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Preluarea lucrului pe schimburi permite

SALARIZAREA FI CĂREI ECHIPE 
DUPĂ MUNCA DEPUSĂ

I1

In urma muncii de lămurire

80% DIN ECHIPELE MINEI 1IET-L0NE9 
lucrează după sistemul preluării 
producției realizate pe schimburi

Minerii OHO expiuuiume uumtic . .........
Apuseni au obținut pe luna Februarie 

importante depășiri de norme
Urmărind au viu inieres Uf-- 

cerile social «ie ți rezultatele oh- 
liante dt Minerii din Valea jiului, 
minerii dela exploatările aurifere 
du Mu1 fii Apuseni, conțtienp de 
mportanfn sarcinilor ce le revin 

ta cadrul Planului de Stat pe 
aoul In eurs, au pornit la între
ceri socialiste între mine 51 echipe 
sub tozincn; „Mai mult minereu 
ți de mai bună calitate, mai mult 
aur".

Sub această lozincă, priatr'o 
mai bună organizare a lucrului, 
s'au putut realiza pe luna Fe
bruarie 1949, numeroase depășiri 
de norme, dintre care redăm pe 

1 cefe mai importante: 
ILa mina Valea Morii

Bcbipa tov. Miha Petru 110,/* 
„ „ O .rea Nicolae 105,/*
„ „ Stanciu loan 88»/*
„ „ Vasiu P. 1. loan 84,/*
La mina Brădițor

Ecbipa iov. Lazăr I. I. Gh 81,/* 
„ „ Tiu Marian 56,/*

La mina Mutnriu
Belit pa tor- Stoia loan 105,/*

„ ,, Glava Gh, 104,/*
„ „ Oprea Nicolae 90,/*
„ u Mrgda loan 81,/*
„ „ Ra[iu loan 71,/*
Depășiri importante au mal 

obținut și alte multe educe, care 
muncesc pe bază de intrecerl fa 
cele trei mine ale exploatării Barza

„Noi muncim cu toată dra
gostea — spune tov. Vârdaa 
Nicolae, fruntaș în producție — 
fiindcă cu cât realizăm depășiri 
mai mari, cu atât crește și su- 
larlui nostru- Astăzi prodiasuf 
muacii noastre e al nostru și ■■ 
merge în buzunarele trântorilor".

Muncind cu liotîrire pentru a 
traduce în fapt lozinca „mai muk 
minereu și de mai bună calitate, 
mai mult aur", minerii din Munpi 
Apuseni vor obține rezultate dm 
ce ta ce mai bune.

N. BARBU 
coresp voL

Pe la sfârșitul lunci August a anu
lui trecut, s’a introd s pentru prima 
dată in Valea Jiulu'. sistemul preluă
rii product el după f ccare schimb. 
Adică producția realizată de flecare 
echipă de mineri a grupei, să fie cal
culată in fiecare zi după terminarea 
programului de muncă ți nu global 
pe cele trei sclt'mburi ale minei, iar 
la sfârșitul lunii salarizarea să lie 
făcută in măsura in care iiecarc e- 
chipă șl-a îndeplinit sau nu norma.

Această metodă, a lost propusă 
pentru toate exploatările carbonifere 
din Valea Jiului in ă aplicarea ci nu 
s’a făcut decât în măsura lămuririi 
minerilor din cele 4 exploatări, asu
pra avantagiilor acestui sistem.

La exploa'ărle d n Lupenl, Ani- 
noasa și Petrila, preluarea lucrului 
dună flecare schimb, a fost apl'cată 
in foarte mică măsură, sau aproape 

deloc.
Spre deosebire d? aceste trei ex

ploatări, la mina Jlet-Lonea — în 
urnta muncii de lămurire, introduce
rea ristemulul de preluare a lucrului 
pe schimburi a fost primită cu în
suflețire și entuziasm de marea ma- 
loritate a minerilor.

Rând, pe rând, echipele de mi
neri din grupele minei Jief le
nea au cerul să li se aplice acea
stă metodă, iar astăzi 80 la sul i 
din echipele care lucrează lu a 
ceastă mină, procedează la pre
luarea lucrului duM fiecare 

schimb.
Entuziasmul cu caic marea ma

joritate a minerilor d n Lonea a prl-

Teatrul de Stat din Petroșeni 
a fost primit cu entuziasm 
de țărani mea muncitoare din Sarmisegetuza

Zm seara zilei de 3 A-far- 
tie a. c. în turneul său, 
Teatrul de Stat din Petroșeni 
s’a oprit în Sarmisegetuza 
cu piesa ,,O zi de odihnă" 
de L, Kataev.

Spectacolul, care s’a bucu
rat de un mare succes, a 
fost văzut de peste 3oO 
spectatori, țărani muncitori 
si intelectuali din localitate, 
entuziasmați de grija pe care 

m't noul sistem de preluare a lucru
lui se expl că prin faptul că minerii 
văd in el o formă mal Justă a retri
buției muncii.

In trecut, producția realizată de 
cele trei echipe ale unei grupe se 

calcu a global, la sfârșitul lunii, sa
lariul impăr(indu-se egal intre cele 
trei scit tuburi (echipe) Indiferent de 

munca depusă de unul sau altul. Este 
evident că in felul acesta se dădea 

naștere la numcroace nedreptăți. 
Fiindcă unii lucrează mai b'ne, pro

duc mai mult. Iar alții lucrează mal 
prost, produc ma| puțin.

Acum, acolo unde se preia lucrul 
după flecare schimb, ACESTE NE
DREPTĂȚI SUNT ÎNLĂTURATE.

la'ă. spre exemplu grupa tovară
șului Vaslta Franclsc, dela mina Jlct- 

Lonea! Pe luna Februarie, primul 
schimb, al tovarășului Vaslța Fran
case, a rămas sub normă cu 36 la 
sută, schimbul II, condus de Rusu 
Simion a rămas sub normă cu 4 la 

sută iar schimbul III al tovarășului 
Chirufă Vasile, a muncit mal bine, 
depășind norma cu 4 la sută, deși 

toate aceste schimburi lucrează in 
acelaș abataj, l.a sfârșitul lunii, mi
nerii fiecărui schimb, au primit sa
lariul in măsura producției realizate 

de fiecare.
Dar să luăm acum o echipă frun

tașă tot din mina Lonea, aceea a 
tovarășului Ulrich Ștefan.

Schimbul I al tov. Ulrich Ștefan, 
a depășit norma cu 30 la sută, al

o poartă regimut nostru de 
democrație poputară pentru 
ridicarea cutturată a satelor 
noastre.

