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A
MUNCA IDEOLOGICA

PARTIDELOR COMUNISTE
Șl MUNCITOREȘTI*)

cohUhiccicu Partkleliir cu 
niUBieir și mum'bton'țh, înfăptu
ind traiiisfonnuri de impui'(uii|ă 
iattu'bcă, oamenii mumii lin |u- 
riJr di iiiNK'i'difir I] opul a rj pun
cu BAiOCiis lwi/«*le politici* și ecoHu- 
inicr ale suduliismuliii, (jjiidrui 
r«*a Bocirlăfii social Hr este .n 
disuhdkkl leguiu dc lup a ideolo
gică îmipotrivu <\»iiccpți‘ i birg.i 
/r decadente despre lunm, ui 
oste indisolubil leguda d** lupta 
pentru cducurca in spirit socia
list a murilor mus^e ide numeai- 
lor wnuncii.

(livia niuiU'itoui'i* din țurde ( ». 
piialiste <1 urc o luptă dâi/i pvn- 
țru divptm ile vi. pentru p;i«* >i 
libertate. Cu cât partumir cuiim 
niște Mint niui bine iiiurmut" din 
pmrct dc vevlerc ideologii, vi n- 
tnt iși îndeplinire mui bine toiul 
lor de mxUitg.ijsIu « clasei mun
citoare. Lupta ideologică • . c o 
luptă de c.ia>u. l)caee*.*a dușnin 
nul trebui* lovit /î de zi și pi1 
tărîfn ideologic. Altfel. vutona 
uupra burghezu i nu e>'uv posi
bilă.

Miceai ea conmnis’u iiHcrnaf io- 
nula, gigantica uctivitute creatoa
re «i Hii i delor comuniste și 
muiuciturcșli 
-erată* popularii și luptra 
a comuniștilor din (urile 
liste împotriva regimului 
tatordur și impcrialiștihii 
kt victorii imporUin'r mulțumită 
fuptului cu lupta oameniloi 
muncii e te în pcimanențu că
lăuzită de liuĂura vie - concep- 

mur xisi-u '.liniște

Hii t’/drlor comuniste 
din | uri le dc deniG-

ITv ă 
capHi- 
r xploti- 
]|H dus

importuiidc 
că lupta 

în pci mane ii |u 
liu-cara vie .

pei 
despre lumi'.

Ncot>. -a(ca Ml 
eii idetdogioM in 
datorcșle unui dr de împrejurări 
foarte imporlaii'e.

Lupta dintre* cele două lagăre*, 
lagărul aut imper uJ*st. democra
tic și lagărul impx‘rUilid. □»(!- 
democratic se ascute lot mai mult 
și pe tărâmul deologic

In meJJ'eir'iL-l dc fa|ă. Sulele 
Unite sunt cvntiul reacf-unii, a 
tât din punct Ir vedere ideala 
gic <iât și politir. Imperi-dtjia u. 
meritcaid n>t prrcii!pr(wc mei ba
ni, nici lorfo ITi i prcs\ radio, 
cinema (ugi al și alte turme 
dn genuri dc propagandă, ci 
incPariă să jjicnrc in coi'ijliințu 
oamenilor munții otrava .,anie- 
ricanismuhu^. încearcă, sa înid- 
iieef* «>nb*iîn|a < lașei muncituuio, 
so spargă unitatea acesteia și 
pumiiuczc voința oamenilor mun
cii de « lupta in mod u« t- îm 
potriva impcrfcilisinu.kii.

Ln jăiiir rup: aliste aserfp? d< 
i.i-i ca

cosii icu; i: mun. 
această etapa se

n,plani l1 MuHiull în
Franja ?i Italia, avânt! o cultura 
secularii din caic sau inspira! 
mnnarp<L>r popouri', se -ădcx’c
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PreleUri din toate țările, uniți-vA I

«rum „cui tll Ud"
pajiigslui ilf»r, ^cuhuru dcsTrunlui, 
„( Lilhiru" psihuz<4 războinice ți u 
săi but: urii morulc.

