
Să luptăm pentru un regim 
sever de

Miercuri

f*raletari din toate țările umți-vă

mul
tot

ale

[acă economii de 
La mina Petrila, 
inseinnate de ex- 
strâduesc să e- 

lemnos. In

Din minele, atelierele «I uzinele 
Văii Jiului ne șos< se tot mal multe 
vești care anunța că oamenii mun
cii, preocupați lot mal adânc do 
problema economiei, reușesc sa ob
țină succese in aceu-tă bătăile. Kâa- 
durile oumeiillor muncii c<‘ se slră- 
duesc să producă cât mal mult, 
bine si mai eftlii, se ingroase 
mai mult.

Intr'unul din numerele trecute 
ziarului nostru am aratat că intre 
1-20 Febru rie. m cânte t și Io hișt\ 
care conduc locomotivele d, poulul 
CFR Petroșenl au realizat o econo
mie de combustibil $1 uleiuri in va
loare de 520.586 lei. La mina Lu- 
ponl, peste 30 de grupe — printre 
care a tovarășlor Cslmlgea loslf, 
Daniian loan, Mlcula Andrei, Timar 
Alexandru — realizează economii 
înseninate de exploslv. La mina A- 
ninosc, grupele iov. Uumitraș Vic
tor, Holda loan, Balint loan, precum 
șl grupe ca acea a tov. Stross Lu
dovic, care ianlnte lăcea risrlpă de 
exploslv, acurn precupețesc explosi- 
vul, reușind să 
peste 10 la sută, 
pe lângă economii 
plosiv, minerii se 
conomsească material 
sectorul III al acestei mine, tot mai 
multe preabataje sunt armate cu 
stâlpi de fier care pot fi răpiți șl in- 
trebuintatl mal departe, reducând 
astfel consumul de material lemnos.

L'n exemplu elocvent de felul cum 
trebue să se facă economii este ace
ia dat de tov. Poboreni Alex, din 
mina Lupenl. Printr’o rationelizare 
simplă el face in flecare săptămână 
o economie de 19 oameni de muncă 
in urma cărui fapt cărbunele exras 
de el a inregistrat o reducere în
semnată a prețului de cost. La pre- 
parafla „Vasile Luca” din Lupeni, 
un număr de 15 muncitori lucrează 
voluntar nentru instalarea unor noul 
site vibrante pentru selecționarea 
eărbunelui pe granulafii, in locul si
telor vechi care necesită prea multe 
cheltuieli de întreținere.

Aceasta și multe alte exemple, 
dovedesc că in întreprinderile Vail 
J’ulul, s’a schimbat ceva. O parte 
din muncitori pătrunși de spiritul 
gospodăresc față de avutul Statului 
celor ce muncesc, au inteles că nu 
e îndeajuns să produci mal mult fă
când ris'pă de materii prime, ener
gie, cheltuieli de regle.etc. Tot mai 
mulfi muncitori, se ridică in lupta 
împotriva rebuturlor, cum sunt de 
pildă muncitorii dela secția de strun- 
gărie a Atelierelor Centrle Petro
șani, dela Atelierele de grup din 
Aninoasa, atelierul minei Jief—Lo- 
nea, etc., unde rebuturile sunt tot 
rnai puține. Muncitorii Atelierului de 
grup din Aninoasa. au mecanizat 
peste 1(1 abataje cu scocuri oscilan
te, cratere $1 mașini de încărcat, 
luate dela cimitirul de fier vechi și 
reparate. Tot la Aninoasa trei șo
feri împreună cu maistrul garajului, 
in timpul cât nu făceau drumuri cu 
autocamioanele, au construit o auto- 
camionetă numai din material vechi.

Această luptă pentru economii 
dovedește că la apelul Partidului, in 
rândurile oamenlor muncii a pătruns 
spiritul de bună gospodărire a avu
tului obștesc.

J»

Angrenați in întreceri socialis
te pentru depășirea normelor, 
cărbunarii dela exploatarea fo
restieră a uzinelor „Victoria"- 
C.ălan din Ar a. obțin succese 
dm ce în ce mai mari în mun
că.

As1 fel, muncitorii acestei ex- 
jJoa'.' ri, n ziua d ■ j Februarie 
au îndeplinit programul produc
ției de mangal pentru luna Fe-

economn

rezervele 
Industrie, 
locarșurl 

pentru tot
pentru școli, 
și sănătate, 
necesar ridicării din toa- 

de vedere a celor ce

pntru realizarea u- 
de economii trebue

lupta
sever
și desvoltată. In angaja-

Dar aceste realizări nu pot fi so
cotite decât un început. Penirucă nu 
<•(1 muncitorii s'au încadrat jn acea- 
tă lupta pentru economii, Iar în alte 
par(i se observă o risipa de materi
ale. Turnători delu Atelierele Cen
trale Petroșenl uu livrat o cantitate 
de ro|l de o(el pentru vugonete ad- 
mhilstra(lei minei Jlel Lunca, din
tre care Io bucali nu au putut II în
trebuințate. I.u filatura Lupenl, pro
centul de deșeuri e de 5 la sulă iu 
timp ce la alte Hiaturi din fură pro
centul de deșeuri reprezintă 2 2,50 
la sută. In minele Văii Jiului mal 
sunt încă multe grupe care iac ri
sipă de exploslvl, de material lem
nos, de energie electrică.

Lupta pentru economii, siniful 
gospodăresc de loloslre a materii
lor prime tiu sunt decât un inceput. 
Insă acest inceput, acest sâmbure 
nou al nouii atitudini față de muncă, 
fată de avutul colectiv a celor ce 
muncesc trebue desvoltat, trebue să 
cuprindă pe to|i oamenii muncii. 
/ entrucă oriunde, in orice abataj, 
atelier sau loc de muncă, se pot fa
ce economii cât de mici, care adu
nate laolaltă, fac să crească acu
mularea socialistă, adică 
pentru noul Investlfll In 
agricultură, 
de cultură 
ceeace este 
le punctele 
muncesc.

Deceea, 
nul regim 
organizată 
■rentele de întrecere luate de gru
pele de minări, trebue să Se arate 
concret cu cât va reduce consumul 
de material explosiv și lemnos, de 
energie electrică și aer comprimat, 
așa cum muncitorii uzinei electrice 
din Vulcan au arătat dar in chema
rea lor la întrecere adresată mun
citorilor uzinelor electrice din iu
ti eaga (ară. E necesar, ca metodele 
de muncă a căror folosire face po
sibilă realizarea de economii, să ile 
cunoscute și folosite in toate locurile 
de muncă posibile.

Comisiile de întreceri de pe lângă 
exploatările Văii Jiului, alături de 
depășirea normelor trebue să scoată 
in evidentă dacă grupele de mineri, 
sau alte 
realizat 
sipă de 
unde se 
se analizeze cauzele acestei lipse; 
tovarășii care fac risipă să fie criti
cați de tovarășii lor de muncă, iar 
acolo unde cazurile sunt grave să 
se aplice sancțiuni.