La sfârșitul spectacolului, 
actorii au fost invitați de a 
veni cât mai curând în co
mună cu un nou program 
tot atât de reușit și ins
tructiv-

L. ZEICONI 
coresp. vot.

tov. Torok Anton cu 22 la sulă, far 
al tânărului Petric Petru, a depășit 
norma cu 114 la sută. Vedem astlel 
că fiecare schimb a depășit norma 
cu ntal mult sau mal pufln, după 

cu l Șt ut îă muncească.
LA PLATA, FIECARE PR1MLȘ- 

TE DUPĂ FELUL IN CARE A 
MUNCIT.

O apreciere sinceră asupra Juste
ței sistemului de preluurc a lucrului

CITITI>

în corpul
z 1 aru ui
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Lupta pentru comunism
în Uniunea Sovietică

Marii conducători și învățători ai 
clasei muncitoare din întreaga lume 
Lenin și Stalin au înarmat poporul 
sovietic cu un program bazat pe 
princip', le științifice ale construcției 
comuni mului. arătând căile de des- 
voltare a societății fără clase si 
dând masselor populare convingerea 
fermă că comunismul va fi înfăptuit.

Ideile comunismului dau elan oa
menilor sovietici. Rezolvarea proble
mei economice de baza a Uniunii 
Sovietice — ajungerea și depășirea 
țărilor capitaliste în privința pro

ducției industriale pe cap de locui
tor - constituie condiția necesară a 
trecerii din pr'nia fază a comunis
mului. socialismul, in faza superioa
ră a comunismului.

Desvoltarea gigantică a forțelor de 
producție, crearea abundentei de ar
ticole de consum — iată drumul 

principal spre scopul măreț al co
munismului. Cu cât productivitatea 
muncii va fi niai mare și tehnica pro
ducției mai perfectă, cu atât va pu

La mina Aninoasa mecanicii de abataje 
luptă pentru reducerea timpului de montare

și demontare
In abatajele mecaaizate 

dela mina Aninoasa. este 
.neapărată nevoe să se Iacă 
din timp în timp montări și 
demontări de crațere, care 
deservesc transportul de 
cărbune din abataj spre rol.

Aceste crațere, prin de
montarea și montarea lor, 
răpesc un timp destul de 
prețios dia procesai de ex
tracție a cărbunelui.

Mecanicul de abataj 
David Simion dela mina 
Aninoasa, înțelegând acest 
lucru, a căutat să reducă 
timpul mort al montărilor și 
demontărilor crațerelor. Ast-

tea fi realizat mai repede comunis
mul.

In Uniunea Sovietică, nivelul cul
tural și tehnic al muncitorilor din 
industrie, transporturi și agricultură 
crește continuu.

Pe baza tehnicei noui s’a desvol- 
tat puternica mișcare stahanovistă. 
Tehnica perfecționată cere ca fiecare 
muncitor să-și sporească sistematic 
cun< știntele și să-șl ridice progresiv 

nivelul cultural. I’e de altă parte, 
nivelul cultural și tehnic mereu cres
când al oamenilor muncii, contribuie 
la sporirea productivității muncii și 
la mărirea bogățiilor colective.

In Uniunea Sovietică, clasele ex
ploatatoare au fost lichidate. Munci
torii, țăranii și intelectualii sovietici, 
trăiesc și muncesc într'o colaborare 
frățească, pe zi ce trece mai strân
sa. Treptat se 1 chidează contradicția 
dintre sat si oraș, între munca fizică 
și intelectuală. Munca agricolă de
vine cu fiecare zi o ramură a mun
cii industriale. Conștiința socialistă

a crațerelor
iei, în ziua de 2 Martie, •- 
vând o asemenea montare 
într'un abata j-cameră, tov. 
David Simion ajutat de to
varășii lui de muncă a rea- 
șil să reducă t mpul de 
montare a crațerelor dela 
4 ore la două ore.

Exemplul tovarășului Da
vid este demn de urmat de 
toți mecanicii de abataje 
din Valea Jiului pentru a 
contribui tot mai mult — 
alături de ce Biți mineri —• 
la îndeplinirea P anului nos
tru de Stat.

E BOCANC1OS 
coresp. voi.

a manșelor se desvolfl mereu. Par
tidul lui I enln și Stalin duce o mun
ca intensă de educare in spirit cn- 
inumst a întregului popor sovietic. 
Cel n ai mare succes al Partidului 
Bolșevic este apariția unui nou tip 
de om, al omului sovietic, apără- 
lorul fervenlși entuziast al Patriei 
socialiste

Comunismul nu nial este astăzi • 
problemă a viitorului îndepărtat. El 
se înfăptuiește prin munca plină de 
abnegație a m lioanelor de oameni 
sovietici, prin creația stahanovîștilor. 
prin realizările intelectualilor în 
știintâ. cultură șl artă.

Fiecare succes al oamenilor so
vietici in domeniul economiei și cul
turii. fiecare xactorie înregistrată ne 
frontul muncii, apropie poporul so
vietic de triumful def’nitiv al comu
nismului. Lupta pentru comunism 
este lupta pentru o productivitate 
sporită a muncii, pentru o calitate 
superioară a producției, pentru mtn-

ț continuare iu Zjg. IIl-a
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Am citit Statutul U. I .M....

I*roedu1 de 'riafut al U. 1'. M. 
ccuistitue un document de mare im- 
purtanllt pentru întreg tineretul 
■luudtur din țaifl. Conșiienti de a- 
CcA ludru t rierii din Valea Jiului au 
laccpvt >1-1 studieze temeinic pen
tru it-I putea aplica in viata pria- 
apide, «șa dupit cum și-au luat an
gajau căitul cu prilejul Conferinței 
Județene de Unificare.

Am ciTt p nă acum de 3 ori 
proecjul de Statut al U. T. M. ne 
scria' Mares Marla, muncitoare din 
PeLraîanl. Si de fccare dată aia 
descoperit tot mal multe lucruri ca
re lu’au făcut să-mi duu seama de 
importanta lui, de importanta tra
ducerii fn viată a celor ce sunt pre
văzute.. îh el.

Din Statut am invitat care (re
bus să tie atltud nea tânărului atât 
in cadrul organizației cât șl in câm
pul muncii: să muncească cu râv

Cenaclul literar din Hunedoara 
un cenaclu al tineretului muncitor

Nu (le mult, la Hunedoara a luat 
ființă cenaclul literar „Maxim Gor- 
ki”. care spre deosebire de cel din 
Valea Jiului, activează. Dar ceea 
ce-i este carac.erist c e faptul că 
majoritatea membrilor săi activi, 
suni Lmeri si tinere cure dovedesc 
a avea nu numai preocupări, dar 
și capacități literare.

