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Smulgând puterea politică șl e- 
cooouilcă din mâinile bancherilor 
șl moșierilor, cl.su inuiijioare din 
tara tioaslra condusa de Partidul 
său de a'untgardă, a dul o puter
nică lovitulu burgheziei.

Devenind stăpân pe destinele su
le, poporul muncitul' dlu țara noas
tră. luptând șl muncind cu oniu- 
zJasni, a mers din succes ia 
succes, d ii victorie iu victorie. 
MViisulldâiid șl desvoltandu-șl cu
ceriri pășind la măreața luptă 
do construire a socialismului.

I Grele au iust loviturile date ex- 
p'oatatorilor de până mal eri ai 
poporului noS'.rii Iu această lupt i. 
Mult l-a durut pe el atunci când 
au lusl svâil'fl dela cârma țșrli, 
câul li s au luat moșiile, iabrlclle. 
etc„ Ir a isforniâudu-le iu bunuri 

.Icomunz ule poporului muncitor, 
4 Expl iu atorii sângeroși al popo

rului nostru, foștii stăpâni de fa
brici șl muși, invăta)! să trăiască 
In lux șl desmât d'.n sud.aiea 
munci altora, nu se pot împăca 
cu situat'a ce li s'a crelat prin 
deposedarea de bunurile acumula e 
prin jaf și exploatare.
Dușmanii de clasă au iost inirân|i,

I au fi st dobori I. dar n au lost nimi
ci 1 complect Șl p: măsură ce cu
ceririle clasei muncitoare se des- 
volțș, pe n ăsură ce se cre'ază 
noui condiții de viată mai bună 
pen'ni cel ce muncesc șl se tac 
nou' paji pe drumul construirii 
'.oclalismulir, crește și ura turba
tă a acestor dușmani împotriva 
regimului nostru, lupta de clasă 
se întărește șl la forme tot mai 
ascutUe. ,

Dușmanul de clasă nu doarme. 
El întreprinde o serie de acțiuni, 
se dedă la acte de sabotai in 
întreprinderi și la sale pentru a 
imped'ca progresul economiei 
noastre, pentru a împiedica înflo
rirea Republicii Populare Române.

Rămășițele moșierești, chiaburl- 
mea, uneltele lor ticăloase, duc o 
luptă continuă împotriva țărăni
mii munc'toa.e. Prin Ideologia lor 
Putredă, prin propaganda mârșa
vă. prin minciuni șl învrăjbire, 
rămășițele moșierești și cbiaburi- 
raea caută să desorienteze țărăni
mea muncitoare, să samene in 
rândurile ei teama, ncincrederea, 
iar pe de altî parte caută să pună 
la cale diferite acte de sabotaj 
menite să iiupiedice producția &- 
gricoiă. Dușmanul ș ie că sabo
tând producția agricolă sabotea
ză hrana muncitorilor care lucrea
ză in întreprinderi, deci lovește in 
economia națională.

Dușmanul de clasă iși indreap-

In grupa tovarășului Litros Ludovic 
nouii venifiîndrăgesc și învafă mineritu

mu’i-
«>n

tineri

l.n iiîhîii Aninoasa, ca fi la ce
lelalte exploatări din I alea Jiu. 
lui lucrează un mure număr <1- 
/ioni ueiiiti, in cea mai mare parte 
'ineri care mai inahite au 
cit in fabrici pe ogoare, 
șantiere,

O bună parte dili uri fii 
muncesc iii abataje pentru extra
gerea cărbunelui Mulfi dintre i 
uu început >a indrăgească mim- 
ritul fi simi liolărifi să mun- 
n-asca Ut sper fi să inoele penir i 
a t'etieni in suiri timp mineri de 
fiiinte. f/ffi descurajați, au pl" 
ai din l alea Jiului pentru ,t 

lucra in alte sttloare de muncă
Plecarea unora d ntre nouii ve- 

liți din Valea J u'ui este dețermi- 
lată de mai multe stări de lu- 
:ruri, d ntre care tratamentul ne- 
< vâra se sc ce li se aplică dc către 
ulii mineri tnai veclti, primează.

Acolo unde sunt priviți cu dra- 
....... • —iner t vechi, unde pri

ituri și sprijin pentru 
neritul. nouii veniti se 
lucrează cu spor și

prin vigilenta clasei 
o serie de acte crl-

cu

dușmanii de clasa pf.it cozile 
de topor Inconștiente, cu sco- 
vădlt de a lovi in rOKlmul nos- 
de democratic populară, de a

lă insă mal ales privirea spre In
dustria grea, spre rumurile cele 
mal Inseiiiiiate ale Industriei noas
tre II ndiă silo că lovind acolo, 
lovește Intr o serie de alte Indus
trii și întreprinderi, lllndcă știe că 
lovind acolo, lovește mal puter
nic iu economia no stră nu Io ula.

Iată dece tu ultliiiul timp s’uu 
descoperit 
muncitoare 
inițiale lnl(iate cu scopul dc a 
stagna producția de cărbuni, de a 
lovi in regimul nostru.

Cum altfel, decât lucercărl de 
sabotaj pot 11 socotite piedicile 
descoperite la producătorul de 
semnaliza e din orizontul 5 Pls- 
cu (Aninoasa) pu-e eu scopul de 
a s provoca stricăciuni șl acc'- 
t ente; cum altfel de ât incercure 
de sabotai poa e II socotită inlun- 
darca tubului de aera) dela mina 
lupeni; cum altfel pot II socotite 
numeroasele scurt-clrcuite ce se 
produc la locurile sensibile, care 
duc la o stagnare a producției de 
cărbuni; cum altfel p it II suco- 
Ute toate acestea decât încercări 
cr in nalc de sabotaj?

Toate aceste multiple «I var'a'c 
încercări de sabotai sunt Inițiale 
de 
lor 
tul 
tru 
iirp ed ca de-voltarca noa.tră spre 
socialism. Și acolo unde vigilen
ta oamen'lor muncii nu este destul 
de trează, dușmanul reușește să-șl 
atingă unele din scopurile Iul cri
minale.

Clasa noastiă muncitoare elibe
rată de sub robia capitalismului 
exploatator, devenită stăpână pe 
mijloacele de product e ca și pe 
rodul muncii sale, trebue să pă
zească cu grijă aceste bunuri, să 
le apere de furia turbată a duș
manului de clasă care urmărește 
prin toate mijloacele să le dis
trugă.

Dacă in trecut muncitorimea nu 
era interesată în as'gurarea se
curității întreprinderilor șl a mij
loacelor de producție in general, 
această at tudine iși avea Izvorul 
in laptul că ele se aflau in stă
pânirea capitallș.llor exploatatori 

că bunurile produ'e de munci
tori intrau in buzunarele capita
liștilor care acumulau averi șl fă
ceau din ele noui mijloace de ex
ploatare a clasei munc'ioare.

Cu totul a'ta trebue să fie 
t'tudinea oamenilor muncii fată 
nfjloacele de produefe

a- 
de 

astăzi

(Continuare ta pag IV-a)

Când nouli veniti au

Vineri 27 Mai 1949 Anul VI. Nr 827
Proletari din toate lArilc, uciți-vA I

Lucrările Consil.ului Miniștrilor de Externe

Propunerile prezentate de șeîul delegației sovietice 
A. I. VÂȘINSKI

ci/ privire la unitatea politica ș; economică a Germaniei
1’ARIS, 25 (Agerpres). — In 

ședința Consiliulu. Miniștrilor de 
Ex.erne d n 21 Mai. s’a procedat 
la examinarea primului pun. i de 
pe ordinea de zi : , Un.ta.ea Ger 
maniei, cuprinzând principiile 
conomice, principiile politice 
> ontrolul aliat”

Primul care a luat < uvântul 
fost ministrul Afacerilor Externe 
al U R.S.S., A. I. Vâșiuski.

In cuvântarea sa. Vâșinski a 
prezentat Consiliului Miniștrilor de 
Afaceri Externe 
puneii conure e 
vietice:

1. In scopul

e

a

următoarele pro- 
a e di legației so

asigurării unită
ții economice și politice a Ger 
maniei:

Armata populară chineză
a pătruns în, Shanghai

Forțele armatei populare de elibera-
re, au pătruns eri noapte în Shanghai
întreaga apărare a orașului s’a prăbușit
în fața înaintării armatei populare. Res
turile armatei Kuomintangului se retrag
în debandadă. Populația orașului în-
tâmpină cu entuziasm pe ostașii elibe-
ratori ai armatei populare chineză.

la ciocanul dc abatal. Mai întâi au 
lucrat fa lopată, apoi în măsura 
progresului au lost învătatl cum să 
efectueze ți celelalte lucrări. Fle
care miner nou lucrează pe lân
gă uuul vechi dela care invată 
cum să muncească mai bine.

fu felul acesta tovarășul Godlș 
l.ad slau, Anglteluș Vasile, Cioc 
Frânase și ceilalți minori noui, au 
invătat să lucreze bine, iar întrea
ga grupă depășește noima zilnic 
cu 10 15 la sută

MINER I DiN GRUPA LUISTROS 
NI LIPSESC NEMOTIVAT DELA 

LUCRl

La mina Aninoasa cel mai mare 
număr de lipsuri nemotivate de- 
I:: lucru, aparține minerilor noui 
veniti.

Ntt acelaș lucru se întâmplă Si 
cu minerii noui veniti din grupa 
lui Stros. fii au prins dragoste de 
minerit și sunt hotărîti să mun
cească cu râvnă alături de cei ve
chi. pentru îndeplinirea și depă
șirea Planului.

sa

a) Se va restabili activitatea 
Consiliului d<* Control a Germa
niei pe baza 
Kan chemat 

an eiioară ca or- 
excrcite autor la-Sil

(k-mia u ia;tra suprema in
li) S \a leslabili coinandamra 

inleraliaia dvl.i Brrlin peirru 
coordonarea măsur'lor in In regul 
oraș în viden-a adrninistiării Bir 
linului și asigurării 
unei vie i normale 
Berlm.