Organizațiile de Partid și sindicale 
au un rol de seamă in bătălia pentru 
economii. Ele trebue să educe oame
nii muncii in spiritul unei severe e- 
conomii, să antreneze și să 
pe toti oamenii muncii in 
luptă.

Pentrucă luptând pentru 
rea unui regim sever de economii, 
luptăm impotrva anarhiei in produc
ție și a risipei, luptăm pentru mări
rea necontenită a avutulu nostru ob
ștesc, care constitue temelia socie
tății socialiste, pentru a cărei con
stituire luptăm.

categorii de muncitori, au 
economii, sau au făcut ri- 
materiale și energie. Acolo 

face risipă de materiale să

conducă 
această

realiza-

■

bruarie, urmând ca după această 
dată să lucreze în contul progra
mului de pe luna Martie.

In fruntea depășirilor de nor
mă. s'au situat tov. Oșvalt Adal- 
bert cu 16 la sută, Florea Viorel 
cu 13 la Iută, Rodea Victor cu 
J1 la sută. Argint loslf cu II la 
sulă, iar un alt mare număr de 
cărbunari, au obținut depășiri 
de norme mai mici

Io Jultitl ooslio o luai M orgaoizalia uniți 
revoluționară a Tineretului Muncitor

Intr’o atmosferă sărbătorească și plină de entuziasm, la Petroșeni 
a avut Ioc Conferința județeană de unificare

Plenare, din 22—24 
a C. C. al P. M. R 

la activitatea Parti- 
rântlurtle tineretului

Aspecte
Conferința Județeană de uni

ficare a fost precedată de ple
nare pe unități, conferințe pe 
plăși și centre industriale in ca
drul cărora — prelucrăndu-se 
Rezoluția 
Decembrie 
cu privire 
dului in
— importanța ei covârșitoare, a 
tost cunoscută di toți tinerii. 
Fiecare era pătruns de însem
nătatea pasului hotârit pe care-1 
face.

Deaceea ziua Conferinței a 
luat un aspect de sărbătoare;

In zorii .** . plumburi ai 
dimineții, delegaților tinerilor 
din provincie li s'a făcut la gară 
o primire entuziastă din partea 
celor din localitate si a repre
zentanților Comisiei Județene 
de Unificare. Și-apoi de aici cu 
famfare și steaguri in frunte
— prin orașul care, participând 
și el par'că li sărbătoarea tine
rilor, încă de-cu-seară se îm
brăcase cu drapele roșii și tri
colore, lozinci ce sublimau sem
nificația evenimentului, iar în 
vitrine și-a pus flori și portre
tele marilor dascăli ai proleta
riatului și a conducătorilor cla-

(Continuare in pag. IV j)

încă o grupă de mineri s’a desprins dniâ dul codașllof

Minerii din grupa tov. Bot Petru 
din Aninoasa, care înainte nu-și îndeplinea norma 
realizează acum depășiri zilnice

In luna
normă

Decem-
in luna

In luna Februarie, 12 din cele 
36 de grujx* de mineri dela A- 
ninoasa nu și-au îndeplinit pro
gramul de producție fixat in ca
drul Planului.

Insă, sunt și grupe, care — 
convinse că rămânerea lor sub 
normă împiedecă îndeplinirea 
Planului ș.i mersul inainte al cla
sei muncitoare, — au căutat să 
munceas-.â mai bine, mai cu 
spor.

Una dintre acestea este și gru
pa tov. Bot Petru.

Mai înainte, această grupă a 
lucrat la înaintări de galerii in 
cărbune. Apoi, a fost necesar să 
lucreze înfrun (datai cameră 
pentru extragerea cărbunelui.

Lucrând in abataj, grupa tov.

• •

</• la
1‘ Irila, l.onea și 

partea tinerilor 
din plășil.’ 

Fui sau Sarmisege- 
partca (terilor fi 

din Fetroșcni. au 
numele celor care 
bucuria. titcrcde-

Jzri sa dt scIris la Petro
șani (’onfinnța Județeană de 
>,nijiiuri a tineretului mun
citor dm Falca Jiului. Sute 
de deiaguți și delegate, ve
nind dm fntriCa minerilor 51 
muncitorilor d-la l.tip ni, 
.iniiioasa, 
Fulca», dm 
țărani muncitori 
Hațeg, 
tiiza, dm 
studenților 
exprimat in 
i-au trimis 
rea și , nluziasmul cu care 
miile de tineri muncitori dela 
orașe ji sate uu primit hotă
rârea Partidului Muncitoresc 
Român de a se înființa o sin-

Lucrările
Lucrările Conferinței au în

ceput prin cuvântul de desclu 
dere rostit de tov. Kovacs Pius 
președintele Comisiei Județene* 

de Unificare a tineretului mun
cilor. Arătând scopul lucrărilor 
— crearea Organizației Unice, 
revoluționare a tieneretului 
muncitor — a subliniat laptul 
că traducând astfel 111 viață Ho
tărârile Rezolut "ii Plenarei C. 
C. al P- M. R , tinerelul înmă-

bine.Bot n’a mers prea 
Noembrie a rămas sub 
cu 12 la sută, in luna 
brie cu 23 la sută, iar
Ianuarie, deasemenea. producția 
a fost slabă.

Rămânerea in urmă se datora 
pe deoparte necunoașterii mun
cii în abataj, .<ît și unor greu
tăți. Abatajul grupei tov. Bot nu 
e mecanizat, iar rodilura sub 
care se face exploatarea stratului 
» veche, de p>este doi ani. Sub 
00. li tura veche trebue să se lu
creze cu mare atenție, altfel se 
prăbușește abatajul. In abatajul 
lor lemnul pentru armătură tre
bue adus pe o suitoare înaltă de 
20 m. care era încă o piedică in 
muncă

gură organizație de tinerel, și 
elanul cu care au pornit la 
înfăptuirea acestei ftubirin 

Conferința, prin care a luat 
ființă organizația unicii, << 
ooluționarâ a timrxtuiui 
muncitor d' aici, a fost ir 
,ri o puternică manifestați, a 
dragostei tinerelului fața d. 
I'ariid, o manifestare u to 
fiirfrn tineretului dm J d. ■ 
Jiului de a urma prin mun, a 
fi luptă pildele comsompliști- 
lor sovietici, de a se itlcudui 
cti fi mai mult elan în Ljiăha 
pentru realizarea fi deftișiou 
rianuiui ăital, ț,ntr-e î» 
frângerea totală a reacfiufiii 
interne fi intcriuționalc

Conferinței
nunchindu-și forțele, sub r< in
ducerea și îndrumarea Partidu
lui. va deveni mai puternic, .va 
putea munci cu mai mult sțtor, 
devenind un factor activ in lup
ta pentru realizarea Planului de 
Stat și construirea socialismu
lui în țara noastră, va piitra 
lupta cu mai mult succes ț>en- 
tru ridicarea sa culturală 51 po-

(contiuuare în pag. ll-al

de 11 la sulă
au frământo 
din grupa Iui

Aceste greutăți 
mult p>e minerii 
Bot. Trebuiau învinse

Gu ajutorul tehniciondor, au 
trecut la o mai bună organizare 
a muncii. Până nu de mult a- 
batajul lor era exploatai numai 
pe un front. Acum esU exploa
tat pe două fronturi. Când pe un 
front se face împușcarea în cea
laltă parte a abatajului se far® 
armarea și astfel In tot timpuri 
programului de lucru, cei patru 
mineri pot să lucreze din plin.

