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RĂSPUNSUL
ROMÂNGUVERNULUI

la Notele Statelor Unite și Anqliei 
iL; fn tanfele Judeii i rețd. iii ftxp 
niăn a tm, olrloa ip nilor, tradito- 
r lui, ral ofor lor. <omploliftilrir, ett.

I u w it*  note i no inul Tlepubl1- 
ei l’opular' liomiii' 
verii" o 
pr n ur 
’4ua de 
Slutelor 
rirfti:

Oimoiix1» State'or llulte ș An 
gl ei uu rwuu guvernului lioutun 
< tl'e o m>lt< ,u < eluț onfi ut, p ‘n 
cure pretind m llomăda n’ur fi '/»- 
peetul articolul 7 d n Tratatul <A 
Pace.

Notele citează tn tprlj nul mei 
tei afirmații mini l luate ,/t ga 
ueriml ruxidkn tropot iva iimițlfe'jtr 
fatcitlv, rât fi vu dietele pronunj te

a iCi punt gu- 
Sta'elo Un te i Angliei 
ătoa i le note, rindfr tn 
IV April'e a. c, h guliilor 
Unt' ji Anglii la flacu-

v/ Y.
Echipa tovarășului 
ULRICH ȘTEFAN 
dă căcbuneîn contul 

lunei August
In cadrul întrecerilor socialisto or- 

Caulzuie In c nstea zilei de 1 Mal, 
ccli pa tuvarâ ului Ulrl.li Șleau de- 
lu mina J'e|-Lonea a terminat la 17 
April e programul său de pioducllc 
pe luau Iulie.

începând d'n acea zi, e h Pa to- 
varâiulal Ulr cli da cărbune Io con
tul lunii August.

I__ __________

COriCîRESUL MOHDIRL 
HL PHRnznrilLOR PĂCII
In ciuda 
aservite 

bului

pietlic lor și restricțiilor impuse 
imperialismului, delegați din toate 
s au întrunit pentru a exprima voința hotdrîtA 

a popoarelor de

de guvernele 
collmile glo-

ii apârn pacea

In din lacăt t zilei 'o 20 Aprl le s’a 
de chls in sala Plcyel — una din 
c e n al i ari AII d ii Paris — Con- 
giesul M ud'al ul Partizanilor Păcii.

Cunoscutul sa ani francei Jolllot- 
Citr’e n ținut discursul de deschi
dere.

plidLllc e re» ; cp I" tin
de au’orltățlle franceze,

I a deschiderea Congresului Mondial 
al Partizanilor Pâcii

ți grandioasă manifestare 
de pace 
oameni

a sutelor 
al uiuncll 
de azi va

de ml- 
d:n lu- 
rămâne 
bot ri a

SO-
)M-
LA

Astiz s’a descb's la Para Con- 
gresu Mondial al Partizanilor Păcii, 
putem că 
a volnț 1 
lieane de
urca in’rejgâ Z ua 
înscrisă ca o zl de luptă 
Itrpotr va mperiallsmulul, ca o zl 
de luptă a lumii iubitoare de pace 
ți progres irnpotr va pl nurilor ne
bunești ale celor care, uitfnd lecț'a 
primită de fsc'țti. le urmează calea 
încercând să incendieze lumea prin- 
tr’un nou război.

Ori ce uneltiri dușmane păcii, se 
lovesc insă de frontul larg ți pu
ternic — condus de măreața URSS 
— al popoarelor din lumea intreagă, 
dornice de liniște care nă ucsc ?1 
luptă pent u democrație, libertate șl 
linhtea lumii întregi.

Tot ce este progresist de pe În
treg globul ț'-a dat adeziunea sa 
Congresului. Și, in lupta pentru pa
ce, p porul munci or d:n Valea Jiu
lui se angale .ză cu conv ngerea ne- 
strămu'ată in victoria clor ce mun-

Cougresului în care arată: 
suntem a ături

prietenă
de 

ti e Ib 
pacea,

I pr spe.Halea

marea 
rotoare 
liberia-

Popoiul muncitor din Valea Jiu ui și-a exprimat 
cu hote râre voinpi sa de a lupta pentru pace

PR' G ’ES, ÎNTĂRIND FRONTUL 
DEMOCRATIC Șl ANT1 MPF.R1A- 
I IST CONDUS DE UNIUNEA 
VIETICA, FRUNTAȘA LUPTEI 
POTRIVA AȚAȚATORILOR
RĂZBOI” — suni moțiunea r incr:- 
lor din Lupeni.

Pc e 7U țărani muncitori din co
muna Pi nor en nează o moțiune a- 
dresată

„Noi 
noastră
URSS care dorește 
tea, Independenta 
tuturor popoarelor...

Noi vrem să muncim pentr-i Pa
tria noastră, Repub ica Populară Ro
mână. Nu mal vrem să fim robi al 
moș'erllor șl chiaburilor”.

Peste 50 de țărani, muncitori din 
comuna Nucș ară 
Ponor și-au pus 
inoțiun le n care 
de a lupta pentru

Intelectual i progresi ti 
Sarmisegetuza, din plasa 
Peva. sc ală'ura cu nluziasrn lup-

S| tot atâția din 
semnăturile 
ți arată 
pace.

sub 
hotărîrea

d n plasa
Pul, din

cesc asupra forțelor întunericului.
Peste 1200 de m ner, muncitori 

fi fuiicponari dela mina Lupeni au 
luai parte la meei ngul ce s'a des
fășurat iri fi in ca e j -au expri
mat ooi'<la lor de a lupta pintru 
Pace, impolriua imperialismului.

80 nune lori dela Uzina Electr - 
tă fi peite 200 muri Hori dela Țesă- 
torie s'au inii unit la Vulcan oo- 
tund o mo(iune prin care și-au luat 
arigajame tul cea fi ală uri de par. 
lizunii pă ii, r e a e in adra in lup
ta condusă de U iunea SoDietică 
impotriou războiului.

Hai mult de 1000 fi atoare dela 
Lupeni, sute de munci'ori dila Fa
brica de marmeladă din flafeg, au 
protestat impolrioa afalălorilor răz
boinice ale imperialif.ilor a glo- 
amricani,

„Trlm tem (ota'a n as ră adeziu
ne Congresului Partizanilor Păcii care 
arc menirea de a- demasca po toți 
ațâțătorii la un nou măcel și a-i îm
piedeca in acțiunile lor criminale” 
— spun filatoarele dela Lupeni în 
m :ț unea lor.

„SUB CONDUCEREA PARTIDU
LUI MUNCI r< RE C ROMAN VOM 
DUCE O LUPTA CONSECVENTA 
PENTRU PACE. CULTURA Șl

t i du ă de clasa munctoare pentiu 
pace ți cultură, sa'ută cu încredere 
Conțre ul Partizanilor Păcii.

Luptăm pentru Pace — spun mi- 
n rii din Lupeni; luptăm împotriva 
imrer'a’l mulul, — spun țesă'oarele 
din Vulcan: ru mal vrem să Hm robi 
troș'eri'or șl chl burilor, — spun 
lă an i munc tori din Ponor; înlierăm 
mârșavele uneltiri rle Imperialiștilor 

• anglo-amer'canl îndrepta e împotri
va păc I mondiale, spun în mo
țiunea lor învăță orii cin Sarmi ege- 
tuza.

„SI B CONDUCERE â UNIUNII 
SOVIETICE VOM LUPTA HOTA- 
RATI PENTRU A AMGURA PACFA 
LUMII Șl LIBERTATEA POPOARE
LOR. VOM LUPTA F4RA RAGAZ 
ÎMPOTRIVA IMPERIALISMULUI 
CARE AMENINȚA L'N'STEA LU
AI I. ÎNCERCÂND S’O SUBJUGE.

VOM FACE ZID IN FATA TUTU
ROR INSTIGAȚIILOR RAZBOINTCF 
ȘI VOM SDROBI ORICE UNELTI
RE ÎMPOTRIVA PĂCII”.

Acestea sunt cuv n'ele muncitorilor 
cu brațele si cu mintea din fabri
cile. m n?le, de pe oboarele, din bi
rourile ‘i școlile Văii .bului: SUNT 
CUVINTELE MILIOANELOR DE 
PARTIZANI AI PĂCII.

-u lua' 
Puse atât 
că' I de guvernele nl or țări, repre- 
zon'aiițil popoaielor lumii, care ei- 
I urnii voln(a lor > olărită de a apă- 
i. paceu, -’nu întrunit la Paris, o- 
•Ind din toate colțurile g obulul. 
Delegați Ie Un uii’l Sovle'lco, Polo
nii' f epuhlic I Popular Române șl 
V ao'ulul au sosit la Par s la '8 A- 
l.rlllo. S’a anunțat deasc-nenea că 
dele aț'a (I crețului muncitoresc din 
Cauada sa :flâ In drum spre Paris.