2 In aelaș timp, 
in vedere că este imposibil 
oua lueze 
poli.ii a a 
rea unui organ central german 
unic în a căiui competință să in 
ne problemele desvolrării econo

desf itșu r ă ri i 
in întregul

avându se 
să se 

unitatea nonomiia și
Germaniei fără creia-

i

succese în a- 
vechi 
să nu 
lucru,

și noul 
lipseas- 
iar (to
nici un

Pentru a obține 
ce'-t sens, minerii 
și-au luat liotărîiea 
că nemotivat dela 
tărîrea a devenit realitate- 
m'ner din grupa lui Stros, nu ab
sentează neinotivat dela lucru.

ȘI O LIPSA.

Faptul că in grupa lui Stros 
nouli ven :i învață mineritul și lu
crează cu drag, constltue un e- 
lemcnt pozitiv.

Insă nu sa făcut totul pentru 
ca nouii veniti să poată deveni in 
scurt timp mineri de frunte. Din
tre lojii nouli veniti in această 
grupă numai unul 
Cioc Francisc 
cursurile școlii de

Dacă tovarășul 
șefi de echipă și 
ar fi lămurit și convins pe fiecare 
miner nou să urmeze școala de ca
lificare, această, grupă ar fl con
stituit un adevărat exemplu de 
felul cum știe să ridice cadre noui 
de mineri. 

— tovarășul 
frecventează 

calificare. 
Stros, ceilalți 

mineri vârstn’ci

<*-

mice și de Stat care sunt de im 
portanță pentru întreaga Germa
nie se ie unoaște drept necesaie

a) înființarea unui < on-iliu de 
il.it al întregii Germani p< Laza 
oiga ii-lcir ei onomn e germane 
xistente a tualm. nte în zonele 
Occ dentale și răsăritene:

Ir) Restabilirea consiliului tnu 
nicipal al întregului Berlin Cile - 
nu na datei a cgcrilor pentru C< n- 
siliul Municipal al inlregului Ber
lin va li trimisă spre examinare 
Comanda uni interaliate din Ber
lin.

După dis uisul lui Vâșinski au 
ia ut de. iarații miniștrii de ex
terne ai Statelor Unite, Franței 
și Marii Britanii
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0 STARE DE LUCRURI CARE 
NU MAI POATE FI TOLERATÂ!

La Lupeni se află un Cămin 
Muncitoresc — nu singurul din re
giune creat cu scopul de a o- 
ferl adăpost tinerilor din alte păr|i 
ale tării, veniti să lucreze in mi
nele din localitate.

In cămin locuesc 330 tineri In- 
cadrându-sc in muncă, majoritatea 
d'ntre ei iși indcpilnesc cu con
știinciozitate sarcinile. Tineri ca 
Gheorghlnet loa'i, ttalievicl Con
stantin, Bostan Todor șl mulfi alții, 
se remarcă prlntr’o atitudine sănă
toasă. atitudine de adevă.-atl tineri 
conștienti care respectă d'sclpllaa 
șl activează cu succes in câmpul 
muncii.

Spre deosebire de cei nedisci- 
pllnatl. care lunar abia realizează 
un câștig de 3.000 lei, aceștia au, 
datorită muncii disciplinate și con- 
știnc'oase nu rare ori un sa'a- 
r'u până h 14 000 Ici lunar

Există insă lipsuri grave la 
acest cămin, lipsuri care se cer 

■dlat lichidate. E'e sunt datorate 
■înrității dc elemente turbulente 
re Inlfiicntează in rău. sau stin- 
eresc restul colectivi ăfii. Există 
acest cămin elemente care 

voacă Scandaluri punând in 
op'nicl publice intr'o lumină 
favorabilă pe ceilalți tineri

Sunt elemente care aduc bău
turi spirtoase in cămin, tulburând 
lin'ștca celorlalți tovarăși care 
muncesc, care provoacă desordlne 
șl murdăresc dormitoarele. Absen- 
tarea nemotivată dela șut este de- 
asemeni una din " '«.r o-
bișnulte făcând s 
grupe său cchlpi 
normă pentru fa 
cu un efectiv I

it 1

prind dragoste de munca, grea 
dar plină de satisfacție din mină-

IN GRUPA TOVARĂȘULUI 
STROS LUDOVIC NOUiI VENITI 

INVATA MINERITUL

l na din grupele minei Aninoasa 
care pot servi de exemplu, în care 
nou i veni(i învață să lucreze c i 
spor alături de minerii vârstnici, 
este aceea a tovarășului Stros 
Ludovic

Aceas ă grupă lucrează intr’un 
abataj came ă și e te formată d'n 
21 de mineri dintre care 9 sunt 
noui veniti. Grupa e împărțită in 
trei echipe care lucrează in schimb 
de 8 ore. In flecare echipă sunt 
repartizat! câte trei noui veiif. 
iar șeii celor ti ei echipe, tovară
șii Stros Ludovic, Cuzur Anton și 
Covaci Ștefan. — depun multă 
râvnă pentru ridicarea oamenilor 
noui.

Iată cum 
inceput să Iu reze in grupă ei n'au 
iost puși să lucreze fa operațiile 
grele cum ar fl armarea, perfora
rea găurilor pentru împușcare, sau

i.t

c
g 
la pre

lata 
de-

HIM1IIB Mini
LA ȘCOALA

DE CAL1HCARE
In minele de t arbuiu dm V alea 

Jiului t galeriile 
multe feluri 
Iniile petit fu 
oi’trte autil 
de (uibunet 
piuai ai e fiului iile 
.111? galerii care 
multe wtouTr j 
pentru ii mp Iu np 
urmii trebui ac 
lut ru 
tumici ți (u u buna 
prufeaioiiula

La u aatfel de pater ie Iu r rea 
ză ți grupa tuuurbțulut A făget 
luaif dela mina Petri la In pre
zent t aceu^tu pfu pa lÂrpețte o 
fiitlerie pe are m HiiiiiJd iriahi. 
lariit u belutteazu

(îrupn 
t umpli tu 
ei finit 
teii uiți 'i 
"ici u

lotriți t 
puse de tf/uaruțul I. rapel 
ful grupei 
••cri t u
■ arca modului profeaiunal •»/ 
minerilor madificati arcadă 
prupa deși efectuează luctan 
■pedale, depășește fuirmu tn 
Jectife lună cu petde 2» la

aurit de mai 
I nele puuf cunt- 

Muriii (JuratSt de- 
mijftuh' in atrutUri 
după a tafur eje- 

• unii păr/iaitf 
dt aeru^ar ni oi 

atihf (oftalruHe 
A(?rlea di’i 

armat? tu beton t 
turc neccMlĂ mineri dea- 

pregătitt

Kragrl e 
mineri ? dintre 

califii uf i iu" 
purta in prezent 
mito / ă.

louuriițului
din /?
mineri

fiu au
t alifii ui e

datorita stăruinței de- 
f*- 

și de teil&lfi mi 
experiență penlru ridi- 

nivelului
nvcidific/ili 

efectuează 
depășește

om ACU Ia
< AL!IU AHE,„

/<>»A touurăful 
mullumețte numai iu atăl I tea 
• a grupa lui -u deținui m timp 

, scurt o grupă frutilafă formată 
din mineri destoinici ți bine ca
lificați

Afa infelege el că inipreună 
<u ortacii lui oa putea să ntun- 
teutcă mai mult fi mai bine 
fără sa depună eforturi prea 
rnari, pentru rnărirea produ'li- 

| oitătii munții

HI In acest scop, urmărind indrti. 
-a L mările organiza/iei de Partid a

t. intensa muneă de lămurire 
pentruca ortacii lui tă se inscrie 
la școala de califeare de pe lân
gă mint

A rapel tui ite

(< ontiiiuar? in pag, 3-a)

cămin.

foarte 
in Va-

intolerabl- 
mal mult 
pe dc pila

In cadrul căminului ei sunt prș- 
vocatorl și-șl terorizează tovară
șii. Astlcl in seara zilei de 16 Mal, 
derbedei ca Mazliu Nicolac. NagU 
Andrei, Nichlta Ion, ș a. au în
cins ua scandal de proporții. Ca 
o sancțiune Imediată și bine me
ritată. primită ca satisfacție de 
lo(i ceilalți tovarăși din 
ei au fost indepărtati.

In acest cămin locuesc 
mulți tineri care au venit
lea Jiului mânați de dorința de a 
munci. Dar in condițiile in care 
funcționează căminul, in atmosfe
ra dc inlect e morală care s'a 
creat a ci, unii dintre acești tineri 
au căzut sub influenta clemente
lor nesănătoase, alții sunt împiedi
cați să se dcsvolte.

O asemenea si uațli 
lă. care dă'nuește dc 
timp naște întrebarea
justificată: ce au făcut tovarășii 
dela Organizația de Partid din Lu- 
pen* 1, dela U. T M șl chiar deln 
U. F. D R. ?

F indcă este clar că neînsemna
tele măsuri organizatorice și ad
ministrative luate până acum, prin 
insă i rezulta ele minime care le- 
au dat. arată că nu s a făcut nimic!

Nu s’a făcut nimic pentru înlă
turarea unei situații care demult 
trebuia lichidată cu cura] șl prin- 
tr’o mun-ă politică perseverentă.

Sau îngrijit tovarășii dela Or
ganizația de Pârtii și l'TM din 
Lupeni de desfășurarea unei mun
ci educativc-culturale in mijlocul 

•♦•"in?
injghebeze o bi-

n pag. IV-a)
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COLȚUL FEMEII
7ouarășa RodeanuRinade!a Țesâtoria„Vulcan' 

lucrează /a 4 războaie
!»• începutul a< esiui an lo- 

vaiața Rodeanu Ana, muncitoare 
la Țcîăioiia ,Vulcan” împreuna 
•u alte tovaiAfC de muncă s’a 
înscris !■ ș< oala d*' calificare 
care s’a descins pe lăngtfi fabrică.