In urma cererii minerilor, în 
abatajul lor a fost instalat un 
troliu cu aer comprimat, cu a- 
jutorul căruia, stâlpii .de lemn

(continuare i" pag. lll-a)



2 ZORI NOI

In județul nostru a luat ființă organizația unică 
revoluționară a 1 ineretului Muncitor

(Urmire din pag. l-a)

Etică, va putea murge cu mai 
•iiullă con oovență pe drumul 
roinsonn >1 i șt i lor sovietici.

Conferința — a arătat in con
tinuare vorbitorul va trebui să 
decurgă jntr’un spirit critic și 
nulocritic, iar pe de altă parte eu 
pune <a sarcină delegaților tine
relului din Valea Jiului care so 
află de fața de a duce pună jos 
<4 unilățile do buză coca ce uu 
învățul aici, de a face cunoscut 
tuturor sarcinile ce vor fi tra
sate.

Ca incheere, tov. Kovacs a pro_

1ineretul
După propunerea și aprobarea 

brJinei de zi. tov. Sicomaș Cor 
tiel a susținui raportul de acti
vitate a Comisiei Județene de 
Unificare.

Pornind dela o analiză a con
dițiilor politice în care s’a des
fășurat acțiunea de unificare, 
d-sa a subliniat existenta celor 
două .lagăre, lagărul imperialist 
și antidemocratic, ațâțător la 
noui răsboaie și lagărul păcii și 
'al democrației in frunte cu 
| R. S. S

Pe plan intern acțiunea s'a des
fășurat sub semnul prosperității, 
sub seninul luptei pentru reali
zarea și depășirea Planului de 
fclat.

Desvoltând în continuare o a- 
naliză în spirit critic și autocri
tic a acțiunii de unificare desfă
șurate în Județeană Valea Jiu
lui, s'a arătat de-o-porrivă păr
țile bune cât și scăderile avute.

Munca planificată, buna ei or
ganizare și permanentul sprijin 
acordat de Partid prin organi
zațiile sale, au făcut ca în ge
neral sarcinile să fie cuprinse și 
îndoplinife. S au putut ține astfel 
plenare, s’a putut duce o muncă 
de lămurire, mobilizare și îndru
mare până la unitățile do bază. 
Tinerii au fost astfel pătrunși de 
importanța unificării și la ședin
țele care au avut loc pe unități, 
iqentre industriale și plăși, și-au 
luat o serie de angajamente în 
Atnsul de a întâmpina Conferin
ța Județeană cu cât mai mari 
realizări în muncă.

Mergând cu consecvență pe 
linia îndeplinirii acestor anga
jamente, tinerii au reușit ca prin 
realizările lor să dea un aspect 
sărbătoresc zilei Conferinței. Așa 
tinerii mineri și muncitori dela 
fjupeni, Aninoasa, Lonea și Vul
can, tinerele fete dela filatura 
,Lupeni“ și fabrica de marmela
dă din Hațeg, toți au întâmpinat 
Conferința mărind producția, fă
când economii de material lem
nos, explosiv și materii prime, 
fiâ fel și tinerii țărani din pla
sele Hațeg, Sarmisegetuza și Pui, 
așa cum și-au luat angajamentul, 
au avut o participație activă la 
acțiunea de pregătire a campa
niei însămânțărilor de primăva
ră, muncind la gunoerea ogoare
lor.

Elevii și stu lenții la rândul lor 
au fcJst mai disciplinați, au ob
ținut rezultate mai bune în 
învățătură.

Ga patre negativă a acțiunii 

a întâmpinat conferinf

pus următorul prezidiu aî Con
ferința: Crainic Roman, secrota- 
rul org. Judoțeno P. M H - 
Valea Jiului — l’elro Nostovici, 
delegatul Comisiei Centrale do 
Unificare a tinerelului muncitor, 
Frankfurt Tiberiu, din partea 
Comisiei Județene de Unificare, 
studentul Kovacs Gli. Vaida 
Traian și Recliieru Eugenia din 
partea tinerilor țărani muncito
ri muncitorul fruntaș lfeak 
Vontzel, șeful abatajului tinere
tului din Lonea — și Sicomaș 
Cornel din partea Comisiei Ju
dețene de Unificare.

Prezidiul a fost ales în unani-

a cu
de uniifcare, raportul semnalea
ză lipsa unei mai temeinice 
munci de îndrumare și mobili
zare în unele sate mai îndepăr
tate și faptul că în unele comu
ne tinerii nefiind destul de vi
gilență au reușit să se strecoare 
în rândurile organizației elemen
te dușmănoase, chiaburești. In 
ceea ce privește elevii, aceștia 
n'au dus o luptă destul de con
secventă penlru lichidară absen
țelor nemotivate.

Salutăm Conferința
In momentul terminării expu

nerii, primiți cu lozinca: „Cinste 
celor care au muncit in onoarea 
Conferinței”, un grup de studen- 
ți ai Institutului Cărbunelui din 
Petroșeni, în frunte cu profeso
rul lor, au venit să salute Con
ferința printr’o depășire de nor
mă de 130 la sută, obținută în 
șutul de noapte.

Ne luăm angajamentul — au 
s. us vorbitorii — ca alături de 
tinerii muncitori, și însușindu- 
ne dela ei noua atitudine față de 
rutină. că ccn'ribuim fără a pre
cupeți nici un efort la realiza
rea Planului de Stat-

Vom da dovadă — au spus ei 
imr'un ropot de aplauze — atât

Crearea organizației unice revoluționare e un eveniment istoric 
în viața tineretului nostru

Luând cuvântul tov. Petre Nas- 
tovici, aduce Conferinței salutul 
Comisiei Centrale de Unificare. 
In continuare, scoate în eviden
ță faptul că ea conslitue un e- 
veniinent de importanță istorică, 
deoarece dobândindu-și unitatea, 
tineretul devine o forță capabilă 
ci sub condu erea Partidului să 
ducă la în '.plinire sarcinile ce-i 
revin în cadrul luptei pentru 
construirea socialismului, pentru 
îndeplinirea și depășirea Planu
lui de Stat.

Conșlienți de aceasia, tineretul 
muncitor din Valea Jiului s'a a- 
laturat luptei tineretului din în
treaga țară pentru înfăptuirea or- 
gani ației sale unice.

Noua organizație condusă și e- 
ducată de Partid va crește tine
retul în spiritul luptei și vigi
lenței de clasă și continuând tra
diția de luptă a UTC-uIui, va 
face din tineret un adevărat con
structor al socialismului și co
munismului. Organizația unică 
va fi o armă de luptă împotriva 
exploatării. 

miluțe prin lungi aplauze ale a- 
sisti nței.

S'a procedat lu alegerea 
comisiilor de validare și candi- 
dare, < are, prin sarcinile ce le 
reveneau, sa contribue la bunul 
mers al lucrărilor Conferinței.