Pe dc a'*ă  parte, guv rnul fran
ce. pune ple-tlcl in c I n Intrării In 
Franța a delcgrf'or s’rălnl la Con
gres D legaț lor Greci 1 Democrate 
Ii s’au re'uzat vl ele In mou ente- 
surle. Știri s-islte din Brrlh annnfă 
ci până seum i-uve nul irsnccz nu 
r anunța numc'e del "i#'nr e<-r" a- 
n la Congres cărora II > au acordat 
v ze de In’rare, |n zlui de 19 A- 
prdle autoritățile france î au rcțl- 
i la frontiera b aw i r*  i'snă ,>e 
trei mc-brl al delegației It -l’cne la 
Congres — depu'ațll Lu el I ongo, 
Oltovio Pastore șl resare Masslnl — 
anunțindu I că II s’a Intirzls In ra- 
na in Franța.

» » •
PARIS, 20 'Rador). — N rușinata 

cerere prczenlată guvernu ui fran
cez de i ăl e ambasada S ale or Unite 
dela Paris de a ins a a microfoane 
în camerele ho'elurilor unde sunt 
găzdui i d.'eg-ții la Congre ul Mon
dial al Partizanilor Păcii 
nu a puiuț fi satisfă ută deoarece 
nu s’au găsit tehnicieni care să se 
preteze la această ope ație murdară, 

(continuare in pag. IH-a)

Nota căire guvernul Statelor t'nite
In ziua de 2 Aprilje a. ■ legația S a ■ or Unite la Bui ur ști 

prezentat Mlnisteru'ui Afacerilor I xterne al Ripubli'ii Po iulan- Ro
mâne o ooOl din purica guvernului ameriian in e re sunt relua e a1r- 
mații expuse de guvernul Statelor Unite în alte note mai v hi asu
pra unor pretinse Incă'cări de < ăbv guvrrniil român a pr< \cdr ril r 
țicolului J din Tratatul de Pace.

Guvernul Republi ii Po -uhr Rom ne constată că c< l« i i .<e tn 
nota guvernului Statelor Unite ri pdtirc |a ner< p c arca de că r 
vcrnul român a dr pturil r omului și lilu rtăd or fu idain n le, 
respand rea i Q'ii și repetă ml 
luii'or i rșariiiliste.

In Rvțnib'lci Po u a ă Runrtnă i erei tarea lil cr ă ilor fundamentale: 
libertatea întrunirilor, a 
garantată țrla constituție 
pori ia celor ce nuince c 
luri'or di întrunire.

Discriminarea na Io a'ă ;i ras'ată este pedeț Ijă 
Comnnî ățife rilgi ase s<‘ bucura <!■■ I'bcr'.iua 

de localurile și bunuri e neecaare exirJ ă li prac i
Legile Repub'ici! Po vi'are Romane garanteiză 

reală a prevederi'or arifet 1 ililî ’i din Trafa-ul de
Guvernul român constată r.l guvernul S'ate'or

ar

-u- 
nu co- 

rrîiî al' jrre <1 i a'oînnia’oare a nionu.BJ-

manile taliilor, a jzre-i i i a c ivântul 
și realza’.i in pr, |i ă p in pun<-rei 
a mijloacelor dc tipărire a liârti I șl

I <d£ 
h <fis 
a luw-

'li .prun
prin lege 
cii'lni d și 
i nligioarr 
altei o a.Ji’jrc 

P ice.
Unit' a ' ă'eit ți

calcă Tra'and de Pa e cu România 1ncer ând să dc-termim- reip'icvra 
arti’o'u'ul 5 "1 T aliluui de Pnre, care pr-vCdc că oa crniil rnmSu 
nu va tngiktui existența și a tîJ’afca unor organiza'îi de -i-> f s ist 
ți care au drept roi l'osirea poporului de drep urile d< m< rra<îcc.

No’a guvernu uf S-atei, r Unite i'e.’ză In prl inul a i' mafii or s'le 
măsurile iuale de guv-mul român înrpotVlva rămășiții-r f ■ cis e 
sentințele date de 1 slanț'le [udică'oreți a'e 
mâne, luațxi'riva ha -Jet- r de S|4i ni și sabotori 
mericane de aj4ona|.

Procesele pubîlrc împ ilrlva raestor bande

t ți
Republicii P ulare Tto- 
tn slujba servi' if'nr a-

formate din conducătorii 
fostu’iii Panld Național Țirtln sc, ieiionari, moșie i 
friași. care au încer at să t ais’ornir Românii în'.’ii'i n u foc ir ti' 
bol, au dovedit fără fni'înța de ‘tăgadă că ace ii 
conduși de funcționari ai mi îir li Statelor Unite la Bucur 
și presa aiucricantî a recunoscut că descoperirea ș! 
înseamnă un eșec al scviclitor 

Guvernul român constată Că 
ac'ivi'alea ți organiza a f gări’- r l-s Is*i  
publici a trădălorf'or din România pe teritoriu' Sfa'eor Unite ale 
meriefi, sau pe ie ! orii sub control amerlran dându-le z:l, 
la dispoziție pos'u l'e o'lc'ale ib‘

In această 
Statelor Unite, 
opinii pjib’iej 
barbarele acte 
ceselc intentate oameni'or de c lfnrî si nprczen antj or p -> ru'ui mun
citor care luptă pentru democrație $■ pace, ațâțarea la război și 
li ică de 
bandelor 
adevărat 
omului

In consecință guvernul Rcpiiblî 'i Pomilire Române declară că 
admite încercarea de irnivl-aro In afacerile in'erne a'c României, 
ni'ă din partea guvernu ui american, și respinge no'a guvernului Sta
telor Unite

■i mari fndus- 
rix- 

e au ' ruiți șl 
I Pini 

condamnă' i'e lor 
a ine Vane de spionaj 
gu.crnu! S'ate'or Unite iicurăjează 

a delir ida'oi'.or le .bani

prinându-le
roifin, e'c.

situație guvernul român con-tată S m la 
ca ș: notei-' aaterioațr. încearcă a inducă 
mondi fă care condamnă poi ica d' di« imlnare ras'atf, 
de |i i aj, Înăbușirea minij'or pii lce d- mocra ice, pro-

guvernului 
tn eroare

no 
pacte agresive, t'>lre*iner'a  focarelor de război și s isținen a 
fasciste care ucid în niașfl femei si copii care con Itue 
o violare bru alîi a drepturilor și liber ă ilor fund mm a'e

cii 
le

nu 
ve

I

ININTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MaT]
I

Minerii din fliwoasa li® peolrii a oii ine Incul de frunte în îolrem 
socialiști dintre exploatările earturniten! din Valea Jiului

Când au fost provocațl la întrecere socialistă în întâmpinarea Z> 
lei de 1 Mai de cifre minerii dela Jicți-Lonea. minerii d ia exploa
tarea carboniferă Aninoara nu stăteau prea bine cu producția: erau sub 
program.

Răspunzând la chemarea miner ilor dela Lonta, cei dela An noa- 
a s’au ho’.ărît să dea un nou avânt întrecerilor socialiste înfre gru

pe, să muncească mai organizat și 
rea sărbătoare a celor ce muncesc 
producție depășit.

Minerii dela Aninoasa au pornit la 
muncă p nlru a tr: duce in viață an
gajamentul luat, iar produc'ia m nei 
a incebut să crea'că. Pela rămâ
nerea sub preli't’inal, îu prima săp
tămână, minerii d n An noasa au în
cheiat primele două decade ale Iu
lie Apribe, cu o depășire medie de 
7 S Ia sută.

BUNA ACIGURAREA TAVANELOR 
ABATAJELOR DA POSIBILITATE

MINERILOR SA MUNCEASCĂ 
CU SPOR

Pentru buna desfâsu are a muncii 
de extragere a cărbunelui, minerii

mai bine, pentru a întâmpina ma 
— 1 Mal — cu programul de

dela Aninoasa in colaborare cu teh
nicienii, pun mare preț pe asigura
rea locurilor dc muncă.

In acest scop loate tavanurile a- 
batajelor sunt asigurate cu grtnzJ 
întregi dz cari snnt a'ezate scân
duri, care nu lasă sâ cadă pietre de 
sus, depe tavan.

Prin acest sistem de podire, pre
siunea rocilor deasupra abatajelor 
se împarte egal pc tu'i stâlp.i de 
armătură, iar drept rezultat, în nu
na An noasa foarte rar se pot vr»- 
dea stâ'pi de armătură in rupere, tn 
fe'ul , cesta minerii pot lucra în si
guranța.

Dar î' fârirea favanelar cu 
grinzi lungi mai prezintă șl un alt 
avan'a'. l)e obicei, găurile dc im- 
pu care sunt perforate la o adân
cime de un metru Având tavanele 
întărite cu grinzi. găur’'e de împuș
care pot fi făcute mai adine', de 
1,50 sau chiar de 2 metri.

Per'orând găurile de împușcare la 
-o adâncime ma: mare, can’i a<ea de 
cărbune e'cavată e mult mai 
mare, fapt care a dat posibil tate 
multor grupe 'ă depășească normele. 

GRUPELE CARE PREIAU PRO
DUCȚIA PE SCHIMBURI REALI
ZEAZĂ CELEI MAI BUNE-DEPĂ

ȘIRI DE NORMA

La m'na Aninoasa R grupe caro 
tota'lzcază un număr de 24 echipe 
de mineri, încă de mal n uit Gmp 
lucrează după s'stcmul dc pretuare 
a lucrului re schimburi. înainte, cea 
mal marc parte a ace-t r urupe.ră- 

(Continuare în pag ILI-a) ,
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Din fabricile ții urinele noastre

La fabrica de încălțăminte „Ardealul* 4 
și uzinele „Viclorîa“-Calan tinerii 

depășesc normele
fa r.terao o.. i.h ,i i J. venit ni 

toda de imuni a miilor de tiueii 

■zuacitu. I din județul nostru. Iu a 

cest fel. muncind cu nul mult c 

lan, aigan'iiudu-ji mii hiue mun

ca. el resișe.c sa luiâu^ie >.ua de 

l Ma cu realizări tot țiul ftu- 

■toise.