S’au mai Înscris atunci 60 fe
mei. Dintre ele Insă numai .16 
urniraal regulat cursurile, numai 
acestea învață cu sâugviijițâ. Și 
printre ele e și tovarăș* Ro^ 
deanu Ana

N’a vrut să le lase la școală.
Unele femei ziceau:
— Noi avem treabă a< asă, ca 

gospodăria, avem ședințe U sin
dicat, la U.F.D.R. și câte și mai 
râie Nu |ju em merge și la >_oa 
la de calificare

Dor tovarășa Rodeanu și a îm
părțit iu a a fel îiua încât a 
cit In o deauna timp și jx-ntru tre
burile gospodăriei, și pentru șe
dințe ia U.T.M. unde e o mem
bră dintre cele mai active. și 
pentru școala de calificare.

Seara câte o oră sau 2 învață 
fie pentru a doua ii lu școala 
sau una d n cărțile luate (In bi
blioteca Partidului.

Istoria P.C. (b) a cilit-o p. nă 
la cap. III.

Și p; lângă toate astea tovarășa 
Rodeanu, de 3 ani de când c 
lucrătoare la fabrică, n’are nici 
o absența: niciodată n’a lipsit —. 
□ ici chiar mo ivat — dela muncă

• ♦ a
In cinstea lui 1 Mai s’a jn- 

gajat și ea in întrecere. Atunci 
încă lucra numai la 2 răsboaie 
și tovarĂ;a Sava Maria a între
cut-o Rodeanu avea o depășire 
medic de normă de 95 la sută, 
iar tov. Sava 95,5 la sută.

N’a întrecut-o decât cu 0.5 la 
sută dar asta i^a dat de gândit 
tovarășei Rodeanu.

Cunoștea deja tehnologia. Acurl 
la școală se predau primele lec
ții tehnice. Nu peste mult va ști 
din ce i se compune răsboiul, ca 
piese are, cum trebue sa lucrezi 
mai bine.

De ce să se lase întrecuta de 
tovarășa Suya?

Și se mai gândea la ceva: dece 
sa câștig numai 3200 când dacă 

In anul 1936. a fost deschisă 
și a început să funcționeze, pen
tru pioneri și școlari. Casa Pio- 
nerilor din Moscova

Intr’un palat fastuos, sub con
ducerea unor pedagegi experim n- 
tați, pionerii din Moscova apro
fundează cunoștințele căpătate în 
$coaLă, își dețs voltă aptitudinile^ 
lor tehnice, științifice, artistice sau 
fac sport, petrccându-și astfel în 
voie bună și în chip rațional tim
pul lor liber.

Guvernul Sovietic acordă în fie
care an Ca ei Pionerilor din Mos- 
co.a turna de 3 milioane de ru
ble. Da orită acestor bani, Ca a 
jpoate cuprinde în raza sa da 
activitate peste 2C0 000 de elevi, 
între 10-14 ani

Activi atea Casei Pionerilor 
îmbrățișează domeniile cele mai 
variate. Acum câtva timp. de 
pildă, s’a terminat concursul echi- 
pc’or de pione i care s udiază is< 
tor a Moscovei și a întreprinde
rilor din Casitala Uniunii So
vietice. Două'PTcz^ e orgnn’Za^ii 
dc p one au ob inut câ e un pre
miu și o d plcmă d oioare pen
tru tron grafiile pe care le au a’- 
cătu t.

In timpul verii, Casa Pioneiil r 
organizează, sub lozinca „Explo
rează-^ regiunea în care locu
iești”. expediții istorice și geo-

ași munci mai mult și mai bine 
și cârligul ar fi mai mare.

Așa i a venit în gând să lu- 
treze la 4 răsboaie și îndată și-a 
pus gândul ui faptă. Odată cu 
ea au început Încă vreo 12 to
varășe să munceasc ă la 4 niaș ni

La 4 răsboaie deodată. 4 răs
boaie să le conduci singură In 
timp ce altele —- printre care și 
tov. Sava care — a întrecut-o 
în luna trecută — lucrează nu
mai la 2.

BORLER F LORICE
77 RUPT-O CU TREMURieil

Povestea tremurlcilor e cunos
cută multora. e o sectă religi
oasă a cărei membrii după mai 
multe zile de post, slăbi/i fi <i- 
meli/i încep să spună tot roiul 
de oorbe nein/elese de nimeni 
despre cure predicatori lor z'c 
că „cuvintele duhului
sfânt".

Cum usia ar fi pe scurt fi 
ceia ce vor ei să urate dar sco
pul sectei nu e in'otdeimiiii po- 
•■U'llțil,

facă, văduva bortea flori' j 
din satul Glodgileftf a fost fi 
ea utrasă iit sectă de către pre
dicatorul Neag Trandafir

Cum ea era femeie săracă, 
tremurici! au zis co vor ajuta,- 
i-au dat material pentru o rochie 
ți o busrnu fi au trimis-o pe la 
sate ca sa atragă fi alfi oameni 
in recii

Prim# dată i s au deschis ochii 
lui Bortea, atunci când a văzul 
că toi umblând fără rost din- 
tr'un sat in altul fără să câștige 
nimic, bruma de pământ p<‘ 
eare-l avea i-a rămas nelucrit 
fi copii nu mai aoeau ce să mă
nânce, erau flămânzi și fără o 
haină. Și loji țăranii săraci 
care au fost in sectă au pă/it-o 
la fel: au ajuns mai săraci de 
cum erau.

Și sa mai lămurit ea de multe 
minciuni, ba ședințe li se spu
nea că vine potopul lumii, să 
nu mai lucreze nimeni nimic ți

grafice. Pionerii Studiază fauna. 
Hora și trecutul raionului, orașu
lui și regiunii lor, adun'nd în a- 
celaș timp povestirile și amintirile 
bă rănilor din partea locului. A- 
cestc expediții n’au numai o va
loare instructivă ci și educativă, 
deoare e, cu pr lejul lor, picne- 
rii capătă deprinderea de a și or
ganiza singuri viața și toate cela 
dc trebuință lor.

Acum trei ani. Casa Pioncrikr 
din Moscova a organizat o so
cietate a tinerilor isterici din Ca 
pitala U.R/SS. Membrii fondja-i 
lori ai acestei societăți au fost 
70 pioneri, -premiați la concursul 
ținut pe tema: ..Moscova, in ma 
Pa Cei Sovie ice”. Fondatorii so
cietății au a'es și comitetul de 
conducere al aceste a, din sânul 
lor, după care au întecmit 6 atutul 
socie ății.

Societatea funcționează sub în
druma ea unor savanți și scriiteri 
sovie.ici de scamă ca, aiadcmi- 

a ul S. Bahru in, prof< surul N.

A( uin nici nu s’ar mai lăsa de 
ele. Dă de două ori atâta pânză 
cât ele. Și câștigul, s’a mărit: 
aie a> uni jxste 5000 lei, iar luna 
viitoare, dacă va munci tot așa 
de bine, \a fi trecută Intr’o cate
gorie superioară de salarizare.

Gândul ci, e ca în viitorul cel 
mai apropiat să urmeze o școală 
Superioară de calificare și să lu
creze la 5 răsboaie deodată. Și 
tovarășa Rodeanu nu se va lăsa 
până nu-și va îndeplini hotărîrea.

I HO IU A

tojt să trăiască numai In posturi 
fi rugăciuni

In timpul ăsta, chiaburii care 
erau in conducerea sectei — că 
ei lansau fi zvonurile că ou /i 
război — se ingrăfuu lot mut 
mult, dădeau tot mai des pela 
cârciumă (pe semne că aveau 
de unde muma și bea fi nu se 
temeau de sfârșitul lumii).

Chiaburii invăjau numai pe 
cei săraci să se mulțumească 
numai cu ce au, că vor tivea 
mai mult in oiaja de apoi. Dar 
pentru asta trebuiau să se po- 
căiască, adică să asculte de ei, 
de chiaburi, să umble numai / e 
drumuri, să-și părăsească fami
lia și casa, să nu-fi mai lucreze 
pământurile

Așa a văzut Borlea Florica 
cine sunt tremurici! din salul ei 
și satele învecinate. Împreuna 
cu incă 8 săteni săraci ea a 
rupt-o cu tremuricii, a rupl-i 
cu seceta in care a văzut pe 
bună dreptate o unealtă a duș
manilor celor ce muncesc, o u- 
nealtă a chiaburilor.

1. SASU, coresp. voi.

Citiți

FEMEEA 
Și

SATEANCA

Cum este organizată și cum funcționează 
Casa Pionerilor din Moscova

de VA5ILE FORMOV

Gheinike, generalul-locotencnt A. 
Lgnatiev și scriitorul L. Kassilh

Cu spri inul Facultății de Geo
grafie a Universității din Mos-< 
(O\a și a Societății dc Geogra
fic, Casa Pionerilor a creat So
cie a ea tinerilor geografi. Explo
ra ori și geografi sovietici cunos- 
cuți vizitează pe rând, odată pe 
săptămână, Casa P onerilor Pio
nerii nu se mulțumesc însă Ea 
asculte numai conferințele pe care 
le țin savanții de specialitate, ci 
fa ei înșiși referate a upra căr
ților de geografie pe care lc-au 
cetit, ca și asupra expedițiilor la 
ta c au luat parte. Comun carea e- 
Icvului L. Tomicev, din cla-a 8 a 
a șccl i Nr. 36, despre , EXPLOA- 
RATOARELE RUSE” a fost f ar
te apre a ă de auJitori. Foarte in
tere.antă și substanțiala a fost 
d^asemenca conrcrința ținută dc

Ic u1 Igar Kretcv. cu titlul „DE
JA MOSCOVA LA ASTRAHAN’

O deosebită a'racție o excrc'tă 
au a pionerilor. Clubul t n- ri-

CE SA CITIM

Învățămintele lui Lenin și Stalin despre revoluția 
proletară și Stat 

de A I VÂ.ȘINSCH1
Editura P.M.K pag 124 Lei 40

Din lucrarea lui A. |, Vâșias- 
chi „învățămintele lui Lenin ți 
Stalin despre revoluția proletara 
și S a’” se desprinde în jiiod dar 
ideea că triumful Marii Revolu
ții Socialiste și puterea Statului 
Sovietic se datoresc faptului <fi 
Lenin și Salin nu au uplirat în 
mod rigid teoria marxistă la si
tuația din Rusia Bazați jm* cer
cetări științifice, j»e date poziti
ve, ci au d:svoltat în mod g nial 
îuvățătu a revoluționară marxistă 
a lui Ma x și Engds despre re
voluție, despic posibilitățile și 
condițiile construirii societății so
cialiste, desp e siatuj socialist 
Justețea a eitor Învățături a fost 
confirmată de triumful ideii r le
niniste.

