dența națională, se duce o lut-iă 
hotărită împotriva acelora care 
caută să falsifice marxismul, să 
scindeze unitatea internațională 
a clasei muncitoare.

In frunte cu Uniunea Sovie i. 
că, lagărul democratic și munci, 
torimea conștientă de pe întreg 
globul, s'a înfrățit pentru înde
plinirea menirii sale istorice sub 
cuvintele care pentru prima da
tă au răsunai acum 101 ani . 
„PROLETARI DIN TOATE TA
RILE UNIȚI-VA".
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<TVEJHMEnTELE ZILEI
SITUAȚIA DIN

In Iulie conducerea re
acționară a Kuoniiiitangului, 
având sprijinul mipeilaliștilor 
americani, a respins oferta Par
tidului Comunist Chinez și a 
«■e'-orlalte grupări democrate 
din China, pentru rezolvarea pe 
ede pașnică a tuturor proble
melor interne legate de reface 
cerea economică a tarii dună is- 
gonirea cotropitorilor japonezi. 
La scurt interval. Kuoni.nta»- 
gul a jxirnit o puternică ofen
sivă împotriva regiunilor aflate 
sub controlul armatei populare 
de eliberare chineze

Timp de un an, armatele jxi- 
pulare au rezistat cu succes ata
curilor furioase ide Kuomintan- 
gului, care a pierdut in aceste 
lupte aproape un milion de sol
dați și ofițeri

In toamna anului IO47, ar' 
mata populară de eliberare a 
trecut la contraofensivă, reu
șind ca ■ ână ’a 1 August kjS 
■a cil e un teri; r.u de 

raruaul Comunist Chi
Unic

Datorită afluenței neîntrerup
te de voluntari, rândurile ar
matei populare continuă ->ă 
crească: armata regi.lată a tor
țelor populare de eliberare nu
mără astăzi peste 3 milioane 
ostași. Datorită bogatelor tro- 
rce, armamentul acestei armate 
s'a îmbogățit considerabil. Mai 
mult de jumătate din armamen
tul american furnizat armatei 
Kuomintangului între anii 1944 
-1948, se găsește astăzi in 

mâinile armatei populare de eli- 
I erare. Un puternic sprijin al 
armatei populate il constitue 
industria în plină desvoltare a 
regiunilor eliberate.

Poporul Chinez s’a convins 
că cercurile conducătoare ale 
Kuomintangului au compromis 
independența țării, că ele sunt 
incapabile să amelioreze greaua 
situația economică a clasei mun
citoare și a țărănimii munci
toare, că ele nu urmăresc alt
ceva decât îmbogățirea perso
nală.

Mari reforme înfăptuite
Organele puterii democtatice 

, u înfăptuit în cursul răsbaiu- 
lui civil o largă reformă agra 
ră. După datele publicate în 
resă. aproape 100 milioane de 

familii de țărani au primit pă
mânt din latifundiile expropri
ate dela moșieri.

Paralel cu reforma agrară

Cea de a 31-a aniversare 
a Armatei Sovietice in străinătate

BERLIN, 25 (Rador).— Cu 
prilejul celei de a 31-a aniver
sare a Armatei Sovietice, Wil- 
h un hk și Orto Grorewohl, au 
adreat un mesagiu de felicitări, 
n numele Partidului Socialist 

Unis din Germania, generalului 
locotenent Ruskih.

km patrați cu o populație de 
108 milioane locuitori

Planul strategic al șefiloi 
Kuoinintangului și al america
nilor de a păstra in mâinile lor 
pozițiile cheie, până la forma
rea și echiparea du riotn divizii. 
111 special iu Sudul Climei, pen
tru a putea lansa astfel o nouă 
ofensivă împotriva forțiulor po
pulare chineze, s'au terminat 
printr'un eșec lamentabil. Ar
matele popi'!. - ■ au por
nit in Septemvrie 1948 o nouă 
ofensivă genera ă pe toate fron
turile, reușind până |;l 12 Nu- 
cmvrie să elbereze întreaga 
Manciune, sdrobind in aceste 
lupte 30 din diviziile de elită 
ale Kuomintangului.