Altfel, h fabrica de încSlțărninte 

ARDLALUL-Oiaș Ic, tinerii au ob- 
flaut dela începuiul acestei luni o 

•eric de succese Iu ceea cd pri 

voște mâtirea producției.

U.TM-lstul Csap'as Ernesf mun- 

cind la cl'catul tălpilor și al luc

iei a depășit in medie norma cu 

65 la SU'.M. Tânărul ClonJ' Nicolae 

care lucreail la tras calapoade de- 

plșeșie acum noima cu 25 li sută, 
iar tAnlia U T M.Jstă Cornelia Țin
ea la croLul fețelor a depășit nor
ma cu -B la sulă.

tn afară de aceștia toți t.cerii caro 
lucrează Ir această fab lcă au de- 
ț»^irt de normă care cresc in lin
eare d.

Pentru ca fie. arc dintre ei s< 
fie , antrenați în întreceri. Ia înce
putul lunii a avut loc o ședință In 
-care tinerilor li s'a arătat Imjxjr 
tanța deosebita a muncii dusă pe 
baaj de futrecere. tacându-sO toto

30 TINERI SPORTIVI DIN DEVA AU FOST 
PREMIAȚI DE CĂTRE U. T. M. Șl 0. S. P.

Tn prezenta a peste (1)8 tineri a 
avat foc zilele trecute la Deva o 
ședință Ies ivi organizată de L’TM 
an Colaborare cu O.S.P.

Dună cuvântul do deschidere in 
care s'a arătat Inporlanța lărgirii 
actlvkăți! sportive In masse șl mai 
largi de l'nerl, s’a procedat la im- 
pdrțlr a a 38 dc premii (merilor ca
re s'au evidențiat In sport.

De vorbă cu
VLAD S. NICOLAE, Hunedoara 

Corespondența d-(ale, „Cum Întâm
pină etc.” nu o putem publica 
.lind lipsi ă de date concrete Pe vii
lor scrie-ne arătând pe baza anga
jamentelor ce rcaliaări au tinerii din 
Școala Siderurgică, cum șî-au Înde
plinit angajamentele, care an fost 
mijloacele, metodele de muncă.

<n ceea ce privește coresponden
tele pe care ni le-ai trimis săptă
mânile trecute au fost publicate.

A APĂRUT:
In editura C. G. M.

SINDICATELE SOVIETICE, 
ȘCOALA A COMUNISMULUI 

d analiză a rolulur pe care l-au 
avut sindicatele Sovietice in re- 
Tofut.a din Octombrie st in con
struirea și organizarea sfatului 
socialist din U. R. S. S.

ROLUL ECONOMIC AL SPECIALI
ZĂRII IN INDUSTRIA SOCIALISTA 

de L. Berri

0 carte despre organizarea so
cialistă a muncii prin specigli- 

dată un . |,inb ik iLp. I nță Intre 

tiu. 1 și (0,-ilarii.mdM-ai metod le 
de muncă cele mal avansate

•

La Ualnelc Me aliugice ,.Vic oria'*  
diu Călău, muncind pe baa de lu- 
treaa e t'ueril au obținui in- 
•erniute depășiți de normă.

LLT_M._U ul Adrian Oh o.-ghe. lu- 
crănd la turnarea c ochii, lur mari 

(Kntru turnătoria de oțel a tulmlor 

Reșița, a depășit norma cu 60°,o.

El și a mai luat augnj.im.-utul ca 

in dnstea lui 1 Mai să toaine Iu 

afh ă de pogram Încă 5 o chile La 
fel și lână ul Eros loau d-la aceeași 
se -ți. depăț.-ș o s Inie norma cu 55 
la sută.

L*a  atelierul mecanic. strungarul 
Tărau Nicolae are o depășire do 
nornsă de 35 la sută.

I*e  linii sarcinii de a p omova ti
nerele fe 0 tn munci de răspund rt, 
tânăra Munte in RozalLi care lucrea- 
il fa curățirea și montare? radia
toarelor. fu urma inun II conpiin- 
cjitn e pe care a depus-o f Ind me
reu evidențiată, a fost încadrata «el 
de ecjitpă. Tov Muntean fi, rilia o 
prima tânără din Urinele , Vie.orii’’ 
care datorită muncii sale a fost ri
dicată ftitr’un post de răspundere 
in producție.

S. SALAMON cor. p voi.

TEn partea primla(l!or, s’a luai an- 
gajnmentul de a sc depune o trun- 
c-T mal intensă penlru atragerea u- 
i'uT număr căi mai mare de tineri 
sp e sport.

Ședința a iust urma a de un reu
și festival artistic.

L. .MAGHIAR, coresp. vel. 

corespondenții
Așteptăm deci să ne nni scrii 

și nu uita: fii cât mal cuncrct.
S. SALAMON. Deva — Am p 1- 

mil corespondențele și lc-am publi
cat chiar in această |>agină. încearcă 

pe viitor să fi uri corespondent tot 
«lat de activ trimițându-ne ca și 
până acum date cât mai concrete.

V. SOCOL. Dobra — Mai eerie ne 
corespondența a fost bună. Aș eptăm 
deci altele cu p.-ivire la activitatea 
tinerilor din comuna d-tale.

zarea ramurilor industriale și a 

întreprinderilor, in vederea miel 

producții cât mai ridicate.

AȘA S'A NĂSCUT ȘI S’A DESVOL- 
TAT ÎNTRECEREA SOCIALISTA

Autorul prezintă un interesant 

istoric al modului cum au luat 

naștere și s'au desvoftal înrece- 

rile socialiste in U.R.S.S., anali
zând totodată avântul cu care 

au pornit întrecerile șl in țara 

noastră.

UTEMIȘTII 
dela cuptorul 3 — al 
tineretului — dela ISS 
Hunedoara depășesc 
angajamentele luate 

Tinerii ■ . dela cuptorul 3 (al
tinere u'u.l dela ISS Hunedoara au 
reușit să rea! -ere șl chiar sa depă- 
nască angajamentele luate.

In p.riasada dela 14 la 17 Aprlie 
s'a c.ld.uțat in chip deosebit tâ
nărul t .p u r Berrfca iraian care a 
reu 11 să d.a 4 șarj ,u 4 sa umburl 
cu o durată .. edie de 7 ore șl 28 
mlnu'e.

Tinerii din echipa tos. Trusca M- 
colae au d.t tot 4 tărie in 4 schim
buri cu u durară med'» de 7 ore șl 
28 minute.

Cu toate că a avut o .epars(le la 
cuptor In această perioL. ă. repara
ție care a durat 7 ore șl 2ă minute, 
echipa tov. Atanaalu loan a reușit 
să dea 3 far e cu o durată medie 
de numai £ ore fl 48 minute.

UTEMIȘTII DELA CUPTORUL 
TINERETUL 11, LUPTA CU EI.A.N 
SPORIT PENTRUCA ZIUA DE I 
MAI. SA EDUCA TULII DE 
CUPTOR FRUNTAȘ PE SECȚIE.

rw O TT E
Apelul lan jl de m'ncrii d «ba

ta, ul tmere'.-JuL dela Lan.a a stâr
nit un viu ecou in rândurile tuturor 
tinerilor din Valea J.ulu'.

RJ.punr-nd apelului, tinerii cefe
riști d n Petroțeul au porn t la lup
ta pentru dep rva programului de 
producție cu 90 la 'Uta, real tarea 
de economii li combustibil cu 70 la 
»utâ. reducerea de urilor in atelie
re cu 90 la su'ă și 1 c’ildarea totală 
a abeen'elor nemotivate in c-nstea 
Iul I Mal.

CROSSUL „SĂ ÎNTÂMPINĂM 1 MAI"
In cadrul manifestațiilor sp rtive 

Iu cinstea zilei de 1 Mai s'au o - 
g.miiat nenumă a.e cios.uri , Să I .- 
tâmpinhni 1 Mai’.

Ele au avui loc fn Întreaga (ara. 
în riua de 17 Ap îl ie a c.

In Județeană OS.P. Deva, au par
ticipat un nunta de p< -le 2500 c. n- 
curenți, dirpă cum urmeul:

Deva, cu blO, Hutcdoiia cu 045; 
Simeria cu 120, Cugir cu 2:1, Cris- 
cior cu 258; Dobra cu 110; Brad 
cu 77; etc.