In Februarie 1917 a izbucniți 
în Ruaa revoluția burghezo dc- 
inociati-ă, care a izbutit fiindcă 
în frun ca ei se afla p cl tartarul 
După revoluț r .puterea ea îm
părțită între guvernul provizor u, 
format din burghezi care s’au do- 
\rd t ga a o icand să t ădeze pro
letariatul. și sovietele de d< putați 
ale muncitorilor și soldaților

Specificul revoluției din Fe
bruarie era această dualitate a 
pu erii. Dar intr’o revoluție, pro
blema puterii este cea mai impor
tantă. Lenin și Stal n au văzut tn 
sovie e, deși încă slabe atunci, em
brionul noii puteri cu adevărat 
populare și revoluționare și au 
lansat lozinca: TOATA PIITE-i 
REA IN MANA SOVIETELOR 
Sovietele trebuiau să devină ex- 
p esia adevărată a poporului mun
citor.

In ,.Tezele dn Aprilie”, Lenin 
a dat partidului și prol -tariatului 
linia revoluționară a trecerii dela 
revoluția burghezo-dcmocratică la 
cea socialistă și împreună cu fjv. 
Stalin a condus masscle proleta
rilor, soldaților și țăranilor iii 
lupta pentru cucerirea puterii.

In z ua de 25 Octombrie 1917, 
poporul muncitor din Rusia, sub 
conducerea partidului bolșevic a 
luat puterea în mână și a por
nit Ja înfăptuirea primului stat 

socialist din lume. Aceasta se da- 

lor 1 adiofoniști, cunoscut până li 
cele mai îndepărtate colțuri ale 
Un unii Sovietice.

Clubul posedă o adevărată Fa
brică dc aparate ladiofonice” îr 
rare funcțiile de „director’ ,,in 
giner-șef”, ,, controlori.-tehnici”
sunt îndesi nite de elevi din cla 
sele 5-7. Tinerii radiofoniști at« 
constiuit un n u tip de npa.at de 
recepție pe care I au botezat ,Iu 
G_17”, „Fabrica” a produs p.nă 
a um zeci de astfel de aparate.

Toți tinerii cens ru tori dela 
Casa Ploierilor lucrează cu sâr- 
guință. In special în ă s’au îă- 
1 ut rerra câți, p’-in entuzia mul lor, 
tinerii ae omodelișli Mod Iul de 
avion cu mo or acționat d«- Ixn 
z nă construit de pione ul Scrabei 
Malik, a străbătut în sbor 133 
km., s abilind astfel re ordul men 
dial de dis anfă pentru acro mo
dele.

Pen.ru pionerii care 1 cuiesc în 
provincie. Casa Pione ilor i in 
Moscova a nganizar un .Club 

(OJtșie faptului că Lenin, p ir nd 
dela lrgva desvollării inegale a 
capitalismului, — d sr ojxritâ de 
el — a des V(>1( al totodată teo
ria marxistă a revoluției proie- 
latr, demonstrând posibilitatea 
consiiu rii socialismului "ntr’o sin
gură țara, <ale pe care b ș< <on- 
dus clasa muncitoare

In țaia noastră, Partidul Co
munist Român a a i.rptat, în t m- 
pul dictau n an tont sciene Ucti<a 
colaborării cu burghezia și cu fo- 
cial -<jt*m<x lația, urmărind o t o- 
lulrorarv principiei la czirc ii păs
tra dreptul la critică, colabaiuir 
re avea ca scop mobiliza ea ma 
sselo largi pentru Înfăptuirea rc- 
vol uției butgliezo-democratice

După răsturnarea regimului an
tone .cian, tactica partidului a f< tt 
a cea de a demasca și izola par
tidele de drcapia de mass Ic ță
rănimii și a mi ii burghezii. I e 
săvârșirea revoluției bjrgli zj-de- 
mocratice «i ireterea la revoluț a 
so iali-tă s’a pu'ut fa e numai prîn 
tnlăiu area ultimelor rămășițe 
burgheze din guvern, prin trece
rea întregii pu cri în mâna parti
dului (lașei munci’oarc și a a ia- 
tului său, țărănimea muncitoare.

Problema rea mai importantă a 
revo'uției sorialis'e este înfăptui
rea dir a urii prolc'ariatului. adi
că a formei de S at care să în
trebuințeze puterea d" stat p ntru 
înfrângerea complectă a iJastlcr 
exploa'atoa re și țx*ntru construi
rea societății socialiste.

Lenin și S al n au stabilit ro
lul și fartinile pe rare tiebue sJ 
le îndeplinească prOlc analul în 
perioada de construire a socialis
mului. Ei au ară at că dictatura 
prole aria ului este o formă spe
cială de alianță întie clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, 
alian ă în care rolul ccnducător îl 
are proletariatul

Dicia'uia proletariatului este a 
forma de Stat de tip nou, în 
care pu crea de stat este exercitată 
de organe de stat de tip nou. 
Această putere de stat, descope
rită de Lenin și Stalin. c te pu
terea de stat sovietică 

al tinerilor meșteri”, care se află 
într’o legătură permanentă, prin 
pojiă, cu cei peste 8 000 de co
respondenți ai săi. După indica
țiile clubului, tipărite într’o bro
șură specială, membrii din pio- 
vincie confecționează diferite o 
biecte ca: penare, coperți, gar- 
ni:uri de bircu, etc.

Daca au vreo nelămurire, pio
nerii din provincie se adresează, 
printr’o scrisoare, Casei Picneri 
lor de unde capătă răspuns în cel 
mai scurt timp posibil.

Secțiunea artistică a Ca^ei Pio- 
nerilo desfășcară o a^tiv tate in
tensă în vederea completării e- 
du ației estetice a școlarilor -. 
Membrii cercurilor artistice, or
ganizate de către această secțiu
ne, se ocupă înd<aprcape cu is
toria și teoria muzicii, picturii, 
tea ru ui și 1 teta urii

Ca a Ploturilor ia parte în n oJ 
rcgu at la expozițiile de artă plas- 
ti ă, expunând pictur le și s< ulp- 
tur-'lec xc u aie de pioneri.

Deseori, Casa Pioner lor erga-

..Sovietele, puteiea Bovieacă’1 
spune A 1. Vâșinschi, „suni
forma < t-a mai demarată o pu
terii de stat . Sovk ti le sunt Orga
nele pu erii sovieiicr, cart B-igu- 
ră participarea permanentă, obli 
galoric și hoiărîiaare a poportiroi, 
la opeia de guvernare deniocra- 
ti«ă a statului”.

Sovieirje sunt Organe tare Ha- 
bo ează și în a < laș timp «nttcutd 
leg le. In lo ul sisiemului parla
mentar, bazat pe fecpauția pu
terii legi-laiive de i ta exeewivă, 
sovietele se bazează p»e uniun-a 
d- voința a poporului revelat <■ 
nar Prin soviete, întregul pupor 
mun< itor ia parte la c nd» rrea 
și administrarea S'aluluj

Dic a ura prolr-ariatulu K*i ară 
în afa a sari inilor d« a lupu pen
tru d'-bfiHițarea exploatării, ro
lul dc o gări zator Și c< nd^ator 
|x: plan r onoinic. • ui'u al ti e- 
du< ativ,

In trpublica n<aHră populară, 
(arc cile o formă a d < laturii pro
letariatului, partidul clasei mun- 
ciioaie in lupi a jk rare a duce 
fienliu înfăptuirea social i imului 
folosește experiența sovietică și 
învațătu le lui L«nin și Stalin

Alunei când țara noastră a creat 
noile oigan- a'e puterii de wat, 
Consiliile populare, miliția; când 
a stabilit primul Plan de S at pe 
anul 1919 s'a călăuzit după în
vățăturile lai Lenin și Sialia. Ex- 
j«riența sovietica învață c 4^
te aplica iroria marxist-ieninif?1 
sal nisiă la ccndițiile «pjecLalc ale 
țării noastre.

Find<ă cunoașterea experienței 
îO. e Re ne a u'ă în rneno p n- 
tru construirea socialismului, oa
menii muncii din țaa noastră 
trebue să cunoască lucrarea : ..învă
țăturile lui Lenin și Stalin des
pre revoluția proletară și Stat”, 
< a e ne a ată calea s gură pe rare 
au mers, sub conducerea partidu
lui comunist bolșevic, popoarele 
«OVi etice spre victoria socialism 
mului, pe care merg astăzi mai 
departe, spre construirea societă
ții comuniste.

nizea?ă conferințe literare cu mi
cii cititori. La aceste con'erînțe 
re discu ă deobicei ultim le n 
tați literate. Anul trecut, bj fn F 
comenta;* în felul acesta roma
nul lui Buris Pclevoi r Povestea 
unui om adevărat” și ce) al lui 
Lew Kassil, „Marea rezistență”. 
In cursul anului trecut a avut loc 
la Moscova o conferință a ce
titorilor care și-au spus părerea 
asupra cărților tipărite de editura 
„Tânăra Gardă”. Cu acest pri
lej, pionerii au formulat o terii 
dc observații critice care au fost 
socotite ca fcarte întem iute, pro
punând în a «laș timp tezre roui 
pentru scrii o i.