Io cadrul unei ședințe trecute tâ- 
năral s’derurgist Safta Ion s’a pre
zentat cu o poezie: „Topltoruf". 
Inntrfratii d n realitățile imediat în- 
onuurKoare. din lupta otelarilor 
pentru îndeplinirea si depășirea lo
zincii ,xi șarjă pe schimb, otel de 
buna calitate . și-apoi fiind — ca 
început ■ - destul de bine realizată 
artisticește, poezia a plăcut tuturor 
și* i-au dovedit posibilitățile largi 
pe care le are pe tărâmul litera- 
tuut

To* la aca ședință s’a citit și ua 
reportai literar: „O zi de sărbătoa
re itr școala noastră” a elevei Ure- 
dit, dela Școala Profesională de

CE SĂ CITiXA:
In Kditura Partidului Munci

tori» Român au apărut urmă- 
toarale broșuri In legătură cu 
problema tineretului. 
MORARI GEORGESCU

- Partidul și organizația u- 
nică revoluți nară a tinerelu
lui muncitor.

„COPILĂRIA

A apărut recent „Copilăria lui 
Lenin" do a. I. Ulianova, sora 
marelui înfăptuitor de lume 
nonă Povestind întâmplările 
din viata lui Vladimir Ilici Le
nin dela cea ai fragedă vârstă 
până la începutul activității sale 
revoluționare, autoarea ne arată 
cum a’au formal câteva din tră
săturile de bază ale caracterului 
acestuia. Crescut în mijlocul li
nei familii, care conserva cele 
mai bune virtuți ale poporului 
rus, Lenin a găsit de timpuriu 
un mediu favorabil desvoltării 

na si elan după exemplul com- 
somol știlor și a tiadpei de lupta a 
U. T. C. neutra a iutlri Repu
blica uoastra Populara. Statutul mai 
ne invata ca noi (merii Uebue si 
ne iusu.im murala proletari, al fnn 
pilde de comportare ia ari ce loc 

am fi.
Printre -aicuiile noastre princi

pale Statutul nia' arata ca e și aceea 
de a studia invatatura marilor dăs
căli ai proletariatului, de a fi vigi
lent! Sl combativi fala de dușmanul 
de clasă, Iar pe de altă parte de 
a ne ridica necontenit gradul de ca
lificare ptofesională. ca prin toate 
acestea sa fim buni constructori ai 
social smului in tara noastra.

Dar Statutul ne da și siguranța că 
toate sarcinile ce ne stau in lată 
vor fi duse la buu sfârșit, arătând 
că U. T. M. este condus de Par
tidul Muncitoresc Român.

Fete. Un ciâmpeiu însorit — cam 
stângaciu in ceea ce privește sti
lul — din viata nouă a internatelor, 
din truda zilnică a elevelor con
știente, dece și pentru cine invată.

In alte ședințe, s'au discutat fn 
colectiv operele scriitorilor sovieti
ci și români. Și tot o tânără elevă, 
Țichil Maria, a vorbit despre Os- 
trovski și opera sa „Așa s’a călit 
oțelul".

Toate aceste fapte sunt grăitoare. 
Ele arată dragostea tineretului din 
Hunedoara pentru artă și literatură. 
Tinerii scriitori, tebuesc însă îndru- , 
mati in munca lor.

Și această îndrumare e fără În
doială o sarcină ce le revine vârst
nicilor șl în general celor care au 
mai inultă experiență In ceea oe | 
privește literatura. Șl numai din 
strânsa conlucrare a tinerilor cu cei 
în vârstă, cenaclul literar „Maxim 1 

Gorki” din Hunedoara va putea să 
ridice cadre scriitoricești diu rân
durile tineretului muncitor.

ALEX. M0GHI0R0Ș
— Sarcinile Organizației Uni
ce a tineretului muncitor.

ALEX. M0GI1I0R0Ș
— Episoade din anii eroicelor 
lupte ilegale ale Uniunii Tine
retului Comunist.

LUI LENI\“
1. I. U ianova

minunatelor lui însușiri. Pute
rea de muncă, adân a și dreap
ta cântărire a faptelor, sinceri
tatea și spiritul de răspundere, 
cu aceste calități a intrat Vladi
mir Ilici Lenin în lupta de des- 
robire a popoarelor, și de câști
gare a unui trai mai bun.

Legând crâmpee și amintiri 
care desvălue prima perioadă a 
vieții lui Lenin, cartea aceasta 
reprezintă un document prețios 
pentru cunoașterea personalității 
celui mai genial învățător al 
timpului nostru.

Eu voi mai citi Statutul «puue 
jn inclieere tor. Mareș — pentru 
ca su I cunosc cat mal bine șl cu- 
noscândud să-| apte practic așa 
cum nii-ain luat angajinentul.

Tânărul munc tor Măgureanu De- i 
slderiu tot din Petroșani ne scrie: 1 

Am cilii de mai mu le ori Statutul 
Și ai.i lias din el o seamă de in- , 
rataimute. Noi tineretul muncitor a- | 
veni sare na de u invă.a Și aceasta 
f.iudca numai înarmați cu teoria 
marxist-leninisl-stal pistă vom putea 
să Indeplln m arclnlle mari care ne 
revin in cadrul Planului de S tat și a 
bătăliei pentru construirea socialis
mului în (ara noastră.

M'a bucurat mult faptul că orga 
illzat a U. T. M. există și in arma
ta. Așa, tinerii vor putea ca Și In 
t inpul când sunt militari să dură 
o viată politica sa nu fie rupți de 
v ala de organizație.

Eu voi căuta ca bucurânJu-ma de 
drepturile pe care mi le acordă , i ■ 
ganlzatla noa tră s.i-rni îndeplinesc 
indatorir le pe care le prevede Sta
tutul. Voi căuta sa-1 n al citesc pen
tru ca atât in organizație cât și in 
atelierul in ca e lucrez sa ma arăt 
demn de numele de U. T. M.-ist.

x
Aceste două scrisori ne arată se

riozitatea cu care tineretul munci
tor din Valea Jiului, a pornit să stu
dieze Statutul mg |or revoluționare. 
Arată că ei sunt pătrunși de impor
tanta acestui document. Si sarcina 
de a-l s'udia cu amănunțime, de a 
pătrunde sen ul fiecărui cuvânt e 
acum o sare na de căpetenie a fie
căruia pentru că numai cunoscând 
Statutul, t nerii vor putea ști care 
le sunt îndatoririle șl drepturile, 
care le sunt sarcinile pe care orga
nizația lor condu-ă de Partid le 
pune în lata tuturor pentru a fi cu 
adevărat' tineri revoluționari, con
structori activi ai socialismului fn 
tara noastră.