Cio.su! a avut Joc in toate 1 ca
litățile mai sus enumerate într'. 
atmosferă dc entuaiastn gene îl

El simbo'irează bucuria tinere u- 
lui muncitor ș sportiv, de a trai 
într’o țară liberă. In care tot ce se 
infăptuește este în folosul cka.4 
muncitoare.

n
 organizează în zilele de 24, 25 

și 26 Aprilie 1949 exc ursi uni 
populare în munții Retezat, Sebeș 
și Parângul, cu prețuri de trans-

M M rxnnt norii ICO tn'o m»| u«l la Ol dai Local de r«nj- 
pori reuuse. pcrf,f,i gh. i tosh«-Oej ta

Tinerii muncitori din Dobrj, în sonjinul 
companie i agricole de prime v rn

’ i M .*șii  din Uob'a l.-.drumețâ 
de I' 1 au t, i , „ o f uin axă
*■ .- •> v iad r r> i ul țări lim'i 
anuu î Luiv a î'I 1 A Li bd i ia pr 
li i. i id pinlicj <u <:(<•» a c m *
ni a i ar f»‘/uit- i5c p iuuvaia

Ajiicl UaiAililrj t uuU e-.hlp«- 
ff^ir; i d’n I Hr-tJ. k Pa*Cd  X’- 
Munir^ttG \ hjduI.M.U Sa Jc-

tn 16>?vani unde u r<-
10 fian- <lc j 2 gr*r e.

2 fM^lluare 7 «ic ț) 2 ia- 
pvjâit. unt ic a’< tura i.

UdatA C'J eJi’pa dr r<5 Hat U 
ncltc /a deptnbji p 1e/cn l ° * 
ciiipl de tineii agîttlo i c re .u

CE SA

I1MHNMIIITILIL 11% R\
de V I LEMN

LHitura P M. R — Pag 64 ; lei 20

Lucrarea „IMPOZITUL IN NA
TURA” ediția II a rșsaruiă tn 
Lai ura P M R mc Indusa după 
tdiț!» («ana din . Op. ic Al -se” _e 
V I Lemn pub icata d.- Editura 
de Stal pcnlru .iteratura | uiltica din 
Moscova, tn 1940.

I u r«rea a f --t terminală de Le
mn In Ap ilic Ivzi șl a fost trua 
atunci Intr'un tiraj dc 100 003 exem- 
plarc. In anul apaTțiet sale a f -st 
cartea .ea mai [s^rua i cea mai c.- 
tiil. cartea de .ă;>âtiiu a flecirui 
membru de paijd.

Această lucrare eviJmiiaia înțe
lepciune. po i i ii leniniste caie prin 
nu.urile juste (k . ■■■■ le a luat In 
pciionla de tic trr dela comunismul 
de rărboi la noua p iuca e onomi- 
eă, (nep) a adgurat ieșuea vic
torioasa a agriculturii si industri'i 
sovietice din ,mp}sul in care s gt- 
sea

Mir : i i ev remă urmarea ani or de 
rarho și a se - i din 1920 a tă
cut m. esară Înlocuirea >ist< mul ii de 
rechiritiunare a produsel -r a im. n- 
lare a țărănimii cu un impurit in 
natură, fixat înainte de ln.'cp“r«a se

tata reru+talelc t.hntce im. ietriie 
Crossul ce a avut 1 c 1« Cugn

800 m
Fete. 13 18 ani

1 Silvii Poqi 3’36’*
2 Mxria Mun einu, 5’53’'
3. Ermifla Vi mac. k 4 01"

101.0 m
Băit*  14 -15 ani:

1 Malița Tlbeiiu. 3'0 ”
2 Lupu Oprea 3'14”
3. Teodor Liviu. 3'15”

2000 m
Bieți 10-19 ani:

1. Mihii Petru. 6'33”
2. RucoTa Trăim. 0'43”
3 Homorodean Vasilc. 6’41”

2500 m
Tilcți peste 19 ani:

1. Vâlceanu Mihai. 10’26”
2. Cucerean loin. 10'31”
3. Florei Nicolae. 10’42”

ih 
•| I
T

I
lj

ai t a ■ mp i a i a! 1

■i 1 1 LI i i aii.L i a du-
-• H 4 i 1 . ..1 1 u * A t <j<a

a .xii t i <a c L |» e-
• îl - i , <. -’ v _i» a [ă u<ăă-

a ti L alftd
O 1 t n-ldte

U . ■ f m-n.li.id
d n . < • i.î 1 u l.d

ia 1 *d  p ii.iic*  i i b.iht
1 .di a ;4*ndlui

ț« d< Ijrids^tdrt |i 1' li-
mu Ijr a țM-L- lmii r.-uAîirc mun-
d.uafe.

V b «COL w r L

CITIM

j WMBțll 1; .
o oare are rrua? < < a 
Lmr t-l ’hj fapcîzi-;î»a 

<xg perina ojAudinre*  
a\-«„e : ffirm < i.. in

ml a u I jr. Imp arul era mal ^a 
dc.it suqsiu-uiițc ri. hir.țio.iașe și 
lașa țaram r.ii o i..r. 1 de pi j- 
duse pe < 1 'sUTca Midc

A.ljs .1 măsură a spmwlat inte
re. u: țar^Bu ol peru t <j*  aria aa. 
a Is---- r.a ițit sta.-a ta tini a u «a
la o tt.a.Uc a pr-d-JL tx i aii muicii 
agi >«c șl a tcrenurxl r lucrate

Pe această <_alc s a putut dobândi 
c> Imt.ur.ă aț.rc a situației mute-laie 
a n...n ■ o 1 *r  ti la in a ir.a < U>- 
țci uinirc pxo.ciari.it șt ții anime

Libn aic« ur. a țxrani . de a și 
s.nde i» ,.-J--e.e rimuie du.ă a’l 
urca i .<><i u ui in Cat-rx adu e tl- 
rrșse o oarc'.an ln>> . sr a așa- 
la i? kd 1.u. ul ar tl pu ul f. t 
lăturai : n— 1 daca e. aa industrie 
sociali» « . t. putut da t ale cele 
ur.e-arc | . — ui. t s hirub.ă 
dxirrăo: ». . >a .aura imp.-s.btU
tațu dr i « - Ma. < a voaie ța a
nimti prin ( — u »’ri i ■an
se punea «wnăul pe nurca i..dia e 
iw-ntru acoș-e. icra re. r xt or prar.tmM

1 i < oe s. .. 2.- _a ta
rea la 

ca.tu i»m i-x 
nlcj . ' țxe.'l 
S a d- -

a f rost a
piotc.anaiui.il, .-arc e-a »rt4păr. pe 
marca lodu-Te, pe traasxrduaa, 
«UȚiraveghes «4 >ea c.iler.ta șr. cn«- 
trobal micului merț șl mi i Ladus- 
tri Leaia coc ’dera ca rr.i _:ile pri
vitoare la liber-atca c«:.nerr«4 vor 
du»e la o rșfuda di ■» kare a agri
culturii că pe a-eas-iâ txun ie «- va 
putea dc s • marea muu ie s xiă 
listă pe N c. es.-eia se v*  put» a 
trece la o octn-ki di fin -ivă pr«- 
tru lubidaira ramișț'Uor cafu.tlls 
mulu<.

Noua p i i.i e «n ană na a la- 
sema..t mciua mouutrt renuațire 
la ]-iln.ip«i!e »>i.a--e lcteilg ața 
și perapintecitaiis IU L«.ni.-i au jă- 
sit atu.i<i cele m’i chiheaite ma
suri ce se impuneau tn acta ■- 
tuape Aceste nu-uri su ilcut si 
se siringa rândurile po ...ui mun
citor dela sate și orașe l-x jurul par
tidului.

Incenaii e dxișmanilor clasei mua- 
cit-oare de a canalira fmpotrixa re
gimului socialist. aemulțur-.i ea pro
vocată in sânul țăraniniii de re- 
chiritiouările surpiu sulul de aparate, 
s’au terminat cu un eșec

Poporul sovietic a urmit cu încre
dere par.i Iul Iul Lenin șl S alii' par
tid care, Învingând giețjătîfe a duș 
poporul muncitor p. caka progresu
lui.

Cio.su
pxo.ciari.it
otc.anaiui.il
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~4DIN CÂMPUL MUNCIir
Minerii din sectorul 1 și III dela mina 
Lupeni obțin succese în lupta pentru 

depășirea normelor

Știri și fapte din Uniunea Sovietică
Intrecereo socialisto in cinstea zilei de 1 Mai 

în uzinele și întreprinderile din Moscova

L*  mina Lupeni, ca ți li a te ex- 
pt°d*  < ciili.Hiif-re di i Valea Jiu 
Iul, miit iii se all’i In pliu a ânt de 
munci In întâmpinarea z lei de I 
Mai. Muncind cu o p udlictivitate ri 
ficații »i organizați iii intieceri o- 
dali.tc, (ol mai multe giupc d*  mi
neri im jislreuil zi mic frumoase 
succese In munci.

Echipele din seclorul I conduse i'e 
tovarășii Ordog loan, Poboreni A- 
lexandru, Kiișanovski Francisc ți 
Zborovski Augustin au realizat de
pășiri d- uorm. intre 6—LO la suta.

Astfel. Ut cinstea z lei d*  1 Mai
tacă din ziua de 11 Apt i!ie dela
Orele 6 dimineața minerii din sec-
torul 1 al minei Lupeni — sector
fruntaș pc Întreaga mina ■— a dai
primele tone de cărbuni in contul
tunel Mai.

Din această zi sectorul 1 soațe
cărbuni pe luna Mai.