Secțiunea sportivă a Casei Pi. - 
norilor organ:zca?ă in fiecare zi 
competiții, cu care prilej șe a- 
cordă titlul de ..Campion al zi
lei Peniru uzul tinerilor spor
tivi. secțiuvea a tipărit manuale 
spe iale ț entru direritcl atr.uri 
sportive. Aceste manuale sunt cen
sul a e uu d< osebită at nțiune n>|| 
ales î 1 ta erele de p on ri.

Activitatea Casei Pionerilor di4 
Moscova se extinde și asupra îm-. 
p e u-imilor Capitalei scvietîce. 
P‘ n ru copiii din satele nconjură- 
oa:c, Casa P o.ie ilor < rgan zea- 

ză proecții ci: eiraxg a ice, spec
ia ole ale narilor din Moscova, 
rc i'alu.î ale a tîștilor cunos
cut, etc.

Pen.ru
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4 Muncitorii dela atelierul de grup al minei 
Lonea contribue cu succes la îndeplinirea 

programului producției de cărbune

Mărindu-și vigilența față de acțiunile 
potrivnice îndeplinirii Planului de Slaf, 
muncitorii dela 1. S. S. Hunedoara vor 

putea obține noui succese în muncă

Sprijinim! munca miluirilor 
V*uit(u o |*iodiKție de cărbune 
cât mai ridicata, muncitorii ate
lierului de grup dela mina lo
nea, depun e'onuri mari p ntru B 
pura înregistra rezultate cât mii 
bune In muncă.

Astfel 11 secția de bobina] to- 
xarășul Baluiț Ic an a depășit 
norma p- intervalul pân4 ta 18 
Mai cu 40 la sută Tov. lacul) 
Ghco ghe și Popa Nicolae. Iu 
crând înrpreuni a i obț nut o de. 
pășire de nor.nă de 37 la sută.

Lu rând la repararea vagone- 
telor de mină tovarășii Mister 
Ș'.e au și Chiriac Vladimir au de
pășit noima cu 47 la fiulă. Strun
garul Va bold Mihai, lucrând la 
strungii ea unui Ventil dela ioco- 
niUtiva cu ar comprimat, a de
pășit no nu cu 50 la gută; to- 
va Maieu Al xandru la su un-

Un început bun

VIZITA COMISIEI DE ÎNTRECERI SOCIALISTE 
DELA MINA ANINOASA, LA MINA PETRILA

Zilele trecute o delega
ție de mineri si tehnicieni dela 
mina Aninoasa care fac parte d n 
comisia <k întreceri socialiste de
la a<castă mina, în frunte cu to
varășul Țin< u Ght-orghe dela or
ganizația de Partid, s’a de pla
sat la mina P triJa p nt u a în
văța din experiența comisiei de 
întrecere dela această muiă, în 
ceeace prixește propaganda, agi
tația. precum și urmărirea zl- 
nic-4 a rezultatelor în muncă ob
ținute în cadrul întrecerilor so
cialiste.

Cu această o azie delegația mi
nei Aninoasa a putut ■ edea la Pe
trila o tabelă de întrecere, care 
oglindește situația producț'ei fie
cărei echipe, grupe sau sector d n 
mină, precu.n și a fiecărei ex
ploatări din Valea J ului.

In cursul examinării amănunțite 
a tabelei de întrecere, cei dela 
Aninoasa au putut constata intere
sul minerilor pentru tabela de 
Întrecere. Minerii din echipe, 
grupe sau sectoare diferite, își 
comparau unii cu alții rezultatele 
obținiTc în întrecere și nu puț ne 
vrau cazurile când minerii din 
grupele între ute își anunțau to
varășii cu care se găseau în în
trece e: .săptămâna asta noi vom 
fi în frunte pcnt»ucă mu cim trai 
bine și dam mai mult 1”.

D < emenea tovarășii dela Anî- 
noasa^ au puiuț constata că la 
mina Petrila. — exploatarea care 
acum este în fruntea celorlalte d'n 
Valea Jiului — scade numărul 
grupelor rămase sub normă, ia* 
grupe fruntașe sunt tot mai 
multe.

Tov. Cândea Nicolae, respon
sabilul comisiei de întrecere de-

știri din
îndrumați și mobilizați de or

ganizația de Partid și Frontul 
Plugarilor, peste 38 țărani mun
citori din corn. Vulcan au pie
truit prin muncă voluntară șo 
șeaua națională dintre comunele 
Coroești și Paroșeni.

In total s’au depus 125 are de 
muncă vo’untară in care s’au spart 
56 m. c. p atră pe o întindere 
de 1 kilometru și jumătate.

* * »
Țărani muncitori din comunna 

Vulcan au curățit și văruit 700 
pomi prin muncă voluntară Jn 
sectorul ..Crivadia ’

* * ♦
Jn zriia de 25 Aprilie 1919 a

DIN CÂMPUL MUNCII
3450 minute de lucru economisite la exe
cutarea unei comenzi de către tovarășul

ir iea unei ro(i de funicular * 
drpă ii no nia cu 40 ta sută.

() dv]>a$irc importantă a ob 
ținut și echipa de f iei ari care a 
lucrat ia confecționarea flaașelor 
pentru tuburi de acraj in muri 
Echipa formată ii n Iova <i- 
ș i. Ernanoil Ozideiiu, Stulinger 
Andrei și Rudiu Ghrorghe u de
pășit noimii cu 75 lu su'rii

Iha emeni tovarășii Bâldca R - 
mu'us și Munteanu Nicolae .lu
crând la forjări a câil:gvlnr p n 
t u \agunctr. ai real za o de
păși re <*• 69 la stila a normei.

Suc o ele mu icitorilor dela a 
tel e ul de g up al minei Jieț- 
Lo.ua pentru îmbunătățirea mun
cii în mină, contiibue simțiți r li 
înd* pl ni ea și drpășir a progra
mului de pjotlucpe prevăzut pin
ii u minerii dela Jieț-Lonta 

la mina Petrila, a arătat cu e- 
xemple concrete tovarășilor dela 
Aninoasa < um duce comis a d n 
Petrila lupta pentru organizarea 
șt însuflețirea întrecerilor socia
liste, cum urmărește zilnic rezul
tatele și rum popularizează suc
cesele obținu’e.

Delegați a a uzitat apoi sala 
de apel unde a rămas impre
sionată de frumoasele panouri în 
care sunt evidențiate grupele d 
mineri, echipele de muncitori dda 
atelierul de g up și preparație, 
frun'așe în producție.

— La sfârșitul fiecărei luni, 
când întocmim tablourile cu e_ 
vi Genți a ii în producție, nu mimai 
muncitorii vin să le vadă ci și 
nevestele lor. E o mândrie pm 
tru un muncitor dela noi să fie 
afișat pe aceste panouri și drept 
rezultat în fiecare lună tot mai 
mulți muncitori se evidențiază în 
muncă. — a spus tov. Cândea, 
ide legați) or dela Anincasa, ară-ț 
tând importanța acestor panouri 
în însuflețirea întrecerilor socia
liste.

Plecând dela Petrila. delegația 
minerilor dela Aninoasa și-a ex
primat satisfacția față de cele vă
zute și hotărîrea de a pune în 
practică cele învățate aici.

De o deorebită importanță, ase
menea schimburi de experiență 
între comisiile de întreceri, vor 
trebui ca pe viitor să devină o 
metodă de îmbunătățire calitativă 
a muncii. Va trebui ca această 
inițiativă să se transforme într’o 
acțiune organizată și permanentă, 
extinsă la comisiile de întreceri 
dela toate exploatările carboni
fere ale Văii Jiului.

VUL CAN
avut loc în cont. Coroeștî-Jiu un 
festival artistic dat de căminu| 
cultural în cadrul căru a a fost 
prezenta ă piesa ,,Liana”.

COCOTA SAVU 
coresp. voi.

PIERDUT
— Buletinul Bir. Populației pe 

numele Grama loafl cu Nr. 113 
eliberat de Miliția De\a.

Declar nul.

— Buletinul Bir. Populației pe 
numele văd. Cărbune Ida din Pc-ț 
troieni cu Nr. 16352 eliberat de 
Miliția Petroșeni.

Declar nul.

Pali Alexandru
Tovarășul P II Altnnndru care 

lucrează in sec| a mecanici a 
Atu lerelui Centrale Petroșeni, a- 
vând de frezat un număr de -10 
axe I letato, necesare aparatelor 
de cupla e dclu lutilciihir, »!-u pro
pus să electue/u aceasta lucrare 
intr un timp cit n ai scurt.

Pentru executarea acestei lu-

LA FILATURA „LUPENI" A FOST PUȘI 
IN DISCUȚIA MUNCITORILOR 
NOUL CONTRACT COLECTIV

In săptămână trecu u iniiii- 
ciiorii dela Filatura Lupcni s’au 
Întrunit Într’o ș dință în care au 
fost discutate modificările aduse 
noului contract cckctiv.

Tov, Kardos Franc isc, di rect o 
rul Filaturii a a2u> la cunoștința 
muncitorilor modificării- ce s’au 
introdus în n ui contract colectiv

In l'-gă ură cu acordarea prime 
lor de pnahirpr tov Kurdoș u u- 
ră'at că acestea sunt fti âns 1 gale 
de realizările ce se vor obține 
in direcția reducerii prețului de 
<O‘t al produsUor.

Noul contract c kctiv mai p c- 
vede însă și o serie de angaja
mente luate de muncitorii Fila
turii Lupcni.

Pe intervalul 1 Mai—23 August 
aceștia s’au angajat să Organi 
/x‘zu fi desvotlv î ni re cerile so
cialiste în scopul de a cuprinde 
cât mai multe echipe, câți mai 
mulți muncitori.

In continuare, tov. Dămlă lul u,

Decizia Consiliului de 
în legătura cu desfășurarea 

Planului de Stal pe
In majoritara ramurilor indus

triale, Planul de Stat pe ar ul 1949 
— primul trimestru — a fost 
rial zat cu toate dificultățile ivite.