MUNCA VOUINTUIA 
LA OfAȘE Șl SATE 
PETROȘENI

30 UTM-ișli din Petroșeni 
au prestat în ziua de 9 Mar
tie a. c 80 ore de muncă 
voluntară la curățirea zăpezii 
de pe stadionul sportiv „Jiul" 
pentru a se putea disputa 
matchul de footbal programat 
pe Duminecă.

In ziua de 8 Martie a. c., 
8 tineri din organizația de bază 
UTM-CFR-Petroșeni au mun
cit voluntar 32 ore la cură
țirea zăpezii care împiedica 
circulația trenurilor în gară.

TARNAVA
Tinerii să'enii muncitori din 

satul Târnava, (llia) din ini
țiativa org, de bază PMR și 
în frunte cu secretarul organi
zației au prestat în zilele tre
cute 92 ore de muncă volun
tară în cadrul cărora au pie
truit o stradă din comună.

Tinerelul din salul Sârbi a 
muncit până acum 152 ore 
voluntar la cenlrul de lapte 
din comună.

T nrrii traduc In fapt angajamentele luate 
In cinstea C< ngreșulai de unificare

La Atelierele C. F. R. Simeria 
tinerii muncitori au reparat 
12 vagoane peste program

In cinstea Congresului de Unifi
care tinerii muncituri dela Atelie
rele CFR-Sfmerla șl-au luat o sea
ma de angajamente. Dar conștient! 
ca angajamentele nu au valoare de
cât n măsura In care ele sunt trans
formate in realități, ei au început o 
lupta susținută pentru îndeplinirea ti 
depășirea obiectivelor propune.

Astfel, t nerii din partida de repa
rații curente a seci el a ll-a — va
goane au avut de reparat 23 de 
vagi an. in cursul lunii trecute Dar, 
intețim’u- i efortur le au reușit ca 
term nt'iid programul dr lucru în 
ziua de 21 Februarie a. c. să repare 
în plus încă 12 vagoane, adică 35 

vagoane In total.
In această muncă s'au evidențiat 

t nerii Col baș Jullu și Jlroșl loiif.
x

La fel șl tinerii dela Depou, șl-au 
luat angajamentul - In cadrul unui 
rreet ng fulger - ca In cinstea Con
gresului de unificare — să repare 
gratuit o locomotivă |j spălare.

Și pentru îndepl nirea acestui an
gajament tinerii s’au pus cu mal 
mult elan pe treabă. In ziua de 27 
Fchruar'e, In timp ce delegații (ri
na si de tineretul muncitor din Si
meria la Conferința Județeană spre

Ceva despre rețineri 
din salar, bălai și... patroni

Un vechi proverb zice: năravul 
d'n fire, n'are lecuire. Și se potri
vește de minune atunci când e vor
ba de patroni. Fiindcă, acum chfar, 
când prin legi omul e apărat de ex
ploatarea semenului său. pe ascunx 
unii nu se dau in lături de a face 
zile amare ucenicilor pe care-1 au 

ca angajați.
Așa patronul Jurca Alexandru din 

Petroseni. nu le-a dat incă uceni
cilor săi salariat pe luna Decembrie 
si pe motivul că sun ocupați cu zi
dăria nu-i lasă regulat la școală.

Dar asta e incă puțin. Patronul Ia- 
cob loan tși bate ucenicul. Jedenak 
Martin. Și mai mult. Pentru timpul 
cât a fost bolnav 'i-a retinut din 
salar câte 50 le; pe zi. La sfârșitul 
lunii in loc să primească 2360 lei a 
luat doar 1200 lei.

Sunt însă patroni și patroni. Nu 
că un i ar fi mai răi și alții mai bu
ni. dar au metode diferite prin care 
fac zile amare ucenicilor pentru a 
stoarce profturi cât mai mari de pe 

spinarea muncii lor.
Așa patronul Radvanski loan nn

In cinstea noului st tut 
tinerii oin Aninoasa

La atelierul de grup „leohari 
Georgescu" al minei din Lupeni, 
în cinstea noului Statut al Or
ganizației unice de tineret revo
luționar, s’au format nouă echi
pe de tineri care angrenați în 
întreceri socialiste și»au luat 
următoarele angajamente :
— ridicarea p-oduclivității
— economia de mderiale
— lichidarea absențelor ne
motivate 

a exprima liotărlrea de unitate a 
tuturor, tinerii I. OTtJI, V. FAUST, 
I CURTEAN. GH. BOIA, I POPA. 
C . JUNIE, N. URUESCU, I. MUN
TEAN!.1 >i C. iTANCU, s'au liotărit 
sa Întâmpine această marc zi prin 
n unea

As'fel lucr-nd la repatarea loco- 
mot vei 742.UO5 i-au garnitura! CG- 
licrul, au schimbat doua arcuri de 
suspens e, au reglat cepurile de a- 
bur , executând to odată ri diferite 
lucrări mai mici. Ei 5 -au îndeplinit 
a tfcl angajamentul cu 19 z.le în
ainte de tenneiml fixat, intreaga re
parare a lucotnot vei durând numai 
3 zile.

x
In afară de aceasta tinerii din Si

meria au executat mportante lucră- 
r prin muncă solu tară. Așa, In zi
lele trecute lip-ind brațele de mun
că, el au descărcat fn timpul lor 
liber 3 vagoane de cărbuni necesari 
alimentării locomotivelor.

Ei au adus prin act unea lor ua 
dublu servic u: au scutit depoul de 
a plăti alocație ti au redat vagoa
nele la timp c rcu'afiei, contribuind 
astfel la bunul mer al CER.

I. BOZEȘAN șl M. VASIL1U 
coresp. voluntari.

numai că fi t.,t. ucen ci încercând 
□ șa -ă-l facă *ă muncea-că mai mult, 
dar le și face ret ner din -alar iub 
formă de amenzi. La Alei. Corolaa 
i-a reținut d n salar 1.000 lei pentru 
că s’a pierdut o chee, Iu I. Albu l-a 
făcut rețin r pentru că s'a ars ua 
bec, iar la Rusescu C-tin i s’a re
ținu 1.000 le „pentru școa ă" și 25# 
le amendă, ad că tocmai valoarea 
întreagă a salariului pe o lună. Pe 
Budal Eduard, pe lângă că l-a a- 
mendat cu 200 lei și i-a reținut „pen
tru scoală" 500 lei, l-a trimis al-l 
lucreze la gospodăria Iul.