LUPTÂND PENTRU ECONOMII 

MECANICII DELA COMPRESOARELE DE 
AER DELA MINA LUPENI, REALIZEAZĂ 
0 ECONOMIE ZILNICA DE 2 KG. ULEI

La compresoarele de aer dela u- 
j*bz electrică a minei Lup ni me
canicii Petpra Oscar, Nagy Elemer 
și Bilt Francisc lucrează în schim
buri de câte 8 ore. Organizându și 
munca mai bine, cei trei mecanici 

dela compresoare se s'răduesc să 
realizeze economii la diferi c ma 
teriale.

Preocupați de astfel de economii 
acordând o mai mare atenție ungerii

Minvrit din Aninoasa luptă pentru a 
ob(ine locul de frunte în întrecerea 
socialistă dintre exploatările carboni

fere din Valea Jiului
(Urmare din pag. I-a)____ _

mâneau sub normă. Insă preluarea 
lucrului de schimburi care asigură 
fiecăruia un câștig iu măsură mun
cii depuse, șl care dă posibilitate să 
-se descopere deficiențele in munca, 
a făcut ca aceste grupe să treacă In 
rândurile celor mijlocașe și fruntașe 
in producție.

Astlel, ec' Ipa Iul Coida Nlcolae de
pășește zilnic norma cu -17 la sută. 
Coida loan cu 33 la sută, Hoțea loan 
cu 25 la sută, 'Prata Nlcolae cu 20 
la sută, ia marea parte a celorlalte 
crupe care preiau producția pe 
schimburi depășesc normele cu pes
te 15 la sută.

ALTE GRUPE CARE DEPĂȘESC 
NORMELE

Alături dc grupele cari preiau 
producția pj schimburi și celelalte 
care lucrează incâ in colectiv șl-au 
In enslflcat eforturile în muncă pen
tru a întâmpina ziua de 1 Mal cu 
■oui succese. Grupa lui Davld Mlhal 
depășește norma zilnic cu 37 la su
lf, Juhâsz Francisc cu 31 la sută, 
Balint loan cu 26 Ia sută, Brlndea 
Alexandru cu 24 la sută, lovan An- 
dronlc cu 23 la sută.

CUM TREBUE SA LUPTE MINE
RII D N ANINOASA PENTRU A 
ÎNTÂMPINA ZIUA DE I MAI CU 
SUCCESE Șl MAI FRUMOASE IN 

CÂMPUL MUNCII

In total 34 de grupe dela mina

Grupa iov Audiusec Mihai, care 
lucrează intr'mi al a a| viunera, deLi 
2 la șutit de|>â ire pe lina Mărie, 
l>. iu erva'ul I 1/ Ap.ilie rcalizea- 
il o depășire de normă de 27 la 
sută. La fel și grupa tov Chiiilâ 
loan care pe luna trecuiă deabla și a 
Îndeplinit norma, [»e Apt iile Înre
gistrează o depășire de narmă zil
nică de Hi la șutii, Grupa condusa 
de tov. Străuți loan care pe luna 
Marile a depășit noima cu 3 la 
sulă, acum depășește zilnic norma cu 
25 la sută. Grupa tov Bartlia Eu
gen dela o depășire de 18 la sută 
pe luna Martie. In luna Aprilie are 
o depășire de normă de 39 la sută.

Și la sectorul III grupele de mi
neri obțin însemnate depășiri de 
norma Grupa tov. Farcaș luliu care 
era sub normă cu 10 la sulă și 
a lui Vieru Pavel cu 0 la sută 
sub normă, pe luna Aprilie au rea 

coinpresoarelor, cei trei mecanici au 
reușit să realizeze în fiecare zi o 
economie de 2 kg. ulei, ceeace în
semnează o cantitate de 60 kg. ulei 
pe lună.

Tot in cinstea zilei de 1 Mai. 
mecanicii dela compresoare Iși-au 
luat angajamentul de a luc a cu com
presoarele in cea mai perfectă stare 
de funcționare.

Aninoasa depășesc normele. Mal 
sunt însă 27 de grupe care încă mai 
rămân sub normă și care împiedică 
rea’izarea in cinstea Iui 1 Mal a 
unei depășiri șj mai mari a progra
mului. Pentru a ajuta aceste grupe 
în îndeplinirea și depășirea norme
lor e necesar ca inginerii șl tehni
cienii dela această exploatare să a- 
nalizeze situația fiecărui loc de 
munca in parte, să stabilească cau
zele care determină rămânerea în 
urmă, și care să fie apat înlăturate.

Pentru lichidarea rămânerii iu ur
ma a acestor grupe, e necesar să se 
dea o bătălie intensă. PRELUAREA 
LUCRULUI PE SCHIMBURI ESTE 
UNA DIN CELE MAI EFICACE AR
ME, CARE TREBUE ÎNTREBUIN
ȚATĂ CU STĂRUINȚĂ, ȘI GRUPA 
CU GRUPA, ECHIPA CU ECHIPA, 
SA FIE AJUTATE IN ÎNDEPLINI
REA ȘI DEPĂȘIREA NORMELOR.

ASTFEL, IN ÎNTÂMPINAREA ZI
LEI DE 1 MAI MINERII DIN ANI
NOASA SE VOR PUTEA SITUA 
DIN NOU IN FRUNTEA CELOR
LALTE EXPLOATĂRI DIN VALEA 
JIULUI, AȘA CUM AU ȘTIUT SA 
FIE IN CEA MAI MARE PARTE A 
ANULUI TRECUT.

Citiți 

SCÂNTEIA 
TIHEBETmi 

lizat depășiri Intre 17 31 la lila.
I )c uncii icnea, prujx? e (ov r ții or 

Szițve-Z.ler Andrei, Mihai I oiean. 
Brașovean Victor, rwdizwza depășiri 
de norma intre 16-i la -nții.

Cele mai frumoase d pășiri au 
fost obținute de grupe e care licrea- 
ză după metoda p elita li lucrului pc 
schimburi.

Schimburile condiție dc tov. I Iu Ier 
Ignat, Szitho Stanls au și Turnul A- 
lexandru care lucrează nu d • mult 
timp după metoJa p c narii lucrului 
pe schimburi, dela 18 Li sulă, de
pășire cât a avut |>e lima Ma lle, pe 
intervalul 1—17 Aprilie au realizat o 
depășire de normă medie de 38<>/o.

Unul din cele mai fiumoa e succede 
în mumă, este a ela ob|i nit de gru
pele tovarășilor Lupaș lus.in și Hula 
Victor.

Aceste grupe care pe luna Manie 
au depa4t norma cu câte 19 la stlltt. 
muncind pentru a Întâmpina ziua de 
1 Mai cu cinste, pe intervalul 1 17 
Aprilie au realizat depășiri in dii de 
normă de peste 81 la suta.

Hotar iți de a duce Ir îndeplinire 
angajamen ele lua c, nume, oase g u
pe de mineri care până acum erau 
sub normă și-au sporit eforturile In 
muncă pentru a întâmpina ziua de 
1 Mai cu normele îndeplinite și de
pășite.

E. FAGUREL

Pentru a mări c pacitatei 
de depozitare a cărbunelui 

0 echipă de muncitori 
dela preparația Petrila 
care lucrează la construc
ția instalațiilor de trans 
port în silozuri, depășesc 

progam.il lucrărilor 
cu 85%

In urma creșterii continue a pro- 
ducț'ei de cărbuni a minelor Pe

trila. Lonca și Aninoasa, fapt care 
se datoreste deschiderii de noui a- 
bataje, extinderii din ce in ce mai 
mult a niecanizlrii, precum și e a- 
nului in muncă al minerilor exploa
tărilor cai bonifer.' Jiu Valea Jiu 
lui, capacitatea dc depozitare a si
lozurilor utilizate la prep .rația Pe
trila nu mai era corespunzătoare.

La preparația Petrila sunt cons
truite mai multe silozuri însă până 
acum nu au fost țoale u ipzjte, din 
lipsă d • instalații dc transport, pen
tru depozitarea cărbunelui preparai.

Punându-se problema construirii dc 
noui instalații de transport pentru si
lozurile neutilizale, s’a simțit lipsa 
de inonteuri-constructori. care sa 
construiască instalațiile metalice și 
sttporții benzilor rulante pen ru 
transportul cărbunelui la aceste si
lozuri.

Constituiți inlr’o echipă, munci
torii Hog losif. Berlczi Ferdinand, 
Go'.cer Lazăr. Vdeag Bazil, Raț Au
rel, Ciucean Aron, Ghcorghe Ion și 
Pol Anton, și-au luat angajamentul 
să construiască aceste instalații prin 
muncă suplimentară, după terminarea 
programului de lucru

Lucrând la construirea aceste r ins
talații muncitorii din această echi
pa. au depășit programul lucrări
lor în luna Martie, cu 75 la sută. 
In luna Aprilie, muncind cu un a- 
vânt sporit, pentru a întâmpina ziua 
de 1 Mai cu noui realizări, tova
rășii din această echipă și-au pro
pus să t ermine lucrările in r'un timp 
mai scurt, depășind programul zil
nic cu 85 la sută.