Având în vedere însă că rea
lizarea Planului pe următoarele 
trimestre cere mai multe eforturi. 
Consiliul de Miniștri în ședința 
sa din 20 Mai 1949 a hotărît 
lua ea de rnă uri menite să 1 chi- 
deze lipsurile constatate și să a- 
sigure îndeplinirea lui.

Printre acestea accent deosebit 
se pune pe aplicarea unui regim 
de strictă e-onomie, luptă pentru 
scăderea prețului de cost, lupta 
împotriva proastei gospodăriri și 
a birocrarismului.

Condțiunile economice ale Re
publicii noastre cer ca să Se con
du ă și să se lucreze într’un mod 
nou. Directorii trebue să conducă 
întreprinderile, nu în genei al, ci 
concret, legat de obiect, să atace 
toate problemele într’un spirit 
gospodăresc, să pătrundă în de
taliile, în tehnica lucrului.

Comisiunea de Stat a PlaniJ 
ficării va trebui să elaboreze nor
me pentru calcularea productivită
ții muncii.

Departamentele vor trebui să se 
îngrijească de introducerea fișe
lor tehnologice în întreprind ri.

Fondul de salarii și pregătirea 
cadrelor profesionale trebucsc 
pjfanificate și evidența lor or
ganizată.

Comerțul de S at și coopera

ANUNȚ
Cumpărăm orice cantitate de sticle de un litru, 

albe sau verzi, tip Borviz cu lei 9 (nouă) bucata.
Taxele sunt suportate de cumpărător.

Depozitul M A. 1. Deva
Sfr. A. lancu Nr. i

dela A. C. P.
crărl de Irczaie s'a acordat un 
timp de lucru de 0 09l» minute. 
L'utur t. bune oiganharl a mun
cii. p eeum ți pr ti ol. siria dl i rlln 
a tini ului de lucru, tuvaiaștil l'a'l 
a reușit sa termine aceasta lucrare 
inlr'un timp de rtuutal 2 610 mi
nute făcând o economie de timp 
de 3.450 minute.

prețedinele Sindicatului a subli 
mat grija deosebită pe care re
gimul nostru o poartă oamenilor 
muncii.

Oul a Filatura Lupcni vor fi t i 
mi i la bai 121 muncitori, din Care 
o pa te beneficiind de complet ti 
gratuitate. aha parte suportând 
20 și 30 la 6ii ă din iheliueli.

In închrerea ședinței tovarășul 
Lado Mihai, fiuntaș In pn ducție, 
decorat cu „Medalia Muncii” a 
«erut că a* 1 ei caie absentează tie- 
motixat d*-la lucru să fie excluși 
dela piimele de piodutțic cc se 
vor acorda.

R.P.R.
Corpul de Portărei Deva 

Dos. Nr. 149/48

PLBLICATIl'XE

din 4 Mai 1949

In conformitate cu disp. a-t, 
437 pr. civ, se aduce Ia cunoș- 
t:n a publicului că în baaa proce
sului verbal de sechestru Nr. 149 
din 1919. Tribunalul De«a a ♦ - 
sat termen de licitație publică la 
21 Mai 1940 o_a 11 n. m, în 
De\a str. Gh. Coșbuc Nr. 4 când 
te ro.- vinde obiectele debitorilor 
Drăgan Ion și Dtagan Icana, și 
anume:

1. Un armăsar de culoare reș e

Vânzarea se va efectua p ntru 
(acoperirea sumei de lei 20 Of0 
capital plus cheltueli de execu
tare. în favoarea d-lui Grun E- 
duard din Deva.

Portărelul Trib. Deva. 
Nicolae Al. Pcrumboiti.

Tinerea aceștii ședințe a cons
tituit un prilej ca muncitorii dela 
Filatura Lu|K*ni să și reînoiască 
angajamentele pe care și le pu 
luat: de a muncii cât trai mult 
și mai bine pentru a-și îndeplini 
sarcinile ce le revin in cadrul 
Planului de Siat pe anul 1949

F. UZIEL, coiesp. voi.

Miniștri 
executării 
1949

tist tiebue să dea o atenție mai 
marc schimbului între sat și oraș 
și trebue *ă ia măsuri pentru îm
bunătățirea organizării distribui-' 
rii produ clor raționate

Directorii și ccilal 1 ccnducăh ri 
de întreprindere trebue să ori a- 
nizeze munca întrefXrinderii ast
fel încât productivitatea si creas
că din lună în lună și din tri
mestru în trime tru Pentru r.ioh 
varea acestei probleme este ne
cesar ca fiecare muncitor să și 
aibă locul său în producție și 6ă 
i se creeze astfel de condiții de 
muma, încât să poată ridica pro- 
du iivitatea și îmbunătăți calitatea 
producției.

PrO'ecția muncii trebue să de
vină o preocupare principală șî 
permanentă a conducerii întreprin 
derilor. care vor lua de îndată 
măsurile practice necesare.

Trebue dusă lupta pentru în
tărirea disciplinei în muncă, con
tra absențelor nemotivate, conJ 
tra timpilor morți, contra risipei 
timpului de lucru.

Trebue urmărită aplicarea pe te
ren a noului sis'em de salarizare 
și a încadrărilor, luându-se mă
suri urgente a olo unde se cons
tată devieri.

Trebue încheia1 ă campania con
tractelor colective până la 1 Iu
nie 1949.

Elaborarea Planului de Stat pa 
anul 1950 trebue să se facă până 
la data de 1 Octombrie 1949.

In lupta fxritru iud< | lirurea pro. 
giamului de producție, muncitorii 
dela I S.S. Hunedoara muncind 
pe Ijazâ de întrecere, obțm Zi d 
zi tot ntai fi umoare succese.

Astfel, [kt prunul Irimesnu al 
anului prog.atnu) de preducție a 
fost dejia^tt tu 21 la tuta In 
cel de al doilea trimestru mun
citorii hunedoreni au pornit la 
mun<a Ito arlțt ta și tartintle <e 
le revin în cea de n doua ju
nii a c a anului sa fie tndepl n te 
înainte de termen.

Prin ie su < c- ele înregistrat.- în 
primul tiiinestru al Pianului sr 
număra șt i obținu; la FutruCul 
Nr 1 tare complect me. anual, 
In ziua de 9 Mat u dat prima 
sa șarja

La oțelârie, «uptoiul Nr I — 
in parte n<*oiiMrtut in zjttu dt 
II Ma a elaborat și el prima 
șarja d« oțel Zilele a cstia au 
fo,t termina:..- Iu. rârtlc de r. pă
tați.- la 1 miinoare astfel Încât a 
cestea tor irit a in funcțittre pe 
un timp indr-lungat.

» ♦ »
Dacă muncitorii dela ISS Hu

nedoara muncesc cu niu'tă râv
nă pentru îndeplinirea angajamen- 
t.lor luate «I dacâ in această 
munca t hi n tot mal grâToare suc- 
cere. nu acela» lucru se poa<e 
spune despre unii Ingineri Aceș
tia In Ir c să caute sl In'iture 
greutățile ce le întâmpină mun- 
o lorii, continuă sa alhâ o ati
tudine nesănătoasă »l dăunaoare 
indepUn rll sare nllor ce rețin tu 
turor muncitorilor, tehnicienilor tl 
Inginer lor d n ISS Hunedoara.

lată câteva cazuri:
Iii ziua de l Mal cuptr.are'e S 

M au lucrat cu capacitate redusă, 
a t'cl ucât dela furnale nu a lost 
rld'ca'ă cantitatea necesară ie 
Ionii. In acea zl din lipsa de pre
vedere a inginerului Mărculescu, 
care nu a tuat măsi/l pentru 
pregătirea ('parelor, o marc canti
tate de fontă lichidă a lost 15r- 
sată, provocându-se importante 
pagube.

Mî-am trimis ortacii la școala de 
calificare

(Urmare din pag l-a)

A stat de uorbă cu fiecare mi
ner necalificut in parte arStân. 
du-i că având cunoflinfe teore
tice, alături de cunoftințile 
practice, na putea munci in chip 
nou Când un miner necalificat 
întâlnește o situație critică, tr ■_ 
bue să dea fuga după unul cali
ficat ți să-l întrebe „cum facem 
acum"?

Alta e situația când un miner 
e calificat. Știe cum să mun
cească, țtie să se descurce in 
situații grele știe cum să-ți or
ganizeze munca într’un cunânt 
— cum s'ar mai spune — un 
miner calificat merge pe picioare 
proprii,

» * »
11‘nerii necalificați au ințeles 

acest lucru. Când s'uu deschis 
cursurile de calificare la mina 
Petrila, nici o altă grupă n'a a- 
out un număr mai mare de mi
neri necalificați care urmează 
la cursuri decât a tonarășului 
kragel.

Vagonetarii Kragel Iosif juni
or Păpuțoiu Vadle și liirlok 
Ștefan, împreună cu ajutorii mi
neri Ignat Canrilă și liornath 
Ștefan >’au înscris și urmează 
cu regularitate lecțiile predate 
de tehnicienii minei la școala de 
calificare.

După fiecare lecție tovarășul 
kragel stă de vorba — la loc il 
de muncă — cu ortacii lui, asu
pra lecțiilor inoălate, lecții pe 
care le pune in practică pentru 
ca oamenii lui să poală inoăf.i 
cât mai mult Deasemenea, to
varășul Kragel se interesează la

Tot dlu cauza acestu a iuraa 
lele au lost lăsate lărl «pan. deși 
spân se gâsla in caulltale săli- 
c cula in stocul de akzueutare a 
furnalelor. ,

Acela» inginer, a reluzat >â in- I 
toarcă t parele pentru turnarea | 
tontei, pretextând ca macaraua 
e le delectâ. Tiparele sunt vechi 
inra daca s'ar imoarce pe cea
laltă parte s'ar mal putea lolosl

Li re.,la ur ntâ a cerut ca ti
parele să Le intuarse insă Ingf . 
t erul M; rcti'e-cu a preiei(at ca i 
tuacaraua < srcaă. Conlrolan- 
du-re ac.tl luciu sa dovedit a nu 
corespunde adevărulu’ Macaraua 
era in perfecta stare de luacțio- 
nare.