Și pe lângă toa e acestea s* mai 
adaugă ș bătăile pe care le primesc 
ucen'cil dela unele calfe, slugi ale 
patronului.

Asemenea cazuri nu sunt izolate. 
Fapte identice se Iniâmplă mal fn 
toate atelierele. Fonir 'e competente 
au dator a ca demarcând elementele 
care Incă mai tratează neomenos 
angajați! să apere de exploatare fn 
special re tineri. Această «arenă re
vine în sperai U. T. M. asa după 
cum prevede și Statutul.

al org onr.p de 1 neret 
muncesc ma< cu sp.ir
— pu tclu th1 il“a în serviciu.

Numai după două z le dela 
luarea acestor angajamente, 
tânărul Popa Victor, a inovat 
o matriță pent ti 'orjarea chei
lor fixe, prin a easla aiungân- 
du-se să se f.i , z. î> 8 ore 
de lucru, 10 chei in loc de+.

IOSiF ,1 \EA
Co s sol.
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- DIN CÂMPUL MUNCII P
Drși nu condiții d munca mm gr« le

Minerii din Lonea au depășit programul 
de producție în luna Februarie cu 7 la sută, 
întrecând pe cei din Lupeni și Aninoasa 

însemnate economii de exploziv realizate. 
Lipsuri ce trebuesc lichidate

Lupta pentru Comunism 
în Uniunea Sovietică

La mina Jleț-Looea condițiile de 
«uucâ sunt mult mal gre'.e decât la 
■linele Petrlla, Lupeni șl Aninoasa. 
Cu toate acestea, in luna Februarie 
«tinerii dela Jle|-Lonea au depășit 
«rogramul de producție in cadrul 
Planului cu 7 la suta, Întrecând mi- 
■erl; d'ii cxploutâr le Lupeni șl A- 
■Inoasa.

Depășirea programului realizata 
de minerii dela Jleț-Lonea, dovedeș
te hotârirea cu caro ei au pornit la 
nuncâ pentru învingerea greutăților.

PE CALEA REZOLVĂRII 
PROBLEMEI TRANSPORTURILOR 

IN MINA

In Iun le trecute cea mai mare 
greutate de care se plângea flecare 
■tiner din Loaea, era lipsa vagone- 
telor goale pentru transportul căr
bunelui.

Si intr'adevăr, această lipsă se 
simțea 'foarte tnultj. De multe ori, 
eclrpele de mineri din abataje se 
opreau din lucru in așteptarea va- 
gonetelor goale pentru încărcatul 
cărbunelui.

Trecându-se la mutică pentru re
zolvarea acestei probleme, din ini
țiativa organizației de Partid, un 
număr de vagonete defecte care 
erau scoase din circulație, au fost 
reparate și repuse în funcțiune.

O altă greutate era aceea provo
cată de lipsa de interes a unor mun
citori dela transporturile in mină, in 
deosebi la transporturile făcute cu 
funia fără fine.

Pentru lichidarea acestui neajuns 
a fost găsită o soluție potrivită: in
troducerea plătii în acord, pentru 
muncitorii dela transporturile subte
rane.

Și a dat rezultate. Acum, cu toate 
că numărul de vagonete e încă des
tul de redus, grupele de mineri nu 
se mai opresc prea des din lucru din 

lipsă de „goale".
Totuși la mina Jieț-Lonea proble

ma transporturilor rămâne deschisă, 
Te care organzația de Partid și sin
dicatul, în colaborare cu conducerea 
minei, trebue s'o rezolve definitiv. 

PRELUAREA PRODUCȚIEI DUPĂ 
FIEC ARE SCH'MB UN STIMULENT 

IN MUNCA

Așa cum nu se face la alte mine 
din Valea Jiului, la m'na Lonea in 
toate locurile de muncă posibile, a 
fost in'rodusă metoda de preluare 
a producției după fiecare schimb. A- 
plicarea acestei metode, prin care 
se poate stabili care echipă din ca
drul unei grupe produce mai mult 
sau mai puțin, a stimulat minerii 
pentru realizarea unei producții mai 
mari, care asigură un câștig mai 
bun.

ÎNSEMNATE ECONOMII DE 
EXPLOZIVI REALIZATE DE 

MINERII DIN LONEA

In luna Februarie, minerii din Lo
nea au realizat un frumos succes în 

•ceeace privește economia de explo

zivi. In acest sens artificierii au *- 
vut un rol de seamă. Ei au fost in- 
struiți de tehnicienii mineri, pentru 
a urata tumerilor cum se face o îm
pușcare rațională, pentru a econo
misi explozivul, îmbunătățind in a- 
celaș t mp și călită ea cărbunelui. 
Sfaturile date de artificieri au fost 
ascul ate cu atenție de mineri, care 
— invățand să precupețească explo
zibilul — au realizat o economie de 
10 la sută, pe Întreaga mină.

Nu acelaș lucru s a făcut și cu ma
terialul lemnos. Din contră, la ad
ministrația minei, nu se găsește de
cât o evidență a consumului de ma
terial lemnos pe întreaga mină, fără 
să se tină cont de necesitățile reale 
ale trupelor. Lipsa acestei preocu
pări se poate vedea și din faptul că 
atunci când product a de cărbuni a 
minei e mai mare sau mal mică, con
sumul dc lemn e acelaș. Insă în fie
care zi, cea mai mare parte a mi
nerilor duc acasă butuci care sunt 
tăiat' din lemn nou pentru armătură,

Deschiderea Magazinului de Stat 
din Orăștie

Din inițiativa orgnnizo|iei de 
Partid, cu concursul aulorilă- 
|i or locale și populafiei mun
citoare — care prin muncă 
voluntară a renovat două în
căperi — în ziua de 6 Mar
tie 1949, în prezen(a unui 
numeros public și a autorităților 
locale, a â'ut loc descinderea 
Mngazinu ui de Stat din O- 
rășlie.

Cu acest prilej a luat cu
vântul tov. Mateaș din parlea 
organizației de Parlid, care a 
arălat haosul economic și spe
cula din timpul regimurilor 
burghezo-moșierești A> um, clo- 
sa muncitoare în frunte cu a-

Preluarea lucrului pe schimburi
(Urmare din pag. l-a) 

după fiecare schimb, a iăcut-o tov. 
Petric Petru care, ră punzânl nl>e- 
bărll unul redactor al ziarului nos
tru, a spus! „Tovarășe, eu șl m'ue- 
r'.i din ech’pa mea ne-arn hotărit să 
muncim, să depășim planul nostru. 