Co’t inii uzinei p n ru construi*  
ția de mâini ,,1’role arul R țu” din 
Mo.cova, înd p initid [darul tim<s- 
liiil, a început întreceri a socialistă 
III C’l!" 1 ,1 z I i .1 CI

tivul uzinei a lioiaril să t rinine 
progi anini de pi'ru luni până li 
< ua deschiderii Cotip c u'ul Sin'i 
c.itilo. li 19 Aprilie a < 
iar până la I Mai sj dea l'a i*  I 
câteva -ne de ma ini p ele [din și 
să înceapă fvroducți i urni scrii * - 
de mașini dc lip nou cu o piocuc 
tivltate superioară. Aceste rrnga a 
mente sunt acum puse fn practica. 
Uzina lucrează strict d i[«a planul fi
rul Strungarii meșteri ai metodei r 
rapide, Al xei Markov și Ni > lai U- 
golkov, dep.i ■■ c zJjiic norma cu 
280 —3(10 la sută

Meșterii Matvceta Pankova fi 
Kuznețova depașe-i ți ei în I eca e 
zi planul de muncă.

In întrecerea so ialiată In cinsha 
zilei de 1 Mai jt parte ți cobe

In cinstea celui de a! X-lea Congres al Sindicatelor

Muncitorii din centrele industriale 
Sverdlovsk și Leningrad sunt în între

cere socialistă
Meșterul stabanovlst Kiril S'olbov 

dela uzina pentru construcția de 
mașini „Uraltnas" din U al șl-a luat 
un nou nngațamenl, în cinstea celui 
de al X-lea Congres al Sindlca elor.

El s’a obligat sa îndeplinească in 
cirtci ani 15 norme anuale, să r du
că cu 20 la sută ciclul proceselor 
de construcție a mașinilor perfora
toare ș1 să fabrice numai produse 
dz calitate superioară.

Stalianovls'nl Kiril Stolbov a pro-, 
vocal la întrecere sociahslă pe sta- 
hanovlstul Grigore Dubinin dela u- 
zina „Vfiborietul Roșu" d n Len n- 
grad, I ubinin a acceptat propunerea 
Iul Holbov i la rândul său și-a luat 
sarcina să îndeplinească opt Și ju
mătate norme anuale.

La consfătuirea sla anoviștilor din 
orașul Leningrad Murzici, ce! mal 
1 un topltor de oțel, stabanovistul 
fierar Riabov și învingătorul între

Congresul Mondial al Partizanilor Păcii
(Urmare din |»ag la)

Acesta este singuiul caz in care 
guvernul francez nu s’a putut- supune 
directivelor amăm-ițit întocmite la 
Washington tn scopul restrângerii 
prin toate mijloacele a activității 
marelui Congres al Păcii.

Pe de altă parte, protestele îm
potriva eforturilor reacționare de a 
înăbuși glasul Congresului au fost 
atât de energice și au avut un ecou 
atât de larg în întreaga Franță, încât 
— după cum se anunță din cercurile 
Ministerului de Externe francez — gu 
vernul satelit francez a apelat la 
americani sa consimtă la ridicarea 
restricții'or împo.riva delegațiilor, re
stricții care nu au făcut decât să 
contribue la creșterea simpatiilor de 
care se bucură Congresul.

Servilismul fără margini al gu
vernului francez față de departamen
tul de Stat a fost dovedit fără în
doială prin ordinul pe care 1 a dat 
interzicând intrarea în țară a trei 
membrii de frunle a delegației i a- 
liene la Congres, cu toate ci recent 
restricțiile de viză dintre Franța șl 
Italia au fost ridicate.

♦ * »
PARIS, 2d (Rador). — Purtătorul 

de cuvânt al comitetului de pregăti
re al Congresului Mondial ăl Parti
zanilor Păcii, a anunțat in cursul unui 

tivul uzinei metalurgice ,Se»«ra și 
Motanul”. t a na a d piștt planul, 
primu'ui tiimesiru, [venlru intr g ci 
ciul p o.e.uk.i de muncă.

la întrecere i sujrlis i cita :ts 
dc flțoira in • inș ea z ei de 1 Mal. 
s’.iu linadiat d a < in IU și fn < prin
deri.e din uliu i. upjirl fu c in
ii na'ul t i! uin Kr.r-roh Im-k nu
mărul brigăzilor dc alirare »ii|r ri- 
oaia a ajuns la 90

Numai cile două b i azi ale meș
terilor Tupikrn ți Abrain v au pro
dus în primul trimestru al anului, 
21690 metri de stofă peste ulaii. 
Nouă zeci și nouă li suta din a- 
renslă producție est'- de calitate su
perioară.

M mul o it și munci*.-arrle  c< m- 
b'n.i'.u ui d înă asi Tianda i ul Ro
șu” și-au luat anpa ameniul să p o- 
duca peste plan, in cinstea a h i de 
I Mal 42 0'10 dc metri de s cfâ g ta 
fahri.ata ți 34 030 dc metri stofa 
bruta.

cerii Intre muncitorii zidari — Ari- 
tonov, ;,u -usținut cu căldură Iniția
tiva lui Stolbov șl a Iul Dubinn.

Muncitorii d n Leningrad aflațl fn 
intrecere soc altsl.i cu muncitorii 
din Ural, ș-au luat ..ngajanicntul de 
a mari productivitatea n uncii, de a 
realiza o economie cât mal mare de 
materii pr ine ș de combustibil și 
de a obține o producție de calitate 
superioară.

Prezid'ul Consiliului Sindicatelor 
din Leningrad a aprobat inițiativa 
stalianovițt lor Stolbov ș Dubinin, 
șl a propus tuturor organizați lor 
sindicale din in'repr nd-iile indus
triale, să lămurea-că pe larg oame
nilor muncii, întrecerea soc alină 
între orașe.

A fost elaborat un proect al con
dițiilor Inlrcceiii socialiste Intre 
muncitorii celor două centre indus
triale — Sverdlovsk șl Leningrad.

conferințe de presă ținută la 15 A- 
prilie In sala Plcyd d n Paris, că 
numărul total al delegat lor so li 
la Paris spre a lua parte la lucra lle 
Congresului este de 1784. Potriv t 
datelor conutetulul de pregătire iau 
parte la Congres repre ten anții a <•> 
țari. Printre cele zece mart orga- 
nizafiuni internaționale care au tri

mis delegații la congres se afla Fe
derația Sindicală Mondalâ, Fcdeia- 
ția Democrata Internațională a Fe
meilor, Federația Internat onala a 
Tineretului Democrat și saltele, in a- 
fera de acestea, sute de orgaaitaț n- 
ni naționale vor fi reprezentate la 
Congres. Aproximativ 365 delegații 
nu au putut veni din cauza refuzu
lui guvernului francez de a le acor
da vizele de intrare.

Purtătorul de cuvânt a’ Comitetu
lui de pregătire a declara: Că ge
neralul Mac Arthu1’ a hterzis dele
gației japoneze la Congresul Mon
dial al Partizanilor Păcii să pără
sească Japonia spre a lua parte Ia 
lucrările Congresului.

PIERDUT
Buletin Nr. 10.965, eliberat din 

1439, dc Biroul Populației Petroșenl. 
pe numele Verșanschl Magdalena.
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<EVEHIMEHTELE ZILEIĂ
Guvernele Ungar și Bulgar resping cu holărîre învinuirile 
ce Ii se aduc de câtre guvernele american și englez 

de a îi violat tratatele de pace

Situotij din Grecia monarh j-fnscistă devineI

din ce în ce moi gr a

BUDAPESTA 10 (Rado ) — A- 
cunt câteva ii e, guvernele Stat lor 
Uni.e ale Americll ți Mărci Brita
nii au adresat guvernelor ungar, 
bulgar s* * ro:nan note declarând că 
guvernele ac stor țari ar fi violat 
Tra'a ele de P.ice In heia e In 1047.

NEW-YORK. 20 (Rador). — In- 
tr'un d seu s ro't:' în ziua d? 18 A- 
pritie la un meeting organizat la 
Nevr-York de ..Tineri p osres ști 
d n America", Henrv \V II j e a ce
rut tinere’ului american să se uneas
că în Uipla p'ntru pace.

Repstând criticele sale anrerroirc 
îndrepta e împotriva Trata'ului A- 
lant'cu’ui de Nord. AVallace a de
clarat că Statele Unite nu sunt a- 
menintate de n ci o pu*ere. Tctușl 
— a spus el — Statele Unite pro
pun reînarmar a Furopei occid nta- 
le stabil rca de b ze militare la 
gran'tele Untanii So le'ice $J tnten- 
țon?a;ă rcfac.'rea Germaniei ca 
bast on î- potr va Un'unli Sovie'ice.

fu conc'uz'e. Wallace și-a expri- 
nut convingerea c’i memb i organi
zației ..Tinerii progrc'ișii din Ame- 
r ca" v r lupta ..pentru o Anrr'că 
pașnică pen ru as'gurarea viitorului 
copiilor noștri".

• * *
La Phjongyang i a avut loc un 

tna-e mect ng de protest impo riva 
are tării a 40 fruntași a' orc man
tiilor d“ tineret din Cor.ea de Sud. 
Mee ingul a fost convocat de către 
Coni'tenil Central al l n unii Tinere
tului Democrat din Coreea de Nord.