In continuare au luat cuvân
tul repezcnlanții organizațiilor 
de m.as-ă, c :e duipft ce au sa
lului < onferința au arâlal că pri 
vind iu dragoste lupta penlru 
un dale, organizațiile de massă 
vor da lot sprijinul tineretului 
muncitor imtru îndeplinirea sar 
cănilor și mărețelor angajamente 
luate.

mari rea izări
Raportul a relevat apoi o serie 

de succese obținute do lineri în 
direcția ridicării nivelului lor 
politice- ideologie ț rin activ itatea 
și reorganizarea cercurilor de 
citit, a studiului individual și 
ș olilor serale do cadre, în inche- 
ere subliniind rolul hotarîtor pe 
caro Partidul l a avut — prin 
organizațiile sale — în ducerea 
la bun sfârșit a acțiunii de uni
ficare, la obținerea succeselor a- 
rălate.

prin drpșirea normei
Drin munca în mină, cât și în 
Institut (ă merităm să fim mem
bri ai organizației unice, revolu
ționare a tineretuîili muncitor. 

X
In salopete și cu uneltele de 

lucru, au venit să aducă salutul 
lor Conferinței, minerii din aba
tajul tineretului din Aninoasa. 
In timp ce din sute de ] iepturi 
6;ca cu entuziasm lozinca: ..Cin
ste vouă bravi mineri ’, șeful a- 
batajului și-a luat angajamentul 
ca desvoltând realizările, mun
cind cu mai mult elan în cinstea 
Congresului, să -e situeze într'un 
loc și mai de frunte in cadrul 
întrecerilor socialiste organizate 
pe exploatare.

Pentru a-și putea îndeplini 
sarcinile — a arătat în incheero 
vorbitorul — organizația unică 
trebue să Le îndrumată perma
nent de către Partid, trebue să 
cuprindă elementele cele mai

In fața organizației revoluționare a tinere
tului muncitor stau sarcine mărețe

Primit cu aplauze care nu se 
mai sfârșeau și în timp ce asis
tența în picioare ovaționa. Par
tidul, a luat cuvântul tov..Crai- 
nic Roman, secretarul organiza
ției Județene PAIR, din Valea 
Jiului.

Astăzi, a arătat tov. Crainic, se 
pune în aplicare hotărîrea Par
tidului cu privire la înființarea 
organizației unice revoluționare 
a tineretului muncitor, urmare 
a transformărilor revoluționare 
din țara noastră, ca urmare a 
necesității de a se înfăptui uni
tatea politică-morală a întregului 
popor muncitor.

Și aceste transformări și rea
lizări ne arată că spre deosebire 
de țările capitaliste (recurgând

Tre ându-se la punctul urmă
tor al ordinei de zi, au început 
di-cuțiile pe marginea raportu
lui de activitate prezentat de Co
misia Județeană de Unificare.

Diferiții vorbitori au accentuat 
asupra unor serii de scăpări sem
nalate in raport, arătând că din 
mai atenta lămurire politică a 
linurilor săteni, din ascuțirea vi
li iknței de clasă, din | roinovari-a 
tinerilor fele în munci de răs
pundere și un mai atent control 
ne teren. Irebuesc făcute sarcini 
principale de viitor.

Nu s'a arătat — a sinis, in- 
Rc.riindu-se lu cuvânt lunarul Iu 
șan — rolul însemnat pe care 
l-a avut in reușita acțiunii du 
unificare, ziarul „Tunarul Mun
citor" și presa în general. Ară
tând în continuare, că nu s’a 
vorbit nimic despre acest ziar, a 
enumerat învățămintele care s’au 
putut trage din el. Și tocmai de 
aceia in actualele condiții să a- 
pară numai odată ro săptămână, 
e insuficient. Propun ca delega
ții noștri la Congres să arate a- 
cesl lucru, iar în ce privește nu
mele, organul cenjlj-al al orga- 
ni ației revoluționare de tinerel 
să ne numească „Scânteia Tine- 
r lului" după numele organului 
central al P. M. R

x
Cu aceleași aplauze ca și pro

punerea tov. Iușan, au fost pri
mite și angajamentele luate iu 
cinstea Congresului de unificare.

Tinerii din Petrila și-au luat 
angajamentul ca în scurt timp 
să deschidă și acolo un abataj 
a) tineretului; minerii din Lonea 
în cinstea Congresului sau an
gajat să depășească norma -u 
56-60 la sută, iar țăranii din pla
sa Hațeg și-au luat angajamen
tul de a ridica oganizația lor în 
rândurile fruntașelor pe țară. 
Top tinerii și-au luat angaja
mentul de a-și intensifica efor
turile jn cinstea Congresului.

cinstite și devolate clas.i munci
toare, va trebui să ducă o mun
că planificată, să-și întărească 
organizațiile sale de bază și să 
L-aducă în viață principiile sta
tutului său.

(a o antiteză, (ov. Crainic, arată 
continuul proces de pauperizare 
a muncitorimii din aceste țări 
pi creșterea elanului ei revolu
ționar), noi urmând exemplul tă
rii unii Sovietice, mergem pe dru
mul cel bun.

Dar toate acestea pun în fața 
tineretului nostru noui sarcini, 
în nenumărate rânduri pe șan
tierele naționale de muncă vo 
luntară, în fabrici și uzine, tine
retul a dat dovadă de o nouă 
atitudine față de muncă.

Și această atitudine, tineretul 
are >ar ina de a o cultiva și 
desvolta

Din alt punct de vedere, tine
retul trebue să aibă o înaltă ți

nută morală, să fie pătruns de 
spiritul moralei proletare.

încadrat in noua și unica sa 
organizație — a continuat vor
bitorul — tinerii au m .na de 
a munci necontenit pentru ridi
carea sa po'iliiă, profesională ?i 
culturala. Economia noastră, 
atât industria cât și agricul
tura, are nevoie mi ie o dre 
oaJitiare, ci de cadre di- epecia- 
bști. l’e de altă parte, organi
zația de tineret va trebui să de
vină nu i-vor ne e. it de cadie 
penlru I artei. De ace a lim-re- 
tul are . - sarcină principală : ă 
învețe și să -tudieze.

Organizației ii revine -arci- 
na d. a desvolta --piritul critic 
și autocritic al tinerilor, ele a-i 
educa in spiritul urci față de 
dușmanul de cla-ă și dragostei 
față de Partid, in spiritul vigi
lenței de clasă și al dragostei 
fată de U.R.S.S

Urând jior la muncă nouii 
organizații jventru îndeplinirea 
tuturor sarcinilor, t>>v. f'r.iinic 
a arătat in incheere că Pariului 
va da tot sprijinul tineretului 
muncitor pentru a fi la inălți- 
mea misijnii lui.

Comitetul Județean al Or
ganizației t'neretulul 

muncitor
Mulțumind tovarășului Crai- 

nir Roman în numele intregei 
asistențe, tov. Kovacs Pius a- 
rată că t r retul are datoria de 
a se do> di prin muncă demn 
de incredi; i pe care t-a acor- 
dat-o, duț ■ re — s’a proce
dat la alege — Comitetului lu- 
dețean al Organizației Tinere
tului Muncitor.