Noi nu ne lăsăm pe tânială, cl lu
crăm, iar depășirea noastră de nor
mă care întrece depăș'rea echipelor 
lui Ulrich și Torok dovedește ccest 
lucru. Iar dacă noi producem mai 
mult, eu cred că e foarte bine să 
primim șl o plată mal bună. Iar cine 
vrea ră câștige ca noi, ră muncească 
așa cum muncim și noi.

După părerea mea, metoda aceasta 
de preluare a producției după f'e- 
care schimb, e un sistem bun, care 
trebue in'rodus in toate locurile po
sibile de muncă”.

Așa cum a arătat și tovarășul Pe
tric, aplicarea metodei de preluare a 
lucrului după flecaro schimb, este o 

făcându-sc astfel o risipă de zeci do 
metri cubi de lemn In fiecare luni, 
material pentru care s’au cheltuit «. 
tâția bani pănă a fi băgat in mini.

SA SE DEA AVANT 
ÎNTRECERILOR SOCIALISTE

Răspunzând apelului adresat de 
nrneril fruntași Pop Ludovic — I’e- 
trila, Andrica Ludovic Aninoasa 
și Ulrich Ștefan — Lonea, .VI grupe 
dela mina Lonea au pornit la între
ceri. De atunci n meni nu s'a mal 
intere at de antrenarea restului de 
26 de grupe în Întreceri.

In sala de apel a minei, care se 
găsește în „curățire" de mult timp, 
nu se afișează nici o situație a în
trecerilor socialiste, a grupelor afla
te în întreceri.

E necesar ca organizația de Par
tid și sindicatul să treacă de urgen
tă la lichidarea acestor lipsuri, pen- 
truca succesele de viitor ale mine
rilor d n Lonea să fie și mai mari.

I. BRANEA

vontgardn ci PMR, slapânâ pe 
frânele țării și pe principalele 
mijloace de producte, merge 
cu pași siguri spre infâ,Iubea 
socialismului.

A vorbii apoi, tov Balo- 
miri Emil, primarul orașu ui, 
care a arătat im ortanfa des
chiderii acestui magazin, a că
rui înfnn|are conslilue un fac
tor însemnat în ridicări a ni
velului de viață al a uncitorilor 
și popnlafiei d n Orășlie. care 
de-acum va putea fi aprovi
zionată în cond ( uni bune.

A. MlCLEANU 
coresp. voi.

mare dreptate pentru ni'nerll harni
ci, șl tot odată un st mulcnt pentru 
cel rămași în urmă. Calcularea șl re
tribuirea globală a producției celor 
3 schimburi alo unei grupe, lără să 
se țină seama dacă unul sau două 
schimburi prod c mal irult încurajea
ză pe cel rămași in urmă, nedrep
tățind șl descurajând pe acel care 
muncesc bine șl produc mult.

Introducerea preluării producției 
după fiecare sch'mb la mina Jieț- 
Lonea, pernițe sa'arizarca după 
principiul socialist: — „flecăru'a du
pă cantitatea șl cali'atea muncii 
depuse”.

Entuziasmul cu care miner | din 
Lonea au cerut introducerea acestui 
sistem, dovedește elanul cu care se 
încadrează în formele superioare de 

muncă, — consf tu'nd astfel un e- 
xcmplu demn dc urmat pentru mi
nerii celorlalte exploațări din Valea 

Jiului.

(Urmare <lj« [>•£. l-a) 
șorarea costului pr duet ei șl pentru 
mărirea acumulărilor peste plan. 
Lup a pentru comun sin este lupta 
p ntru noul descoperiri științifice, 
pentru succesele ar el și literaturii 
sovielice. Toate acestea reclamă 
pârtie pare» cea n al activă a man
șelor largi j celor ce muncesc, in 
activitatea socială, in munca institu
țiilor culturale și științifice.

(termenii viitoarei societăți coma- 
n ste există dc pe acum în viata so 
victică. Ei se inmullesc cu fiecaie zl

Ceeace e nou, apare șl se desvoltă 
In luptă cu ceeace e inert și |ie cal
de dispariție Pentru Ci elementele 
nnuel v eți comuniste, să se dezvol
te, ele trebuesc ințele'e cultivate și 
susținute.

Aceasta e Învățătura lui Lemn ti 
Stalin.

Orice Inițiativă prețioasă care tin
de către creș'erea torțelor de pro
ducție ale Uniunii Sovietice, tot ceea 
ce tinde spre întărirea șl sporirea 
forței Statului Sovietic, găsește 
sprijin și alutor. In societatea socia
listă. în care există o perf'ctă ci.n- 
cordantă intre modul de producție 
si repartiția bunurilor nu există li
mite în calea desvollâril foitelor de 
producție.

Omul sovietic are posibilități ne- 
limi ate de a-și desvolla talentele, de 
a învăța Și de a-SI perfecționa cu
noștințele In munca creatoare a sta- 
hanov ș'ilor din industrie și agricul
tura. care-șț cunosc la perfecție me
seria. care și-au insușit tehnica cea 
mai avansată perfecț'onându-șl me
reu cuno t'nțele profesionale, se în
truchipează procesul istoric al Șter
gerii granițelor d ntre munca fizică 
si intelectuală.

Dragos'e» de știință a îndemnai 
pe s'rungarul Eugen Belețki să se 
ocupe de studii geografice. El a fost 
primit membru activ al Societății u- 
nionale de geografie.

Sentint 1 in orocesul grupului de trădători 
din fruntea bisericii evanghelice bu'gare
SOFIA, 9 (Radod. — La 

8 Martie Tribunalul Regional 
Sofia a pronunțat sentința în 
procesul grupului de condu
cători ai b sericii evangh lice 
unite vinovați de legături cu 
organele de spionaj străine și 
d la fi desfășurat o activitate 
trecătoare.

I ribunalul a condamnat pe 
principalii acuza|i N cola Mi- 
hailov, Janco Ivanof Vasile 
Ziapcof și Gh. Cernef, la 
închisoare pe viafă, pierderea 
dreorunlor civile și confiscarea 
bi 'nurilor

I. s. s.
Industria Siderurgică de Stat 

Hunedoara 

angajează pompieri 
în condifiunile contractului colectiv

Soi citanț‘1 vor prezenta: act de naștere, 
act de c țâț^nie, certificat de practică ca 
pnmp er>, dovadă sindicală sau dela vui ț e, 
act de căsătorie.

Cazare comună

Stahanovișlii azinelor d,n Leaia- 
grad. Ivanovo și Rostov dau consul
tații studenților școlilor superioare, 
punându-i la curent cu inovați.le șl 
descoperir le tehnice ale muncitori
lor.