* * *
SOFIA. 20 (Rador). — Agenția te

legraf că bulgara transTi e că pe 
timpul conced ulu de br ă acordat 
pr'mutai minis'ru Gheorghe Dimi- 
trov, A'asili Kolarov. vicepreșcdm- 
tele Con» ’iului de Miniștri i nrnis- 
tru al Afacerilor Externe ii va t'nc 
locul.

NEW-YORK 19 (<ado ) — Du
pă cum anunță TASS, un z ar care

La 0 Ap i ie, Minii erul Af iccri- 
lor Ex e ne al Ungari i a piblicat 
no'e'e sa e de ră p >ns prin ctre res
pinge cu ho ărire învinuirile neîn
temeiate cup inse ta notele ameri
cană ți engleză

Răipin u' la nota americană a ată 
printre alte'e că guvernul ungar e te 
acuta de guvernul S lelor Unit a e 
Ameri.ii că ar fi vio'at Tratatul de 
Pace, refe intiu se ti special la pri
mul paragraf din arltro ul 2 a Tra
tatului de Pace care ob'igă Unga
ria , de a lua toa e r ă-m i e n cesa e 
asigiră ii drep uri or omului ș*  li- 
beriăti'or fundamentale pentru tiale 
pe.soane'e care se găsesc sub ju- 
rlcd ctia lineară, indiferent de rasă, 
sex. li nbă sau re'igic”.

Republica ungă ă. de Iară nota gu
vernului ungar a d ‘s'iințat cu mult 
înain e de tncheerea Tra'atului de 
Pare o-i-e f 1 de în ""r 4 1 i r i ia 
xe 1 r a dr |. i 1 r m.i'ui i î'.-ră- 
di ea existente»! din t mpu' reg inului 
I lorty. pre-um și discriminări1 r de 
rasă, sex, 1 nbă ș1 religie Astfel, 
guvernul ungar a respectat in între
gi ne ar ico u' din Traalul de Pace.

Guvernul S‘a*c ’or Unite arată ia 
eoni luare n 'a "aivernu'ui unoar, se 
referă la paragraful 2 a’ primului 
ar.L'o’ dirt T a I 11 de P c.’. a e 
nrin’re al ele obligă Ungaria să nu 
rfecfuea • diic imjnări fa rândul ce- 
tăteni'or unguri In ce privește ,,pe - 
soma averea o^upaia sau intere
sele fin rtcfare ți p pfesionale, ale 
acestea”, ele.

Guvernul ungar protestează în 
modu' cel mai hotărît împo'riva ori- 
cărei in'crpre ări a aceriui punct dia 
Tratatul de Pace care ar putea a- 
runca o umbră de îndoia'ă a i'r.ra ca
racterului legal al dispoziții r gu- 
vcrnu'ui linear prin c’re ac’sta a 
trecut în p oprietatca pvmru'ui ma
rile moșii și monopolurile capita
liste.

O asemenea iiterp.-eare a Ti ala
iului de Pace reprezin ă un sprijin 
acordat marilor moșieri f udali și 
monopo’uri or capi aliste din Unga- 
lia, care au fost principa’ii spriii i- 
torl ai fascismu’ui și, în a-e'aș ți-rp, 
cei mai cred n io i vasa i ai 1 i Hi- 
tler în războiul dus de acesta împa- 
triva puteri or aliate.

Grija Statului Socialist pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă

MOSCOVA. 20 (Rador). — Sta.ul 
Sovietic arată grija deosebită p n- 
tru amc.io.area condi.iilor de muncă.

Lcnin a arătat că sub socialism 
progresul tehnic face ca munca să 
se desfășoare în condi,iuni mii ld- 
gienice în ateliere curate și lumi
noase.

Cele spuse de Lcnin sunt pe cale 
de realiza e. Vechie întreprind ri au 
tost reconstruite și atelierele lor au

COMEMORAREA RĂSCOALEI 
DIN GHETTOUL DIN VARȘOVIA

VARȘOVIA, 10 (Rador). — Cu 
prilejul celei d' a 6-a comemorări a 
răscoalei dela ghettoul din Varșovia 
— delegații ale partidelor poli ice, 
precum și ale organiza ii or so iale ș 
sindicale au depus coroane la mor- 
-iân'u' eroilor ge.loului din Var
ia i .

Așa dar, o asemenea i itr. p:e a e 
reprezintă nu numai im spriiin a- 
cordal marilor moși ri și inon polu
rilor capi aliste, »i înseamnă In a- 
celaș ti.np că Statele Unite do e c 
să susțină ț>e par irinii fostului re
gim reacționar și las is dl i Unga
ria și împiedică tiansformarea de ■ 
tnocrati ă a țirii

Guv rnu' Ungar a'rage ate ția gu
vernului S ațe'or Unite ampra ar- 
ti o'ului din tratatul de pice cire 
ob igă Ungaria nu nutpai să d'solve 
organ'za<iile de tip fisei t ci dea 
semenea să nu permi ă 11 v i or exis
tența și activitatea unor a |fel de or
ganizații. avârd ca s op si'btni a 
rea drepturilor de ocrabce. Guver
nul Ungar d'c'ară că a a ti na*  și ac
ționează In con'ormita e cu acest ar
ii ol din t'atatul de pace, d solvând 
partidele și organizațiile o*  aveau 
drept scop res aura ca fostului r gim 
fascist și trimițând tn f (a t ib ina 
lu'ui pe acele pT^oane a cîr t ac- 
tiiiate subminează Repub i a deino- 
crati ă.

Pro estând fmp t iv3 ace'or măsuri 
pe care guvernul linear le-a 1'at 
imixi ri.i 'i iții'or f i t- s 
an H mo.ia.icc în depini conformi
tate cu trata'u' de ra e pi» or ml ‘da
telor Unite arată In mod cvid nt că 
nu doreș'e să re-p c e tratatul de 
pace, ci să sprijiie acele e em n'ă 
reacționare și ’n idem^cra ic care ar 
fi dori să res aureze în U-g ri i s ă- 
pânirea mari'or moșieri și monopo- 
!iș*i.

G :vernii| ungar arată că îa 1 mp 
ce Repub'ica ungară a resrr dat ș 
respec ă în în regime o di iie Tra- 
tafu'ui de Pice guvernul Statc’or 
Uni‘e a Tncă'cat în rep’lat" rân
duri Tratatul de1 Pițe 1n?h lat cu 
Ungarii.

Reprezen'an ul mi’ilar al S ațelor 
Uni e, G nera’ul Chv a vTat a - 
tico'u' '0 1 Tra n'u ui de P ce care
prevedea că Unga-ia trebue să pri
mească înapoi bunurile sale trans
portate în Germania. In urma a 
ces'ei vio’ări a T a atu'ui de Pace, 
în zona ameri-ană d' t>-tipa*'e.a  Ger
maniei, se pie-d b inu-i ungare în 
va’oare de peste 100 milioane fo- 
rinți.

In ciuda Tratatului de Pace și 
alo.- acorduri internaționale aatori- 
tățile americane nu numai că re
fuză să extrădeze pe criminalii de 
război unguri ceruți. în repetate 
rânduri de către guvernul ungar, ci 
sprijină în mod oii iii pe a eș i t ă- 
dă o.-i criminali de râzi i Spri inul 

devenit spațioase și luminoase. Pu
ternice sis emț de ventilați ■ p.irifică 
aerul. Mașinile 1 au ejibe a p mun- 
ci.or de numeroase operațiuni grele 
și dăunătoare. Când se conslruesc 
noi întreprinderi se ține seama de 
toate condi iuni e necesare pentru o. 
cro i ea sănătății muncitorului ș' u- 
șurarea muncii sale. Pentru măsuri e 
de ocrotire a muncii a fost alocală 
în cel de al patrulea p’an cincinal 
stalinist suma de 5 miliarde ruble.

Marți a avut Ioc un mee ing p.n- 
tru comemorarea a 6 ani dela răs
coala dela gettoul din Va șovia 
Printre cei prez nți la meeting se 
aflau Zarzycki. vicepreședintele Coa- 
siliulu de Mmiștri, membrii gu-

• vernului. precum șl numeroși eroi al 
rt-n i' din f h ii' s: în'r pr!"' - 
rile din Varșovia 

pe care cer uri e ofici r e ale S.ațelor 
Uni e l-au a o dat cu alâta c n.ve
veriță în ultimii a i. o garjz ițiihir 
conspirative ale pali ici nilor r. ac
ționari rjJe con rar S|> rilu'u Tra- 
ta’ulu de Pace

Guvernul ungar declară încă odjtă 
că Ungaria ș_t j i,J p ini și con
tinuă să indep'ineis a țoale obliga
ție ce.i revin In u ma Tra aiului 
de l'ace.d ar In acelaș timp, gu- 
ve.nttl ungar pro edeazl cu liolă- 
râr,-. n'potr va fol Hi c către pu
ie util Saror Unite a p v Ieri!' r 
Tratatului de Pace dre|ă mo iv ii 
atu-'siecul în afacerile inern" ale Slu

tului suveran , ■ ar, precum și î n- 
potrlva sprp’nului acordat forțelor 
fa'C st - 1 react:onare re 'un j ț tt- 
pii’riva guvernului democrat ungur.