In cursul ofensivei din Da 
cemvrie 1948 și Ianuarie 1949, 
armatele Chinei democratice 
au eliberat străvechea capitală a 
Chinei —- Peking și marele cen- 
l:u industrial din nordu Cii.nri. 
lAien-lsm

nez î fruntea Frontului 
Național

Petru întâia oară in istoria 
Chinei s’a format un front unic 
național compus din clasa mun
citoare, țărănime și mica bur
ghezie orășenească, al căror 
conducător recunoscut de întreg 
poporul este clasa muncitoare, 
in frunte cu puternicul Partid 
Comunist Chinez.

Programul Partidului Co
munist Chinez se aplică in mod 
sistematic și consecvent în re
giunile elilierate de armata po
pulară. In aceste provincii ve
chile oigane ale puterii de Stat 
vestite in lumea întreagă prin 
corupția și samavolnicia lor, an 
rost înlocuite prin adevărate or
gane ale puterii populare, alese 
prin vot liber acordat tuturor 
cetățenilor. Massele populare 
ale regiunilor elilierate au folo
sit din plin libertățile democra
tice acordate, formând nume
roase organizații de massă, sm 
dicale și culturale, care numără 
aproape 100 milioane membri 
în regiun ie e iberate 
a fost naționalizată matei in
dustrie ce aparținea invadatori
lor japonezi și marelui capital 
chinez. Organele puterii demo
cratice din provinciile elibrate 
ale Chinei, au aplicat o serie de 
reforme democratice pentru ri
dicarea nivelului de trai al po
porului, pentru emanciparea fe-

Mesagiul exprimă recunoș
tința uamenilor muncii din Ger
mania față de armata sovietică, 
reazimul neclintit al tuturor 
forțelor p-ețrres’sre care luntă 
pentru o Germanie Unită și de
mocrată și pentru o pace 
dreaptă.

CHINA
meilor, ]>e:itrii asigurarea auto
nomiei minorităților naționale, 
pentru desvoltarea învățămân
tului public, etc.

Aceste reforme au adâncit și 
mai mult simpatia ma-selor po
pulare jKiitru armatele de eli
berare, iar in spatele froiitu'ui 
Kuomintangului a apărut un al 
doilea front al războiului civil, 
al cărui animator este clasa 
muncitoare chineză.

Mișcării revoluționare a 
muncitorilor și țăranilor 1 se 
alătură pe o scară tot mai în
tinsă mass.i compactă a micilor 
negustori dela orașe, a studen
ților, intelectualilor și tur.cți.i- 
narilor.

Falimentul Kuomintan
gului

In spatele liniei frontului 
continuă să se lărgească și să se 
conso'ideze provinciile contro
late de partizani, regiuni in care 
a«ționează grupuri însemnate 
ale armatei de el, lierare râma
se aici incă din timpul războiu
lui cu Japonia

Kuomintangul care a pierdut 
orice încredere din i>ari.e.a 111a- 
sselor populare și a suierit o 
rotată înfrângere militară, trece 
actualmente prințr'o perioadă 
de criză profundă. Șefii șai re
acționari *1  și dau perfect de bine 
seama că singurul lor sprijin 
este intervenția imperialiștilor 
străini, in care văd ultima șan
să de salvare. Dar complotul 
urzit de reacționarii chinezi și 
de stăpânii lor americani, în
tâmpină ce.a mai dârză rezis
tență din partea poporului chi
nez, strâns unit într’un front 
unic de luptă țientru asigura
rea libertății și independenței 
patriei sale.

In ședința din 25 Februarie 
a Adunării Naționale bulgare 
au avut loc desbaterile asupra 
proectului de lege cu privire 
a culle.

1 X
Personalul administrativ al 

serviciilor de asistență socială 
din Paris va intra în grevă 
Sâmbătă dimineața în vederea 
obținerii măririi Salariilor.

X

Muncitorii dela minele de 
lignit din Sardinia au intrat în 
cea de a 44-a zi de grevă 
pentru a obține sporirea sala
riilor și suspendarea conce
dierilor-

Proprietarii minelor de argint 
din provincia Sagsari au tăiat 
tuburile de aer condițional 
pentru a împiedica ocuparea 
minele r de către greviști. In 
imn de protest a avut loc

(După „Bolșevic")
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0 nouă crimă săvârșită de călăii dela Atena
„Moartea subită'* 1 a fruntașului comunist Tsamutalidis 

se aseamănă cu „sinuciderea11 iui Paparigas
_ ATENA, 25, (Rador). — 
Ziarile din Atena anunță că 
la 21 F ebruarie fruntașul co
munist Stamatis I sainutaiidis 
„a murit subit în urma unui 
atac de cord" într o secție 
specială a poliției din Arena. 
Se subliniază că dsamutalidis, 
care era în vârstă de 33 ani 
și a luptat în războiul împotriva 
Germaniei lutleriste, se deose
bea prin conformația lui atle