In |uii|c di* dom< rui|ir pop’il i- 
olast h‘ c\ploatnioiirc yi (Ioni* 

dc ullu-lijtu, cc $i-uu pi' f- 
pDzi|iilr pr mrr Ir (lti|iiicaii 

economic și politică, IncC'in 
nu iiiimui să-și pasțr<‘z(‘ dai 

î «or
n-

1 LL

liante 
dat 
iu 
că .......................... j.... lw-
ți su ț>i vousoli(h‘/r pozi|iile 
pr tu râm ideologic, lutu decc 
ocureă ele, în lupta lor împătri 
\u pufnii oamenilor 
inipoiri va 
sens-a pr scară larga 
iii id 
fu i 
piu 
glicz ■. 
meniul 
sul irj, 
rciifrle ,,h modă" în literatură și 
artă* ca, bunăoară, formali mul, 
suprarcalLmul rte. Burghez a in. 
viiisă, care nu arr decât uni pen- 
trii noua patrie denia ritc>(, pa. 
pufai A. u oamenilor muticii mi 
nxiza pe iiionapolițâii am. ricini», 
cure cuiită sil doslanpi ■ un nan 
război; ea devine compl ce|(. » 
cestora și dii^inunnl dc moarte al 
independenței țj |iJM-rt ^ii| pi j 
prici ci furi.

In lupLla su uiUipopuhiru pe 
frontul (ideologic, burghr/.iu in 
cciir. â să H* sprijinO mai ales ; 
cercuiile intelectuale reaeponar . 
(urc se cramponează dc cultura 
duselor expioatjutoarc.

Iu lupta lor impotrhu dus'i 
munci luare și a (ideologiei ei, 
burglicziu se servește dc toap.* 
mijloacele — aparatul biseritCc'si?, 
filosof ia idealista, presa. ra li(«. 
li‘ei'u(uru, reneguții social Lumi ui 
— iar în (urile capitalisu*, ca de 
pildă în Spuniu fascistă, sau sil 
America „democratica” este pus 
în acțiune împotriva ideol ijici 
(uniunis V( întreg aparatul l> li 
țicnesc de stat.

In lupta dusă împotriva idea 
logici dusei muncitoare,, I urglus 
ziu rezervă un rol Jipecial re r. 
jiunii ck-iiculc în frunte cu Val1 
canid, acest focar internațional 
ui reucfiunii politice, al obsen* 
rantisniLilui religios și inwlieval. 
Pentru menținerea dominației 
exploatatorilor și păstrarea pro 
priilor lor bunuri pămânkiști. ur. 
inașii (inchizitorilor fac din bisc. 
riica catolica un instrument dc
luptă împotriva clasei înimc toa
ne. Este un lucru dovedit cu

9
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mumii și 
mm iulisiii.ulni sp fnlo- 

nii|i<>!Uilii. 
I și co imi|mli|ismul, influcn- 
re < lionr.i a I r i rieii i<|eohi- 

perimaln a <leiiioci.i|ici Im’ 
(coiiile reuc|i<iiiaie in d.e 

1 .lorii i naliaiiale. d| file, 
al eioiminiei poliiiev ce.

(Continuare în pag. 11)
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Muncitorii Atelierelor Centrale Petroșeni 
și-au exprimat în cadrul unui meeting 
fulger hotărârea de a lupta pentru pace 

împotriva imperialismului
In zum de 16 (rf., u umil l(,t l<i Atelierele CrUtrulc din Pulfo- 

^eni un meeting fulger In cadrul (Unim /num Hurii țfl-uu aratul :o 
lidurituteii in luphi penii n Pme cu muncf țurime u din 
lume.

fu participat lu nieeling ^<riituful Marcel llrenluțu fi 
ria Surbu, necrefur adjunct al Județ/mei P, M. lî. I ulm 
deputut de Hunedoara.

Meelingul u foni ^IchcIPh de lou. Serbai^ secret urni Organiza 
ției locale P. M. II.