în perioada trecerii dela socialism 
la comunism, sarcina cea mal im
portantă este înrădăcinarea ia c*a- 
stiința fiecăru, om sovietic a con
vingerii că munca lui servește mă
reței opere de construcție a so: e- 
tății comuniste, că munca este 9 da
tor e a I ecărui cetățean sovietic

O altă sarcină t 4 atât de impor
tantă csie educarea poporului în spi
ritul patriotismului sovietic a atitu
dinii comun ste față ’e muncă și lata 
dc propr etatea -ocală. Poporul so
vietic e educat în spiritul muncii 
este ajutat s’ lichideze rămășițele 
capitaliste dm conștiința sa

Sindicatele care ‘unt o școală a 
comunismului, desfășoară o marc 
muncă de educație a masselor mun
citoare. Datoria sindicatelor este de 

a sprijini și desvoltă clementele noul 
51 progresiste, care .par in viata po
porului sov.etlc, aiutând pe oameaii 
sovietici «ă grăbească trecerea dela 
socialism la comunlșm.

Măreția poporului sovietic cor stă 
In faptul că el se găsește In fruntea 
luptei pentru real zarea comunis
mului.

Sprijlnindu-se pe exper ența Ui u- 
nli Sovietice, popoarele țărilor dta 
Europa Centrală ș Sud-Estlcă au 
pornit pe calea construirii soclalla- 
mulul.

Poporul sovietic construește eu 
succes societatea comun 'tă Elemea- 
tele nouei vieți comuniste se înmul
țesc cu fiecare zi în LtRSS. Spriji
nirea șl desvoltarea acestor elemen
te noul de viată constituie datoria 
de onoare a fiecărui cetățean so
vietic.

(Dapâ , Irvestfa")

Lambri Miecof-Gh. Vasef 
- Haralambie Popof și Darafco 
Bezlov, au fost con iamnațî 
la 15 ani închisoare și pierde
rea drept irilor civile pe 20 de 
ani.

Ceilalți au fost condamnați 
la pedepse cu închisoare dela 
5 la 10 ani

Tribunalul a acord îs con- 
damnaț lor dreptul de a face pel, 
dar aceștia au renunțat la 
dreptul lor declarând că so
cotesc sentința o pedeapsă 
dreaptă pentru crimele lor
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Batalioane de soldați monarho- 
fasciști refuză sâ luple contra 

armatei democrate
BULETIN EXTERN

GRECIA LIBE'IA, 9 țRador)__
Cazurile do eoldați monarho- 
fascișu care re uzi Jaă luple 
împotriva armai i democra’e se 
înmulțesc pe zt <y trece.

După cum se anunță din Flo
rina. curtea marțială monarho- 
fascistă a judecat 64) de soldați 
in curbul lunei Februrie sub a- 
ruzatia de a fi refuzat să luple 
tnipotiva armatei democrate in 
sectorul Vilsi. unde se allau u- 
nilățile lor.

In regiunea Kilkis 137 do sol
dați mona ho-fasciști au aruncat 
ai mele și au fugit depe front.

In cursul recentelor operațiuni 
de lângă Serrce, două bata

Poporul danez se împotrivește 
includerii Danemarcei în pactul

agn-țiy a|
OOPENIIAGA, 0 (Raderi. — 
La un meeting ce a avut loo 

în 7 Martie, au luat cuvântul 
conducătorul Partidului Comu
nist Danez, deputatul Petersen 
și alții.

Participanții au adoptat o re
zoluție în care se spune: Protes
tam cu hotărîre împotriva încer
cărilor guvernului de-a include

Populația din zonele occidentale 
ale Germaniei, manifestează 
penfru unitate, democrație și pace

BERLIN, 9 (Rador). — La 7 
Martie a avut loc la Leipzig un 
mare meeling pend-n undate, 
democrație și pace, organizat de 
Consiliul Poporului German cu 
1 articiparea a numeroși repre
zentanți din zonele de ocupație 
occidentale ale Germaniei.

Au luat cuvântul Wilhelm 
Piecb, Prof. Kaslner, Ot*o Nus- 
chke, Lolhar Bolz, președintele

Poporul transiordanian 
cere so-i fie asigurate drepturile democratice 
Moțiunea prezentată parlamentului deun grup de juriștl

CAIRO, 9 (Rador). — Ziarul 
AL GEARIDA AL MAERIA. a- 
nunță că un grup de juriști 
Transiordanieni a prezentat par
lamentului o moțiune în care 
critică politica internă și etxer- 
nă a guvernului Transiordanian

Problema Palestinei — se spu
ne în moțiune nu trebue să ne 
facă să uităm propriile noastre 
probleme interne, așa cum do
resc imperialiștii. A rezolva a- 
ceste probleme înseamnă a sal
va țara noastră care suferă de pe 
urma ocupației străine. întregul 
popor transiordanian critică ac
tuala constituție care nu îi asi

lioane monarho fasciste au r»fx 
zal să intre în acțiune alunei 
când au primit ordinul și au so- 
ail la locul luptei după 2-4 de ore 
când lupta se sfârșise.

x
ATENA, 9 (Rador). _ Un ge

neral și șase ofițeri superiori din 
armata monarho-fascistă greacă 
au fo^t arestați Marți din ordi
nul ministrului de război.

Ei sunt tăcuți răspunzători de 
Înfrângerea suferită de armata 
monarho-fascisfă în sectorul 
Karpenisi unde aceasta a avut 
pierderi uriașe.

Acuzații urmează să fie jude
cați de curtea marțială.

Atlanticului
Danemarca în pactul agresiv al 
Atlanticului. Protestăm împotri
va enormelor cheltueli pentru 
înarmare.

Poporul danez nu are nimic
■ mun cu ațâță'orii !a război a- 
meri ani. Noi nu dorim ca țara 
noastră <ă fie atrasă într’un bloc 
militar.

Partidului Național Democrat 
German și Goldenbaum, Preșe
dintele Partidului Țărănesc De
mocrat.

Meetingul a adoptat în unani
mitate o rezoluție cerând respec
tarea acordului dela Potsdam, 
încetarea campaniei antidemo
cratice și antisovietice, realizarea 
unității Germaniei și încheerea 
tratatului de pace.

gură nici un fel de drepturi. Noi 
cerem elaborarea unei constitu
ții noui. Poporului trebue să-i 
fie asigurate drepturile democra- 
tioe.

Moțiunea mai arată că trata
tele încheiate cu Anglia și în 
special ult-mul tratat încheiat în 
19'18, împiedică rrogresul Trans
iordanian.

Moțiunea cere revizuirea aces
tor tratate.