La propunerile comisiei de 
când.dare, care a făcut o scur
tă caraclerizare a fiecărui pro
pus, au fosl aleși în unanimitate 
următorii tovarăși:

Ralanța Zamfir, lărăgan 
Nicolae. Donțiu Ovidiu, Nico- 
rici Nicolae, Mătăsărcanu Ion 
(ales cu mare majoritate I. Nla- 
gureanu Alex., Râdu'escu Ma- 
ria, Călinaș Iosif. Rachieru Eu
genia, Kova-’s Gheorgtie, Sico- 
maș Cornel, Slermberg Alice, 
Lazăr Ema, Rogojan E'emer, 
Nistor Eugen, Frankfurt Ti- 
Leriu, Vișnovski Mihai, Aîrriă- 
ș; n Petru, Kovacs Pius, și Ar 
deleanu Arcadie.

La propunerile tăcute s'au a- 
les in unanimitate — ca primi 
delegați la Congres, tov. Faza- 
cas ion din Lupeni, membru 
in comitetul executiv al P.M.R 
și tov. Roșea Aurora d n \ al
ean. Au fost deasenr. nu
miți ca delegați la Congres 
tov. Stoicescu Ion, Dragau Ni 
colae, Kovacs Pius, Csegeszi 
Elisabeta, Nagv B.ighita. Pop 
Magdalena, Stern?1 g A’iir* 
Sicomaș Cornel, T. Francfurt, 
I. Mătăsăreanu, N. Nicolici, O. 
Donțiu și Eugenia Rachhieru.

Să traducem în viață 
angajamentele luate

Ca incheere a Conferinței, au 
luat cuvântul mai mulți tova-

(continuare in pag. IIl-a)
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„Despre oameni, plante și unelte* 1*

lăși aleși in Comitetul Județean 
sau ca delegați la Congres, ex- 
prnnându-și mulțumirea țieiuru 
încrederea arătată.

Vorbind in numele celor a- 
Ieși în Comitet și a delegaților. 
tov. Kovacs Pius, după ce a 
mulțumit audienței, a arătat ca 
angajamentele lu ite nu valoare 
numai in măsura in care ele 
vor fi transformate îi realități. 
De aceea, tineretul trebue sa 
lupte pentru îndeplinirea lor așa 
cum au învățat dela tineri1 
comsomoliști.

Cu un entuziasm nestăvilit 
tinerii au votat următoarea mo
țiune adresată C. C. al P u ti- 
dului .Muncitoresc Român ;

„Noi delegații tinerelu’ui 
muncitor din Valea Jiului, 'în
truniți in Conferința Județea 
nă de l’nificare în ziua de 27 
Februarie a c. pentru a pune 
baza Organizației Unice revolu
ționare a tineretului muncitor, ne 
exprimăm pe această cale dra
gostea față de Partidul Munci
toresc Român. îndrumătorul și 
conducătorul tineretu’ui munci 
tor din țara noastră.

Fiind conșlienți de importanța 
marilor sarcini c.9 stau in fața 
întregei clas? muncitoare, ne 
luăm angajamentul să fim fu 
devotați ai Partidului și ai cla
sei muncitoare pentru a cărei 
cauză vom depune tot elanul 
nostru tineresc.

Ne luăm angajamentul de a 
lupta pentru îndeplinirea Planu
lui de Stat cât și pentru buna 
organizare a tinerelului munci
tor

Conduși de Partidul nostru, 
îndrumați în muncă și învăță
tură. vom deveni buni luptători 
pentru cauza proletariatului și

de 1. BĂNICII)
A apărui in editura ..Carlea Rusă"

Priulro ultimele cărți apărute 
hi editura ..(Jartea Husă", figu
rează bi luorarea lui I. Bunciu: 
.Despre oameni, plante și unel
te'. Semnificația sa este dublă. 
In primul rând ea arată lucruri 
prea puțin cunoscute In alura 
granițelor U. H. S. S„ despre ac
tivitatea oamenilor de știintă so
vietici. activitate indrumată de 
interesele obștești. In al doilea 
rămi. cartea ex| rimă lupla vie 
a omului cu natura, luptă creeu- 
toare in care natura e învinsă st 
modificată in folosul vrednicu
lui ei biruitor. Curtea lui I. Ban. 
ciu. i>e lângă valoarea-i duru 
meniară, aduce sufletul unei mo
rale noui. active, morala efortu
lui revoluționar și a muncii ino
vatoare a omului

Teoria academicianului sovie
tic Schiindt despre originea pă
mântului (cea mai științifică din 
teoriile elaborate până astăzi ui 
această privință); opera agrobio 
Jogică a lui .Miciurin și a acade
micianului Tîțin (creator al grâu
lui pir și al altor specii care re-

9

Lucrările
(l'rmare din f>ag. II) 

Moțiunea adresată către C. C. al P. M. R.

1

z.istft lu ger, încolțesc am de-a 
rândul din aceeași semănătură, 
n'au nevoe de ploaie, ele.); teo
ria lui Sperau ki asupra naturii 
comune a tuturor bolilor; cerce- 
lărilo lui Fdatov asupra „morții 
cu mijloc du vindecare", ele,, iută 
toi utâ'.ea mari contribuții ta 
construirea unei lumi mui bu
ne ie baze științifice, contribuții 
i:.- conslilues ' | reocupările lu- 
rr-uii „Despre oameni, plante și 
unelti . împletirea strânsă u 
muncii de elaborure a inventa
torului. cu munca de aplicare u 
tehnicianului formeuzu o preo- 
c.uiauv principală u cărții lui f 
Buneiii

lnl.ro inlănțuiloare sinteza, a 
ee.-uta ne împartușușle rezultatele 
ș'iințci sovietice, rezultate dato
rite condițiilor deosebit de favo
rabile oferite oamenilor de crea
ție, de către regimul sovietic

„Despre oameni, plunto și u- 
nelt..'" este o lectură plăcuta, pa. 
sionanlu, de natura să stimuleze 
dragoste de muncă și încredere 
in forțele omului.

conferinței
Trebue apoi arătat tutui or 

tinerilor că numai sub condu
cerea și 'îndrumarea Partidu- 
ițu e posibilă ducerea la bun 
sfârșit a angajamentelor și a 
sarcinilor ce stau in față.

Tov. Kovacs a terminat prin 
a adresa mulțumiri tovarășului 
Crainic Roman, secretarul Or
ganizației Județene P.M.R. tov. 
P. Nastovici, delegatul Comisi
ei Centrale de Unificare, tov. 
Maria Sârbu, secretar adjunct al 
Organizației Județene P. M. R. 
Valea Jiului și tov. Corni 
pentru participarea la Confe
rință.

buni constructori ai socialismu
lui".

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Români

Trăiască C. C. al P M. R.l
T.iăiasc.1 Organizația Unită de 

Tinere! Muncitori

x
O moțiune asemănătoare a 

fost adresată și Comisiei Centra
le de Unificare.

x
In după amiaza zilei, a avut 

loc în sala Teatrului Poporului 
din localitate un festival artis
tic, la cârd au contribuit, toate 
echipele artistice ale tineretului 
din Valea Jiului. 