In baza lu'uror celor de mal sus, 
Ruvernu1 ungar cons'deră nota gu- 
ver-i>,ul Statelor l'nbe drept o nouă 
încercare de ames'ec II ral Iu ata
curi e tnter"e a>c l'ngar'cl, dr‘p un 
nou capi ol (Un camnan a cercurilor 
Imperialiste n—c Icane împotriva Re
public*'  I’cgnre

DE ACFIA. GUVERNUL I'NGăP 
PES°I G1- IN MODUL f'EL Mâl 
CATFnn"ic vota GUVERNULUI 
STATELOR UNITE.

In no a de răspuns adrcsa'ă Marii 
Brltan’l, M nlsterul de Externe al 
Un-adel resp'n e nota guvernului 
br'tanlc, declarând In In-r-eere: 
„or VERNUI UNGAR FSTE NE
VOIT SA CONSTATE CA IN ULTI- 
M' VREME GUVEDNUl BRITANIC 
ADOPTÂND UN PUNCT rE VE
DERE GRFSIT s/A ALATU1IRAT 
ACȚIUNII STATELOR UNITE ÎM
POTRIVA REGIMULUI DEMOCRA
TIC UNGAR-,

• * •
SOFI A, 9 *Rador). — In legă ură 

cu nota Marii Britanii In clrsllunea 
sentințe’ tr hrmalu'ul bulgar p In ca
re a fost condamnat un grup de pas
tori ce au dus act’v 'ate de picna1, 
guvernul R publlc'l Populare Bulga
ria a transmis guvernului englez o 
no ă de răspuns. După ce -trage a- 
tent a asuma faptului că FOȘTII Șl 
ACTUAIII COLABORATORI AI 
Mb'IUNII ENGI EZE DIN SOFIA AU 
FOLOSIT SITUAȚIA l.OR DIPLO
MATICA PENTRU A DUCE ACȚIU
NI CE SUBMINEAZĂ ÎNCREDEREA 
ACORDATA DE REPUBLICA PO
PULARA BULGARIA, nota bu'gară 
subliniară ci pastorii menționați în 
nota engleză se ocupau cu furn'za- 
rea ileg-lă de In ormat’l ce repre- 
zen'au secrete de stat unei puteri 
străine. Acest fapt a fost recunos
cut de acuzați.

Bulg r'a consideră ca iu orice 
Stat suveran asemenea acțiuni nu 
sunt i a ii'cate altfel decât spiona].

In continuare nola deci ră că MI- 
ii'slerul Afacerilor Externe al Repu- 
bl cli Populare Bulgaria este îndrep
tățit să tragă concluzia că nota en- 
g'eză nu rep cz’ntă o exp es e a do
rinței de lămurire, ci u mă ește sco
puri propagandistice.

Acest lucru es’e con irn at și de 
fap'ul că guvernul engl z a găsit de 
cuviință ca să d luzeze la posturile 
di radio engleze nota si, Inalu'e de 
a pr mi un răspuns din partea gu
vernului hul'ar. Un asemenea pro
cedeu este cons'derat de guvernul 
bulgar drept un act de ostilitate fă- 
t 'ă față c'e Republica Fopubră Bul
garia și ruvcrnul său.

In urma celor expuse tuni sus, 
Mln’stru Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Bulgare respinge 
cu l'otărîre acuzațiile cunr rs? în 
r tă «i le cinslderă cu olul neinte- 
me’ate.

WASHINGTON, )9 (Radu ).
Ziar stul am ti an Marii Gryu, autor 
id cărt'lor „I upta i intru Pacific" șl 
„Jurnal laponez”, a publ'cat ua ic- 
porlal rc n lima 'ăă oriei sa'e 
in fi cela. După ce arată că In te- 
rl'or'ul moiiar*  o-fasc s pu'erea au
to I uparțlne guvernului Solulls- 
T a'dar's, c' se allă In întregime In 
mf'ln'lo cneralulul P pagos, coman
dant el al forțelor tron rh i-fa»c’'tc. 
Gf n scrie; ,.es e limpede că pla‘- 
lorma program a guvernului petru 
a est oii a l»st re tisă datorită ac
țiunii m'litare

Guvernul monar'’o-fasc'st a creat 
asa numitele „g rzl mun clpale de se
curi ale” care nu unt altceva detâl 
armat" rartlcu'arc ale co ducători
lor populbștl locali.

*ce- c unit ți sunt un fel de ,.um- 
' ră a euv ritului” si Iau pa te. după 
cum spune un zar d'n At na, la ,,'a- 
furl, l'xare de Impozit- a b tr're șl 
obli atorll. crime mpedcoslte, mice
lor', violări <1 furturi”.

Din '9 7 decMtd a fn-t > roclamată 
doc r na Tru~< n Iii ac astă țară 
s'au porno t 650 nill'o ne dolari d'n- 
tre care mal mu't de '75 III ane 
pr n , planul Mărcii dl”. Aces'e lon- 
dur' ‘unt u'll'za'e neutru c*  el uellle 
d" ră'bo'. Adevărul < ste că progra
mul economic pentru Grecia a eșuat.

Infl’tla a luat d-n nou proporții. 
Producția indus rlală este > ari" scă
zută; p ■ Ciorii se I mu'tesc. Cu cât 
scade c"nipcten|a guv rnu'u' u a- 
tâ1 ere te corupția șl profiturile șl 
cu că (eroarea c e«te. cu atât mal 
mulțl oameni se alătură comuniști or.

» * ♦
GRECIA LIBERA. (Rador) — 

Ella- Press transin te:
Ocupându-sc de pre»ă din Grec a 

moiprl o-f sc's â pos ul d • radio 
Greca l.iheră cublfnlază că în mo
mentul dc fată în Grecia neebbe- 
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lulă 1 u i 4 epare decât z . re t (.are 
sprij nă g u fa ci t al gu c i uită 
din At na n -.ursul primilor iul de 
dupj rizbo*.  n Grec'a u i st n'ct- 
zi-e ?titl ziare șl r vstc din gle

Deaseruenea postul di rado < >re- 
rla Lihe dedai a ca niseiuil iuo- 
natho-fa est a s.isi al are»:.' 
interna: p toti zii iș 1 prn/rrs ști 
ca e i u u 'bu'it ă se rf ut tze le 
teri'or'u’ eliberat Rcdact"rli res- 
porra' I al zi • elnr pro r ■■•tr. ca 
d» e'emplu Vidah < lez • F to» 
sl a'til, u fost uci»l sau In emeti 
fn I: firele de c ncentrare de elitre 
guv r ul onarlio fasc ■ , f cn’-u că 
: u luptat i • ntru v'ctor a drrt ți» 
de rocrath-i In tara lor.

DESCHIDEREA 
conferinței cadrelor 

din învățământul Pu
blic al RS.F.S.R.

Două mii oane dr ■ Ieși iot Irtc- 
venta cursurile scula e

MOSCOVA, 9 (Rador). — La II 
Aprilie a avut loc la Moscova des
chid ro ■ on e in(.*t  cadrelor dia n- 
vălămân'ui Public al RSFSR, con- 
s c zt i preg irl n ulu an șco ar.

M n s'rul nxățămâutuul Puhlic 
d'n RSF R, V znesenski, a ub'lelal 
că In cursul accs ul an școlar 2 atl- 
l'onnc de e'cvl cor reexenta caraa- 
rde școlare arătând ă va H lărgi
tă reț-aua de ‘coti pentru t ner Iul 
muncitor șl de'a tafâ, care va a» ea 
ror'b"it? <a să frecvent re c. • rHe 
t ră a II ne vot -ă lasă din ;ro- 
ducț e.

La lucrărl c con'cr n|el la p»rțe 
președ nte!e cons1 lu'ui dc mini tr' al 
RSFSR, Cernousov.

apare la St. Louis. a aiunjat ck 
organizitia I „ală a C n iliu.ul Na
țional al oamenilor de ș lință ar- 
tiști'or și sciii orilor a irjaniz.it un 
meeting la care au pirjcipet p je 
trei mii de ț oine.

In cadrul mee ingu'ui a fost a- 
dopiată o r» z r'u'ie care condamni 
trata'ul Atlanticului d.- N'ord — un 
instrument al po'itjcii ajre.ivc a 
cercuri or c nducă oare de S alele U- 
nite.

Din sfera imperialismului
ARGENTINA

BUENOS A1RES, 19 (Rador). — 
As oc ated Press anunță c.i munci
torii din provincia Tucuman (Ar
gentina) au dcc'arat grevă g nerall 
ca proteit împotriva decre ului gu
vernamental prevăzând mărirea pre
țurilor la articolele de primă nece- 
si.ate. Muncito ii greii ii au t st a- 

acati de ro it e in timp ce • anifes- 
tau pasn'c; mai mul(i nianlfestanți 
;u fost omorlți și alti numeros -rav 
răniți.

FRANȚA

PARIS 19 (Rador). — Dcfi idl 
balaiții corn-r.ia c f an eze pe lăut 
Martie se ridi.ă la 13 9ă2 mi ioane 
franci fața de un difi.i de 8.(00 
milioane franci î irigi-’r.it in luna 
Februarie.

Defi i ul b ilanței comerciale i an- 
u' p i ■ ' tri e< ni al

anului 1949 este de J) 14ă mili
oane ftanci
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