Mei ii ginet ul Grlgore dela lur- 
r ale nu se lasă mal prelua. Acei 
a tiu înțelege tă colaboreze dn- 

s t cu muncitori LI nu ține sea
mă de sugeat lle care «In dl» 
rârdur le muncitorilor.

La O. S. M, de trai mult ti rup 
o macara care descr« te oale'e 
de tu care este iu n. re de ae- 
luiMionare. Toi c •- I pse-rle este ; 
cablul. $1 acesta paua aLuin o'a 
putut I. procurat, lapl ce stân
jenește bunul mers al productleL

Lip ur e corstatate la ISS Hu
nedoara t c-tue st c< nstl ue obiec
tul unor ter'uase preocupări a <1 
rectiei uz ncl, a organizației de 
Partid ti slnd caiuluh

Incercărlc de a sabota rroduc- 
(la nu trehuesc considerate ne- 
gl-jenți. Impotrha acelora cari in- 
cearcă sa tună piedici mcrsalnl 
nostru inalnte. spre progres, tre- i 
hues: luate grabnic măsuri de 
sancționare, fiindcă asemenea ne
glijențe nu pot fi întâmplătoare.

Legile R. P. R, așa după cam 
as'gurâ puntru cel care muncesc 
cinstit șl bine, condiții de vi <țâ 
din cele mal bune, pentru sabo 
torl pentru cei care pricinuesc 
stagnări In producție sau pagube, 
prevăd sanct'unl de care nu tre
bue si scape.

C. BLT ANCI1E. coresp. voi.

secretarul școlii de calificare 
dacă ortacii lui oin regulat la 
școală.

— Mi-am trimis ortacii la 
școală tovarășe Din regulat? — 
u intrebut el in una din zilele 
trecute

— Da, ii răspunse secretarul 
școlii. I in regulat și inoață...

V ( l\DFA

cu a,1b în frunic în vaze de 6
ani.

2. Un ham pentru un <al h
bună s a-e.

3. Una căruțâ p niru un cal în
bunâ s:are.

Lo.ua
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Protestul Federației Foștilor Deținuți și 
Internați Politici Antifasciști împotriva 

'arestării luptătorului antifascist G. Fișier
„Federația Națională a Fontilor 

Deținuți «I Internat! Politici Anti
fasciști in numele membrilor iți 
exprima revolta do care sunt cu- 

I prinși totl acel care au so crit pri
goana sălbatecă a reactlunll șl fas- 
«.ismulul fată de arestarea luptăto
rului antifascist german G, Elsler.

Acest act samavolnic comis de 
I politia engleză la ordinul imperla- 
. lintllor americani se adaugă la se- 
’ rla de uf suri criminale îndreptate 

împotriva tuturor patrlofllor cln- 
| stitl $1 luptătorilor antifascist! in 

țările marslialllzate șl in colonii
Prin răpirea mlșelească a lui 

, G. Fișier, vechi șl cunoscut lup- 
i tător impotriva fasc'smului, clica 

imperiali ( lor războ'nicl anglo- 
amerlcanl se demască odată mal 
mult dre; t continuatoare a bestia
lităților hltlerlste. Iii timp ce Ger- 
liardt Elsler este trimis să spo
rească numărul luptătorilor anti
fasciști aruncați in lagărele și tem
nițele imperialiste, marii rechini al 
trusturilor strâng tot mai fățiș le
găturile cu allatii lor firești, cri
minalii de război naziști foștii co
laboraționiști sau călăi fasciști de 
felul Iul Franco șl Tsaldarls. In 
această sinistră cârdășie patrona

Restaurarea instituțiilor de cultură 
din China eliberată se desfășoară 

într’un ritm rapid
PEKING, 23 (Rador). — Agen

ția China Nouă transmite că res
taurarea muzeelor și bibliotecilor 
jeluite de autoritățile Kuomintan- 
gu'ui înainte de fuga lor, din fata 
armatei populare de eliberare, 
continuă într’un ritm rapid în re
giunile eliberate din China. In a- 
celaș timp, se depun toate efortu
rile pentru a pune bogățiile cul
turii la îndemâna poporului.

Biblioteca din Peking, una din 
cele mai mari biblioteci ale Chi
nei, precum și renunrtul muzeu 
din Peking, primesc numer.base 
donații de cărți și obiecte de ma
re preț.

Autoritățile Kuomintangului au

O stare de lucruri care nu mai 
poate fi toleraiăl

(Urmare din pag /-a) 

tă de imperialiștii americani rolul 
de execuție este luciii cu slugăr
nicie de tiadătorll odioși al clasei 
muncitoare, soclal-democratl de 
dreapta de felul Iul Attlee, Bevln, 
Leon Blum, Jules Moch, Schuma- 
clter șl ceilalți, gata or când să 
aresteze să insceuzee procese ban
ditești șl chiar să organizeze ma
sacre împotriva luptătorilor con
secvenți șl hotăritl al clusel nimi
citoare.

Iii numele telurilor mărețe pen
tru care milioane de oameni șl-au 
jertfit viata in războiul anti-hltle- 
rlst șl in lagărele (asclstc de ex
terminare. in numele aceloraș te
luri cu glorioasele popoare sovie
tice pentru pace trainică și pentru 
socialism, protestam cu toată ener
gia impotriva arestări anti-iascls- 
tulul G. Elsler șl cereiu Imediata 
punere a sa in libertate pcntruca 
el să poată participa alături de 
totl oameni conșt en(i din (ara sa 
la lupta pentru o Germanie unită 
șl democrată, la lupta întregii o- 
menlrl progresiste pentru pace șl 
democratic'.

Comitetul Centrat ai Federației 
Naționale a Foștilor Deținuți și 
Internați Politici Antifasciști.

jefuit multe obiecte Prețioase din 
muzeul dela Peking înainte de e- 
liberarea orașului, dar numeroși 
locuitori donează acum colecțiile 
lor pentru a îmbogăți și reface 
muzeul.

Numeroase obiecte de valoare 
istorică au fost trimise de auto
ritățile Kuomintangului în Ame
rica. Un număr de 550 reprezen
tanți ai vieții culturale din Pe- 
k,ng au adre'at un avertisment 
guvernului Kuomintangului, cerân- 
du-i sa oprească imediat înstrăi
narea relicvelor, cărților și docu
mentelor chineze de valoare is
torică.

Ceea ce nu s’a făcut până acum, 
rămâne insă ca o sare nă Impor
tantă și imediată a organizației de 
Partid, de UTM șl UFDR.

Pentru înlăturarea tuturor lip
surilor care mai există se cere 
insă ca organe'e de conducere ale 
căminului - - imbunătățindu-și in 
primul rând propria muncă — sa
și mărească vigilenta demascând 
și in'ăturând fără nici o ezitare 
toate elementele nesănătoase, să 
îinbună ătcască tot mai mult con- 
d’ti le de viată din cămin.

Organizația de Partid trebue să 
indrumeze mal mult conducerea 
căminului, să desvolte mai mult 
activ ta ea cultural- politică, dând 
orientare iustă și precisă activită
ții z’ln'ce tuturor tinerilor, făcând 
din cămin o școală

Numai in acest fel. educând și 
reeducând tinerii care dau dova
dă că vor să muncească. îngrijin- 
du-se mal atent de îmbunătățirea 
condit Hor lor de vla'ă. se va reuși 
transformarea căminului intr'o ade
vărată școală șl rezervor de cadre 
de mineri pentru întreprindere.

Minerii francezi 
protejează îm
potriva ratificării 
ti citatului Atlan
ticului de Nord

PARIS 2-1 (Agvrpres) — I e- 
putații Adunării N.iționilu fran
ceze priinuc munci înecau ii
din întreaga Franța ■ < i fmdu le sa 

(se opună ratificării (ratatului A- 
tlanticului de Nord.

| Fedc ația minerilor din Di pai- 
, tamentele Nord și Pas de Ca- 
i lais au pjotestat împotriva ratifi
cării tratatului Atlantic ului și a 
cerut minerilo sa lupte u ș mai 
multă hotărîrr penii u pa« e

1150.000 studenți japonezi au dedai af grevă 
la Tokio împotriva nouilor regulamente 

universitare
TOKIO 24 (Agerpres) In 

semn de protest jinpoiriva noui 
lor regulamente universitate 1511000 
student japonezi au declarat 
Mărfi grevă. Reprezentanții stu
denților din 24 universități și

Poporul vietnamez își intensifică 
lupta împotriva invadatorilor 

francezi
Potrivit pos ului du ladio viet

namez trupele franceze au pier
dut în cursul operațiilor din ulti
mele trei luni în cele trei pro
vincii ale Vie namului central 1200 
oameni printre care un colonel s» 
patru căpitani. O mare cantitate 
de armament a fost dislru-ă sau 
captura â Intre Octombrie 1918 
și Martie 1919 trupele de parti

Numărul muncitorilor italieni in 
grevă trece de un milion

ROMA 24 (Agvrpres) — Gre
vele din Falia dureazâ de 7 Zile. 
Numă ul muncitorilor în grevă 
trece de un milion în ciuda ata
curilor teroriste a’e poliției care 
au provocat moartea a doi munci 
tori.

Bule:inul publicat de comite
tul de grevă al muncitorilor din 
Valea Radului caracterizează a t 
fel situația din toate r giunilc un
de s’a declarat ureva: ..Nici o 
defe țiune nici un semn de slă

ln(ărindu-ne vigilența 
SA ASIGURĂM SECURITATEA 
ÎNTREPRINDERILOR NOASTRE

(urmare din pag. I) 
când ele aparțin Statului ca bu
nuri ale întregului popor.

In asemenea cond'tiuni, este o 
datorie sfântă, o sarcină de onoare 
pentru f eca.e om al muncfl mi
ner. lucrător la suprafață, tehnl- 
c an sau funcționar de a ve
chea la securitatea iutreprinderl- 
lor. de a preveni și înăbuși în
cercările de sabotaj ale dușmanu
lui de clasă. Fiecare om al muncii 
trebue să considere si să apere 
bunurile Statului — ale întregului 
popor muncitor — ca pe ale lu> 
însuși.