Importante declarații tăcute 
de l ienry Wallace in comisiunea pentru 

afacerile externe a camei ei reprezentanților
WASHINGTON, 25(Ra- 

dor). — După ce Wallace a 
făcut declarațiile sale în comi
siunea pentru afacerile externe 
a camerei reprezentanților, mem
brii comisiunii i-au pus o se
rie de întrebări dușmănoase 
cu scopul de a șterge puter
nica impresie piodusă de a- 
ceste declarații-

Răspunzând la întrebări, 
Wallace a arăta! că deși el nu 
este comunist, el crede totuși 
cu hotărîre în posibilitatea co
existenței pașnice a celor două 
sisteme și nu vede nicio justi
ficare pentru isbucnirea unui 
război.

Wallace a declarat că este 
necesar să se pună capăt răz
boiului rece, în primul rând pe 
calea unor tratative bilaterale 
între I Iniunea Sovietică și Sta
tele Unite- El a spus: „Cred 
că nu vom putea rezolva di
vergențele noastre cu Uniunea 
Sovietică decât prin discuțiuni 
directe, așa cum prevede arti

Vineri o grevă generală de 
două ore. Greva generală a 
funcționarilor municipali întră 
în cea de a doua săptămână, 

încetarea grevei este condi
ționată de satisfacerea totală 
a revendicărilor muncitorilor.

x
Greva celor 16 mii muncitori 

metalurgiști din Bavaria a luat 
sfârșit după o săptămână, prin 
victoria totală a greviștilor. 
Directorii fabricilor au fost ne- 
voiți în cele din urmă să .apro
be sporirea salariilor cerute.

X

Ziarul DE VAARHEID ci- 
lează numeroase fapte ce de
mască intenția guvernului olan
dez de a transforma țara în
tr o bază mililară americană.

Ziarul arată că aerodromu
rile Tventer și Leeuwarden au 
losl adoptate pentru avioane- 

tică și nu a suferit niciodată 
de inimă. Săptămâna trecută, 
când a fost arestat, era pe de
plin sănătos și „moartea sa 
subită" se ase. tnănă foarte 
mult cu „sinuciderea" lui Mit- 
zos Paparigas.

Eratele lui Tsamutalidis a 
murit de o boală asemănă
toare într'o închisoare a Ge
stapoului, în timpul ocupației 

colul 33 din Charta Națiuni
lor Unite".

Răspunzând apoi întrebării: 
Din inițiativa cui a început 
războiul rece: — Wallace a 
arătat că intri aga răspundere 
o poartă guvernul american 
care a început încă dela con
ferința dila San Francisco să 
adopte o așa z>să „politică 
krmă" față de Uniunea So
vietică.

Este natural, a declarat 
\X allace, că opinia publică so
vietică să reacționeze față de 
aceste măsuri.

In încheere Wallace a de
clarat că nu crede în vreo a- 
mtnințare de răsboi din partea 
Uniunii Sovietice, deoarece U- 
niunea Sovietică este intere
sată în menținerea păcii, și a 
dovedit acest lucru de nenu
mărate ori, ca de pildă cu pri
lejul discuțiilor în problema 
reducerii generale a înarmă
rilor.

rachetă și altele tipuri de avi
oane moderne. Cel mai mare 
aerodrom olandez Skiphol, de 
lângă Amsterdam, a fosl dease- 
meni renovat și mărit.

Deasemeni, au fosl lărgite 
bazele navale dela Hilder și Fli- 
sinlen, ,

Acelaș ziar anunță că se 
face inventarierea fabricilor și 
uzinelor olandeze care ar putea 
îi folosite in scopuri militare,

X

Cu ocazia lunii culturii so
vietice, Academia de Științe 
Ungară a ținut Joi o ședință 
extraordinară. Zoltan Kodaly 
a deschis ședința subliniind că 
numeroase probleme ale științei 
ungare au fost rezolvate dator- 
rită reapzărilor științei sovietice.

Ceil afți oratori s'au ocupat 
în cxpluneiile Iov de artele și 
științe c sovietice.
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