CITITI ~

în fiecare zi 
„Zori Noi”

SPOTRUL POPULAR
Jiul - Dinamo A 3 - 2 (3-1)

Din primele minute de joc, 
Jiul preia inițialii a jocului și a- 
tacunle puternice se succed la 
poarta oaspeților. l’araschica. 
utilizat m țiostul de extremii 
dreaptă, demarează pe tușe, iar 
centrarea lui pu ie in dificultate 
apărarea Umanerului.

In mm. 9 Dinamo iși revine 
și țHjrncște un atac lămurit de 
Pop IV. Aresta trece mingea 
lui B' ne, care după un schimb 
cu Roman trage putinile <!■.li 
20 in i'i colțul stâng 1 o țien 
tru Jiul.

După goal, Jiul dcv.ne m..i 
agresiv, joacă cu țmcizie și 
prin Paraschiva ere iză p mica 
in careul bucurștimlur

In min. 12 de joc o descln 
dere lungă il ga-ește p R dogii 
— centru înaintaș — care dtla 
16 m. înscrie al doilea goii. 
3—0.

După ace-.t goa’, și după fac
tura jocului prestat de gazde, se 
părea că Dinamo va părăsi te
renul învins la scor.

Dar Jiul nu insistă .și bucu- 
reștemi întreprind atacuri u- 
șoare la poarta lui Neneș. A- 
părarea imediată a Jiului — 
Panait, Costicâ Marini seu și 
Silagyi — spulberă acțiunile 
înaintării adverse. Totuși in 
nun. „o, Ozon, nepăzit, re
ușește să inscrie jxiltru echipa 
sa: 2—1.

Jocul se perindă de pe un 
teren pe altul până in ruin. 36. 
când Roman înscrie, mărind 
avantajul echipei sale: 3—1.

Până la pauză, rezultatul ră
mâne neschimbat deși Jiu) j 

avut majoritatea acțiunilor.
După pauză Dinamo încear

că atacuri disperate p.ntru a 
aduce cgalare.i, în-a parare., 
gazdelor respinge totul.

Jucătorii Jiului, siguri de 
victorie, joacă lejer. Mingea 
este purtată de p<- un teren pe 
altul.

Urmează c perioadă când li 
nia de half a Jiului împing? 
înaintarea in spre po.irta Im 
Ivan. insă nu se insistă prea 
mult. Se părea că rezultatul nu 
va mai suferi n cio schimbare. 
Și totuși, in min. 90 dr joc Si
lagyi luftează, mingea ajunge 
Ia Farcaș. Centrarea acestuia 
ajunge Ia Ozon, care nestinghe
rit înscrie ultimul punct al par
tidei: 3—2 pentru Jiul.

x
Cei 3000 spectatori au vizio

nat un match frumos, in care 
Jiul net superior și-a surc'asit 
adversarul. Așa cum a jucat. 
Jiul putea să câștige la scor, 
dacă in repriza secundă înain
tarea insista m i mult și dacă 
apărarea n'ar fi devenit lejeră.

Jocul a fost lipsit de bruta
lități și toți cci 22 jucători au 
dovedit o ținută sportivă.

Arbitrajul d-'ui S. Daju (Ti
mișoara), foarte corect.

Cu privire la atitudinea pu
blicului spectator insă, nu se 
poate spune că este cea potri
vită emulațiilor sportive.

Din tribună se mai aud apos

trofări la adresa arbitrului și 
a jucătorilor. „Mă b iulc" și 
alte epitete de acest fel nu tre
bue să mai fie intrcbuinț tr de 
ninieni. Poliția terenului ’i 
conduct rea grupăm trelm- 
veglii-zc ca inlâlnirile sportive 
să ailiă ioc i itr’o atmosferă de 
înaltă sportivitate.

x
După joc delegatul federal 

și arbitrul jocului au făcut de
clarații in legătură cu de-fășu-

Divizia
PRIM \ ETAPA A RETURULUI

Primul joc u| returului cam
pionatului de fooLbal! nu a 
adus muri schimbări in cJasa-! 
inenlul Diviziei Naționale A, In 
afara de CFR Cluj și Jiul, cari 
au trecut, lu locul 3, respectiv U, 
restul echi|xdor câștigătoare și- 
au consolidai doar situația.

ICO — leaderu) campionatu
lui — câștigăm! lu Tg. Mureș 
1‘rtsiieuză cele 3 1 uncie dintre eu 
ți CFR. T., Invingăloarea Meta- 
iochiinicului.

Divizia Națională B
Dinamo B — Minerul i-2

Singurul joc de campionat 
disputat In Cadrul Diviziei Na
ționale B, sa disputat Duminică 
la București, unde gruparea Mi
nerul din Lupeni a înfruntat 
tenderul seriei a II-u, Dinamo R.

Cum era de așteptat, minerii 
nu au putut face față puternice
lor atacuri ale oborenilor, fiind 
obligați să părăsească terenul În
vinși.

CROSS
In cinstea Congresului de U- 

nificare a Tineretului, Județeană 
OSP Valea Jiului a organizat 
Duminică 27 Februarie. un cross 
la care au participat 60 tineri din 
diferite organizații de tineret 

Juniori ;

Minerii dio grupa tov. Bot Petru din Aoinoasa, 
care înainte nu-și îndeplinea norma, reali* 

zeazâ acum depășiri zilnice de II la suta 
(Urmare dio pag f-a)

fi scândurile necesare armăturii 
sunt ti&sc pe suitoare în abataj 
mult mai ușor și in timp mai 
scurt

O mare preocupare a mineri
lor din grupa tov. Bot este în
sușirea mai temeinică a muncii 
și astfel greutățile au fost învin
se rând -fie rânrl

Și roadole străduințelor lor nu 
nu întârziat să se arale.

In luna Februario, producția 
grupei tov. Bot, se apropia tot 
mai mult de normă. Apoi, au 
întrecut norma, reușind astfel să 
realizeze o depășire medie de 
normă de li la sută.

Depășirea de normă realizată 
de grupa tovarășului Bot în 
cur ul lunei Februarie, nu e cea 
mai mare din mina Aninoasa.

Insă, poate fi un exemplu de 
felul cum a știut să învingă 

urca m.itcbului, ța- care le re
producem

zln. I'ar/'oltci, deleg it fc ie
rni hui a jucat mai avâtat, cu 
mai multă coeziune d<«at I)i- 
i amo. A meritat vi tona M t- 
chul a decurs in ordine, dato
rită comportării disciplpiatr a 
jucătorilor. Arbitrajul bun.

S. Daju, arbitru: Jiul a fost 
suțierior, a rncrit.it victoria, to
iul diwipbnal. Până ș) Paras- 
ihiva 1 avut o coințiortare ab
solut sțmrtivă

Națională A
RATA, Dinamo și CSCA au 

suferit retrograd ari în urma 
pierderilor de Duminică. RATA 
și Dinamu au cobori! dela locul 
3 Și î, la locul -i 1 5 la fel CSPA 
a trii ut dela locul O la locul 10.