Iii această problemă, o serie de 
sarcini dintre cele mai importante, 
revin organizațiilor de Partid.

Organizațiile de Partid împreu
nă cu sindltatefe trebue să ve

Astăzi ca și în zilele Stalingradului, popoarele 
sovietice sunt în prima linie a luptei pentru pace

La Moscova și în alte orașe ale Uniunii Sovietice s au orga
nizat conlerinje publice jinule de membrii delegbfiilor sovietice 
la Congresul Mondial al Partizanilor Păcii dela Paris și Praga

M()m;()\A, 24 (Agerpivssf
A soclu | iu ]Hdi1ru lubpăiidiri-1
< hi «in‘dor politiei și șUiiiți- 
I <t din l R.W ci orguni/iit 'a 
Mo cuvii și in uliu ulașr chn 
I ii iiiicu Sovieticii o șei ie <!’•
< .i ■ Fol iii|e publice | irill Iu du 
in iubii duli-g4i|iiJor soiiclm* la 
Coligiv.Mil Mondial cil Purli/aiH- 
h-r t’ix-ii .delii Paris j Prugu

Gl Mo 1'4»V<1 iiU \ (>rb 1; ejfJlll 
I liunij >oviv:Qu Ale\ri M*irv- 

școli superioare d n Tokio au ma
nifestat pe străzile principale ale 
orașului pltr.ând pancarte ptin 
care condamna ..Neofascismul” șî 
..Incăl area libertății învățământu
lui".

zani din celelalte sectoare de lup ă 
au provoiat mari pierderi ina
micului. In a «astă perioadă tru 
]x*lc vietna neze au distrus 36 ca
mioane, 4 <«are arm ne, 5 1 como 
tive, 31 vagoane, un vas, doua 
hidroavioane, trei depozite de a- 
limen e. ele. Ele au capturat dela 
inamic două tunuri, 78 mitrali re, 
trei posturi de radio și alte ma
teriale.

biciune. Fermitate, râbdare și în
credere in victorii’’.

Delegații ale muncitorilor in
dustriali din Roma au vizitat 
Luni pe muncitorii agricoli \n 
grevă din r giunea Romei în s mn 
du solidaritate

Aceste vizite ale delegații or de 
muncitori, funcționari și intelec
tuali au loc în toate regiunile în 
care sa declarat greva și ele con- 
stitue o dovadă a s rângerii a- 
li.ințci dintre toate categoriile de 
oameni ai muncii

gheze ca administrațiile întreprin
derilor să ia toate măsurile pen
tru asigurarea pazei și pentru pre
venirea incendiilor. Ele trebue să 
csigure educarea temeinică, in spi
ritul luptei de clasă, a celor în
sărcinați cu aceste munci, să Ie 
r’dicc conștiința politică, să le în
tărească combativitatea șl vlgi- 
le ta împolrha dușmanului de cla
să, să desvolte in r.ăndul lor spi
ritul de cura) și sacrificiu.

Ele trebue să mențină trează 
in conșt inta fiecărui muncitor da
toria de a apăra securitatea intre- 
pr'nderilor. a bunurilor ce aparțin 
iut'Cgului popor muncitor, să 
transforme această Idee intr'o lar
gă acțiune de masse la care să 
participe tofi oamenii muncii.

jcv( scriitorul Iha l’h ren burg, 
președintele Acudi’fiiuu du .Stiiilp* 
4t R l'i’idiiiu AR'xundru l’.i-
llnddin și didcgiihii ( (Unilut ii ; u i 

I iiirioltihii Antifdsciht Su tivi.

,/ oitgresul M urnind ut Parti
zanilor Pății u dovedit imu j- 

dula imensul piestigiu inlcrna- 
tiuHid id 1'rdufiii Sui ue lire a 
declarat in (oiibimța -a AU’vei 
Ăl rru' ie a .

I I <i vorbit despre hnprivmle 
s.Je d<^4» l’urL«v

t,Prctutindeni In Paris se uud 
reclame americane u bpu- . 1 
bădița este inundata dt mărfuri 
americane V/i uni nărui utulo 
nici măi ur un șantier de cma- 
î iu ții Cută deosebire fuțu de 

orașele sovietice unde nu numai 
in timpul zilei, dur chiar A 
noaptea se < on»lruește Iu lum'r t 
reflectoarelor",

Congresul Mondial ui Purti- 
ziinilor Păcii dela Paris ți prttga 
a constituit o impunătoare de
monstrație u dorinței popotirelor 
din întreaga lume de a asigura 
pacea ți de u nimici planurile 
uluitorilor la un nou război, —

Comisiunea de Alocație a acceptat să 
reducă fondurile destinate țărilor din 
Europa Occidentală în cadrul „progra

mului de refacere"
WASHINGTON, 23 (Rador). - 

Președintele Comis’unll de Aloca- 
Me a Camerei reprezentanților a 
declarat Sâmbătă că această co- 
misiuiie a aceep at să reducă fon- 
duiile destina e Urilor din Europa

Sau împlinit 23 ani decând Orga
nizația Pionerilor sovietici a primit 

numele de „Vladimir Ilici Lenin“
l/(h$('OF.lt 24. (Agerpress) -

/ a 2> Slm pi24 a avut loc la 
loscoou o paradă a pionerilor 

in piața din fața M uitsoleului 
m irelui conducător id profeta- 
lialului Parada a fost primită 
de /. I Stulin fi de dcleguții 1; 
cel de al tl-lea Congres ni Par
tidului Comunist, Cure n avut 
loc atunci, /ece ndi piutieri au 
prestat jurământul solemn de n 
purta cu cinAc steagul leninist 
ți de <1 urma învățămintele lui 
Lenin

promisiunea făcui a de primii 
ftionei'i u fost neclintit îndepli
nită de toți li norii leu in iț ti In

Victoria comuniștilor în alt gerile municipale 
din Vioreggio-Toscana

ROMA 24 (Agcrpres) — Ale
gerile municipale care s’au des
fășurat Luni la Viarcggio în 
Toscana au dat următoarele re
zultate: comuniștii și socialiștii 

10.442 voturi, dcmocrați-crestinii 
10.272, independenții 1254, repu
blicanii 522, socialiștii lui Sara- 
gat 52b voturi. 

a spus bcriRornl IIva Ehrenburg 
in con Ierni (a in ^Kioduiâ pa
nă litiim nu a mai autii lo< o 
mutilfi nhiție ca tu cea drla Pa-

J i f ungrestil Muliditd al Par. 
lijumltH Putu uu vorbit elenei 
liberali modernii, wci a II ții tu- 
muniții ți tidcpll tunuiiiți ui 
sistemului iupitallst ( u fofn au 
fod uniți in dorifilu de u pune 
fruu iilatulurilur Li război fi «/e 
n upuiu pucea umeiurn Sunt 
funuius m fiecare iriți lege dei e 
toți delegații tdbi, negri ți gal
beni - uu salul ut cu intred-re 
ți adâmă dragmte pe delegații 
l tihinii Sovietice 44 >pm 11 va 
I li ren burg in închei re

Când a vorbit mama Zoel Kos- 
modemlanskaia mu'tâ lume a plâns 
in tu'â. Iii acel moment flecare de
lega' a văzut Imagln a Uniunii So
vietice care cu prețul \le|il copii
lor el au plătit dreptul la pace ai 
omen rll.

,,\oi avem un lucru de care 
sa fim mândri ți anume con- 
știința ca astăzi cu fi (n pilele 
Stuțingrudului, noi popoarele 
sovietice riintim in prima linie 
tt luptei pentru pace“.

A

occidentală in cadrul așa numitu
lui .program de refacere *.

El nu a artiat ce proporții vor 
avea aceste leduceri despre care 
se crede că sunt foarte importante.

curs de un sfert de douc din 

rândurile organizației de pio- 

iieri care numără in prezent 

Cî.OtfOOOO școlari, au cșit zeci 

de mii de eroi ai Uniunii Sovie

tice, eroi ai muncii socialiste, 

stuhanovișfi, mieriți inovatori in 

știința tehnică și producție t 
fruntași ui artei și literaturii

Printre tinerii pioncri s nu nu
mărat Alexandru Perațkin de 

ei ori erau ni Uniunii Sovie
tice, 7.oi.i kohnodemianskaia^ 
lisa Miminina, luptători uemu^ 
rilori m Marelui Jiăzboi (nmlru 
Apărarea Patriei și alții

In urma a-estor rezultate comu

niștii și socialiștii vor atca 19 

locuri, dcmocrați creștini 19 lo
curi și inde[*endențtt 2

l:i alegerile din Aprilie 1Q48 

democrații creștini au întrunit 

12.770 vouri și Fron’ul Popular 
9855 voiuri.
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bliotecă câ* da săracă, să orga
nizeze ședinfe educative, cercuri 
de citit ?

N’au făcut nimic din toate a- 
cestea I

Unii tineri, dovedind dragostea 
de a învăța, din proprie inițiativă 
xeneau la sediul UTM pentru a 
part' ipa la cursurile școlii dă ca
dre , au întrebat tovarășii dela 
conducerea Org'iiiza-ei UTM ce ar 
.fi putut realiza dacă ar fi stimulat 
asemenea inițiative ?

Nu, nici aceasta n'au fgeut-o-
S'a efectuat un control mai a- 

tent asupra activități administra
ției căminului pentru a se cerceta 
cauzele slăbiciunilor care incă mai 
există 2

Nu s’a efectuat nici control, așa 
cum nici tovarășele de'a UFDR 
n’au inițiat nici o actiur.e așa ca 
tu Vulcan de exemplu • prin care 
să contribue, muncind voluntar la 
îmbunat, ț rea condițiilor de viată, 
a condițiilor higlenice și sanitare 
ale tinerilor muncitori din cămin.

Coligiv.Mil