Abdullah, regele Transiodaniei 
a ordonat arestarea tuturor ju
riștilor care au semnat această 
moțiune.

LONDRA, 8 (Rador). — 
Buletinul Ministerului Muncii 
arată că în cursul lunii Ia
nuarie 1949 a avut loc în 
Marea Britanie 112 greve la 
care au participat 45.000 
muncitori. Dintre aceste greve, 
63 au fost declarate în in
dustria cărbunelui.

X
NEW yORK, 8 (Ra

dor). — Mii de bărbați și 
femei au demonstrat Luni în 
fața curții federale din Ncw 
York unde a început proce
sul celor 12 fruntași ai Par
tidului Comunist. Participanții 
la demonstrație au protestat 
împotriva justiției americane 
și împotriva intentării acestui 
proces-

X
LONDRA, 8 (Rador). — 

Aproape 4.000 muncitori de
la societatea engleză de cons
trucții de motoare „Standard 
Motor Company" din Co- 
ventri, vor lucra, cu începere 
dela 7 Martie, numai 3 zile 
pe săptămână.

Această măsură a fost 
luată din cauza reducerii nu
mărului comenzilor de ex
port

X
4 coloane ale armatei popu

lare de eliberare înaintează 
spre Siam.

Numeroase unități ale ar
matei populare se află concen
trate pe malul de Nord al 
râului Fei-

Legăturile feroviare dintre 
Siam și Tungkwan, localitate 
situată pe linia lerată spre 
Lunghai dealungul malului de 
sud al râului Fei, au fost 
întrerupte-

X

ROMA, 8 <Rador>.—7oa- 
te instituțiile publice din Roma 
au fost închise în cursul zilei 
de Marți în semn de protest 
împotriva proectului de lege 
privitor la majorarea chiriilor 
și Impozitelor-

In semn de solidaritate, 
magazinele alimentare au fost 
închise o jumătate de zi.

x
Un număr de 500'muncitori 

constructori de mașini dela 
fabrica „Sterut Limited ' din 
regiunea industrială Hillington 
lângă Glasgow sau înce
tat Luni lucrul. Muncitorii au 
declarat grevă în semn de 
protest împotriva concedierilor 
din ce mai ce mai numeroase.

RIO DE JAN1ERO, 9 
(Rador).—In cursul primelor 
luni ale anului 1948 Brazilia 
a putut exporta numai 51’72 
tone textile de bumbac față 

de 11733 tone în perioada 
corespunzătoare a anului 1947, 

Această scădere bruscă este 
explicată în cercurile comerciale 
din Rio de Janiero prin inva
darea piețelor mondiale de 
către produsele fabricate în 
Statele Unite.

K
•n raportul primit de gene

ralul Lucius Clay la Washing
ton, - aceasta arată că zonele 
americană și britanică din 
Germania numără peste un 
milion șomeri.

La mijlocul lunii Februarie 
numărul șomerilor din B zonia 
s'a urcat la 1 milion 19 mii, 
ceace reprezintă cu 77 de mii 
mai mult decât la sfârșitul 
anului trecut.

X

BUDAPESTA,9 <Rador>. 
— La 7 Martie a fost semnat 
la Budapesta noul acord eco
nomic încheiat între Ungaria 
și Bulgaria-

x
Greva funcționarilor din 

instituțiile publice, declarată

Partidul Comunist Austriac
respinge cu tărie proecful de lege 
privitor la „impozitul de ocupație”

VIENA, 9 (Rador). _ Ziarul 
politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Austriac a 
adoptat o rezoluție în care se 
spune :

Partidul Comunist Austriac 
respinge cu tărie proectul de le
ge 1 rivitor la „impozitul de ocu
pație”, depus de către guvernul 
de coaliție.

„Respinge acest proect deoare-
ce poporul muncitor nu poate să zit.

Lucrările sesiunii plenare 
a Comifetului pentru decernarea 
premiului „Stalin” au luat sfârșit

ih

MOSCOVA. 9 (Rador). — La 
9 Martie a avut loc ședința de 
incheere a sesiunii plenare a Co
mitetului pentru decernarea pre
miului „Stalin” în domeniul 
științei și al invențiilor.

Sesiunea plenară care a ținut 
mai multe zile a examinat lucră
rile științifice invențiile și îm

26 funcționari 
acuzați de 

NEW-YORK, 10 (Rador). _ Un 
număr de 26 funcționari poștali 
americani care au fost acuzați de 
„nelealita'.e” au introdus o ac
țiune la curtea federală din 
Wadiinedon. -ontestând consti
tuționalitatea legii lui Trumati 

în semn de protest împotriva 
proectelor de lege privitoare 
la majorarea chiriilor, s'a întins 
în roată Italia.

Di Vittorio, se rerarul ge
neral al Confederației Gene
rale a Muncii din Italia, a 
declarat că aceasta sprijină 
mișcarea de protest.

x
Publicata britanică FINAN- 

CIAL TIMES anui (ă că îb 
cursul săptămânii trecute pro
ducea de cărbune a Mare Bri
tanii a I -st cu HOOO tone 
mai scăzută decât cea din săp
tămâna precedentă, Scăderea 
cea mai pronunțată a produc
ției a fost in exploatările de a- 
dâncime.

x
LONDRA. 9 (Rador), — 

Ministrul de război Emanuel 
Shinwell a declarat Marți în 
camera comunelor, răspunzud 
unei interpelări, ca Anglia con
tinuă să-și mențină trupele în 
portul Akaba dela Marea Ro
șie pe teritoriul Trar.siordaniei 
în rpropierea Stalului lsr< el >

suporte această nouă povară, de
oarece cheltuielile de ocupați» 
pot fi acoperite din imensele pro- 
Lturi ale marilor capitaliști ți 
deoarece ax st impozit este des
tinat înainte de toate acoperirii 
cheltuielilor pentru întreținerea 
unei noui armate.

Partidul C omunist cere tuturor 
muncitorilor și țăranilor să pro
testeze împotriva noului impo- 

bunătățirile fundamentale în 
metodele de producție prezentate 
pentru premiile Stalin pe anul 
1918.

Comitetul a examinat un nu
măr total de 864 lucrări care re
prezintă gândirea creatoare a 
peste 3000 savanți, ingineri ți 
inovatori în domeniile științei, 
tehnicei și producției socialiste.

poștali americani 
„nelealitate”

privitoare la lealitate.
Fostul procuror adjunct Rogge, 

care este apărătorul acestor 20 
funcționali a sul liniat că din 
cele î30 cazuri de ..nelealitate” in 
care au fost im> ficați funcționa- 
i i < a | oși-i 73 sunt n gri.
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