REZULTAI ELE TEHN1UÎ:
RATA _  ICO 0-3
CFR. T. — M talocliimic 2-0 
CFR. Cluj — Vilronietan 2-2 
JII'L — Dinamo A 3-2 
CSCA — CFR. B. 1-1

ITA — CSU. C 4-1
I etrolul — CSL’T 1-2.

1 ARCZ ALEXANDRU
2. Farkas Emericli. ambii dela 

Sindi atul Miner,.
Seniori :
1 MAN0LE NICOLAE
2. Julean Dumitru, ambii dela 

UNSR).
Tinerii E. Farkas, E. Pop, Doi

na Onea și D. Julean, partici- 
panți la crosa, au luat apoi cu
vântul In sala Casinoului Mun
citoresc, spunând următoarele :

„Noi sportivii din toate pătu
rile sociale, nq luăm angajam n. 
Iul de a Îndeplini cu cinste - 
a'Ai pe teren sjortiv, cât șl in 
câm, ui muri ii — țoale sarcinile 
trasate la Conferința Unificării 
tineretului, pentru a traduce în 
viață lozin a: „primii in sfiort, 
primii in rroducție".

A. POP, coresp. rol.

greutățile, să muncească mai cu 
spor, pentru a rupe cu situația 
de codaș, în timp ce peste 10 
grupe din această mină, deși au 
condițiuni de muncă mai favo
rabile. continuă si rămână cu 
programul de 1 roducție neindo 
plinii

Paralel cu depășirea zilnică a 
normei mai multe grupe din 
mina Aninoasa, au realizai eco
nomii de explozivi. Grupa Iov. 
Holda Ioan. pe lângă depășirea 
normei realizează economii de 
explozivi de 15 la sută, grupele 
Iov. Stro s Ludovic. — care in 
luna Ianuarie a întrecut co!a 
permisă la consumul de explo
zivi cu 1< la sută. — in luna 
Februarie a realizat o economie 
de 8 la sută, iar alte grupe r a- 
lizează la fel economii de ex
plozivi:

I B.

rncrit.it


ZOR] NOI

In ședința Camerei Italiene

Fruntașii Partidului Comunist Italian 
critică atitudinea guvernului De Gasperi în legătură 

cu punerea în libertate a criminariilor de război
ROMA, 27 (Rador). - la 

ședința din 25 Februarie a Ca ■ 
inerei ItalienR. au fost prezen
tate mai multe interpelări, in 
legătură eu punerea in libertate 
1 fostului comandant și cri mi* 
r.al de răslioi fascist, Vaier 10 
Borghese. Deputatul comunist 
l.uigi I-ongo, secretarul ad
junct al Partidului Comunist 
Italian și deputatul socialist 
Targetti, au criticat atitudinea 
guvernului De Gasperi, care 
permite ca fruntași ai mișcării 
de rezistentă din Italia >ă fie 
arestați și irerseculați, în timp 
ie fasciști si criminali de ră - 
boi notorii sunt puși în liber 
tate.

ASPECTE
(Urmare din pag, l-a)

sei muncitoare di i țara noastră, 
pe sub o alee de panouri cu lo- 
zinai —- sau Îndreptat către 
Casinoul Muncitoresc. unde 
urmau să se desfășoare lucră
rile Conferinței.

x
Sala de asemenea era viu orna

mentată in roșu și cu crenguțe 
de brad, cu lozin.i și tablouri 

Chipurile tov. Stalin și ale 
membrilor Biroului C'. C. al P. 
M. R. dominau întreaga sală 
împreună cu o imen>ă lozincă 
„Trăiască Partidul Muncitoresc 

Român”.
De-o-parte și de alta a scenei, 

busturile lui Lenin și Stalin se

A luat anoi cuvântul Palmiro 
Togliatti, secretarul general al 
Parlidului Gomunist Italian, 
care a denunțat ca abuzivă și 
prirnej l.ioasă extinderea amnis
tiei asupra unor criminali de 
răsboi de felul lui Valerio Bor- 
gliese.

Poporul danez este împotriva aderării Danemarcii 
la podul Atlantic sau orice alt bloc militar agresiv

COPENHAGA, 27 (Rador). — 
La un meeting de protest împo
triva aderării Danemarcii la pac
tul Atlantic, la care a luat rarte 
o numeroasă asistență, au vorbit 
deputății Alfred Jensen, Laurite;

tului de activitate al Comisiei 
Județene de Unificare, au pă
truns in sală urcând apoi p- 
scenă un grup de mineri, im- 
brăcati in 'hainele de șut, înne
griți pe față și mâini cu praf de 
cărbune: era echipa de studenți 
ai Institutului Cărbunelui din 
Petroseni, care, împreună cu 
profesorul lor au făcut uti șut 
de noapte in mina Petrila. In- 
tr'un abataj în care cei ce lu
crau. care din cauza greutăților 
erau totdeauna cu 30 la sută sub 
normă, ei au reușit să depășească 
norma cu 20 la sută. Cu această 
realizare și prin muncă încorda
tă au venit, să salute Conferința.

Minerii din abatajul tineretu
lui din Aninoasa au venit și el

Intr'o atmosferă de indigna 
re și protest, ședința adunării 
.1 luat siârșit, cu declarația Im 
Scelba, că guvernul Italian iși 
va continua politica de până a 
cum, neținând seamă de pro
testele și criticile aduse.

Lunnerup și fostul ministru 
Ștrand Johansen.

..Poporul danez — a spus Al
fred Jensen — știe bine că po
litica l.locuiilor duce Ia răsboi. 
Se spune că Norvegia ar avea 
această cale. Dar alegerea au fă
cut-o politicienii norvegieni și 
guvernul, ci nu poporul. Deaceea 
aiituuinea Norvegiei nu Lrebuo 
să influențeze atitudinea Dane
marcei. Poporul danez a arăfal 
recent că el este in stare să res
pingă o politică dăunătoare ță 
rii. Aceasta s’a intâmplal în tim
pul ocupației germane. De data 
aceasta, noi trebue să facem fo
tul pentru a schimba la timp 
politica guvernului.

Paticipanții la meeting au a- 
doptat. o rezoluție prin care în
fierează politica de atragere a 
Danemarcii in pactul Atlantic 
sau în orice alt bloc militar a- 
gresiv.

Rezoluția cheamă poporul da
nez să se unească împotriva a- 
țâțătorilor la răsboi. ..Noi dorim 
pace și progres și nu răsboi și 
ruine' — spune rezoluția în 
încheere.

lîlllilfl TRUPELOR OLANDEZE DIN INDONEZIA
DEVINE DIN CE IN CE MAI GKEAj
11AGA, 27 (Rador). — Du

pă cum rezultă <li*i uit,nuli co
municate, situa)*! trupelor o- 
landezv din indonezia devine 
«lin ce iu ce mai greu. Ziarul
DE VARR1IEID publică co- 
re>]H!iidciițe din Java, in ca ri
sc spune că in timpul nopții 
Jokjakarta este controlată de 
partizani. O șosea mijiort. n ă 
nu [xxite fi utilizată de olan
dezi, fiind incontmu sub focul 
partizanilor.

Comunicațiile telefonice sunt 
zilnic tăiate de indor.cz cili. O 
altă șosea, ocupată de ol n lczi 
cu doi ani in urmă, a dcienit

Poporul georgian a sărbătorit a 28-a 
aniversare a instaurării Puterii Sovie

tice tn
TB1LISI, 28 (Rador'. - La 25 

Fobruarie, poporul georgian a 
sărbătorit cea de a 28-a aniver
sare a instaurării Puterii So
vietice in Georgia. In acești 28 
ani, Georgia a realiza! mari sur 
cea- In de-v'.ltarea industriei *1 
agriculturii, iar șlimțr «I arta 
au ajuns la o mare înflorire

Puterea sovietică a adus la

Confederația Generală a Muncii din Franța 
cheoma pe oamenii muncii din Franța sn t ontinue

lupta pentru o
PARIS, 27 'Rador). _ Confe

derația Generală a Muncii din 
franța a votat o rezoluție prin 
care cheamă pe oamenii muncii 
din întreaga Franță să conlinue 
lupta pentru stabilirea salariilor 
pe baza unui minimum de exis
tența de 15.000 franci lunar. Cu 

acum inpraetb »L> )ă pentru cm 

landczi din c. uz i . cțnim or 
partizanilor. Indonezienii dis
trug -ăptămâ-ial cl.i. 100 ca
mioane olandeze. < Dmdizn >• tr
ieră pierderi grele in Sum .tr.i. 
In rgeiunea Junibi, indonezi
enii au nimicit in 2i or un de
tașament de marinari debar
cați.

Comandamentul olandez, co
munică corespondentul, se răs- 
bună asupra p ..jjvtației pa- nice. 
In urma boiiliarf’ imente lor ae-

»

nene, au pierit mii de indone
zieni.

Georgia
viața ferț/de creatoare ale popo
rului georgian, transformând 
Georgia într’una din rv-pubiicile 
fruntașe ale l’niunii Sovietice. 
In anii planurilor cincinale din
aintea răsboiului s'au onslruii 
in Georgia mari întreprinderi, 
slațiqni electrice și au luat fiin
ță. noui ramuri industriale.

vioto moi bune1
prilejul viitoarelor alegeri can
tonai©, Confederația Generală a 
Munci cere clasei muncitoare să 
nu dea niciun vot partidelor gu
vernamentale, care roariă răs
punderea mizeriei poporului 
francez.

profilau albe pe fondul roșu a- 
prins al scenei, străjuind par că 
masa prezidențială.

Becurile rampei au fost în
locuite cu lămpi de mină care 
dădeau o lumină palidă, gal
benă, de abataj.

x
Lucrările Conferinței au în

ceput intr’un ropot di aplauze 
Cuvântul de deschidere — ros
tit de președintele Comisiei Ju
dețene de unificare, a prilejuit o 
caldă manifestație de dragoste 
față de P. M. R.. lozincile sa

cadate de voci arătau hotărîrea 
tuturor de a înfăptui deplina u- 
riitale a tinerteului muncitor, de 

, urma drumul glorios :il com- 
somoliștilor - viit ei.

Cu un entuziasm mereu cres
când. au lost primite cuvântă
rile delegatului Comisiei Cen
trale de Unificare și a secreta
rului Org. Județene P. M. R 
Valea Jiului: intreaga asisten
ță in picioare, ovaționa înde
lung Partidul și în fața repre
zentantului lui iși luau angaja
mente noui de muncă.

x
îndată după expunerea rapor- 

— îmbrăcați Î11 salopete și cu u- 
neltele de muncă pe umeri — 
să salute Conferința arătând că 
in cadrul intreerilor organizate 
pe exp’dltare, abatajul lor u>- 
cupă locul al II-lea.

Salutul lor Conferinței l-au a- 
dus și sportivii care au partici
pat la crosul organizat în cins
tea acestui eveniment

x
Scena începuse să se popu

leze. Se alegeau membrii Comi
tetului Județean al Organiza 
ției Unice a Tineretului Mun 
citor și delegații la Congres. L> 
fiecare dată mâinile cu bilețele 
roșii — dreptul de vot — se ri
dicau ca o singură mână. A- 
tunci câte un nou tovarăș, cu 
pumnul strâns ridicat in semn 
de salut și fața zâmbitoare, se 
urca pe scenă. Și mâinile se 
ridicau toate deodată, toate 
mânate de aceeași voință, de a- 
celaș gând, aplaudau împreună 
Sutele de mâini ridicate păreau 
a fi una singură, sutele de ti
neri păreau a fi unul singur...

BULETIN EXTERN
prințul Borghese și generalul 
Roatta și împotriva persecuții
lor la care sur.t supuși de că
tre autoritățile guvernamentale 
foștii partizani la mișcarea d'1 
rezistență.

— Greva muncitorilor și func
ționarilor municiiiali din Italia 
a luat sfârșit, cu victoria com
plectă a greviștilor. Autoritățile 
municipale au fost silite să ac
cepte toate revcndicăile munci
torilor greviști.

x
— Generalul Glaj-, guvernato

rul militar american, a raportat 
la Washington că în Bizonia fi
xist.! actualmente P44.000 șomeri. 
Acesta este numărul cel mai ri
dicai de șomeri înregistrat deia 
începutul ocupației.

x
ROMA. 28 (Rador). — Din 

inițiativa /Asociației Naționalt 
a Partizanilor Italieni, au avut 
loc în toate marile orașe ale 
Italiei, precum și in regiunile 
unde s’au desfășurat iupte pen 
tru eliberarea Italiei între pa.- 
lizani și fasciști, meetinguri de 
protest împotriva eliberării cri 
minaiilor de răsboi fasciști.

x
Sâmbăta seara s’a anuațal din

Populația din Azerbaidjanul iranian 
terorizată de politie și bande de huligani

TABRIZ. 26 (RadLor). — Te
roarea dedănțuită de poliție în 
Azeroaiujanul Iranian ia propor
ții din ce în ce mai mari. La 
Tabriz, arestările continuă și în 
rindurile acelora care nu au alta 
vină decât activitatea pe tărâ
mul lul'uiii progi,‘sis‘.\ Acum 
câteva zile a fest arcsta'l un cu
noscut pictor iranian, la care 
polițiștii au găsit operele lui 
Pușkin și Gorki.

Bologna (Italia) că, Camera de 
Muncă a hotărât declararea unei 
greve generale de cinei ore pen
tru luni, în semn de protest îm
potriva concedierilor.

La Florența, greva tipografilor 
continuă și orașul este de trei 
zile lipsit de ziare locale.

La 23 Februarie, o bandă de 
huligani s’a introdus cu forța 
înt.r'ur cinematograf și a cerut 
ca să înceteze rularea filmului 
sovietic ..Tinerelul țării noas
tre ’. care se bucură de un uriaș 
succes. Poliția nu a luat nici o 
măsuță împotriva huliganilor.

In orașul Marag s au operat 
numeroase arestăii și cei reți
nuți au fost grav maltratați.

■■

indor.cz