I
ințieaga

ton. Mu 
J'ului ți

A luat apoi cuvântul tovarășul 
Marcel lireslașu in calita’e de 
rieii.bru permanent în Comitetul 
pentru Face dn R. P. R„ Parti
cipant la Congresul pentru Pace 
dela Vroclaw-Polonia și d n Paris.

Vorbitorul a subliniat rolul itn- 
pi i-taut ce revine muncitorimii 
in lup'a pentru pace ară'ând ca 
victorii nu pol li obtinu*e decât 
prin solidarizarea cu muncitori
mea in-ă exploatată din tarile 
capital sie pe plan extern: înări- 

cadrul preve
de Săt pentru 
baze economice

rea producției. în 
dcrilor Planului 
consolidarea unei 
cât mal solide pe Plan intern.

„Să luptăm împotriva celor ce 
uneltesc: să luptăm pentru feri-

a Preparatei Petrii*

muncitorii lucrează în con-

minerii care lupta 
cât inal mult cărbu- 
calilate, iiiuiicllorli

•) Articol de fond apărut in 
.Penfiu pace trainicăt pentru de

mocrație populara" \r. !2 (10)
din /5 Iunie a. c.

DE CE TREBUE
DE PRELUARE

In continuarea anchetei
POP LUDOVIC
de grup* la ra na I el iln

1 ESPRI: CATEVA , MOTIVE" 
CARE STAL IN CALEA EX
TINDERII SISTEMULUI DL 
LLCHl PE „PISA APARTE"

I ovarnșiil Pop Ludovic țel d. 
grupă la mina Petrda, e reuum i 
pontni mai țe Micei oblinipe 
în lu pfu .pentru niârii-to produ*. 
jj<*i produc tiviiiijii muncii. îm
preună cu ortac i din echipa cu 

f<ire luc-reoză dc'a începutul Li
nului realizează încontinuu de- 
pățiiiA dc «urină ✓ Lnic< (Ir HO 
140 la jm> ă. iar rrcum cJ $4 ra:ae‘ 
rii din bchimbtrl săli luerOază în 
(tontul prog/ani ui ui de pe luna 
noembrie.

lata «r ik- ser ir tervaraeul Pep 
j.udDFU' disjinr sis'tmul d “ pre

tuturor popoarelor, indife
rent dc rasa și naționalitatea 

aparțin, căci drci latea c 
și noi trebue 

sun'cm

ctfta
de 
de 
să 
cel

care 
paftea noastra 
avem pu'crta; noi 
irttii multi si cei' mai puternici.

Lupta noastră e baricada luptei 
l entru socialism, formă a luptei 
do c'asii i cnim pace”.

Apoi vorbitorul a arătat că nu
mii i rin mut că se va ajunge la 
sofialisili ti deci numai pr n mun
că se va dobândi pacea submi
nata acum de uneltirile mârșave 
alt u i-i ir.iuoiitati egoiste șl ve
rde.

^l'r ii lorla brațelor noastre.

de cât mal

Kileiiy, a 
acestor in

ii la sută
lus.i cu 5

Iu alinien-

(Continuare în pag. II-a)

începând din ziua de 11 Iunie

Muncitorii dela oțelăria Siemens-Martin 
a uzinelor I, S. S Hunedoara 
lucrează în contul lunei Iulie

IN LUPTzX PENTRU REALIZAREA SI DEPĂȘIREA PRO- 
GRAMULUI 1>E PRODUCȚIE, ÎNCADRAȚI IN ÎNTRECERI SO
CIALISTE, MUNCITORII DELA OȚELARIA SIEMENS-MARTIN 
A UZINELOR 1. S. S. HUNEDOARA AU REALIZAT I RlMOA
ȘE SUCCESE.

ASTFEL, PANA IN ZIUA DE 10 IUNIE A. C.. LA OȚE
LARIA SIEMENS-MARTIN, PRO GRAMUL DE PRODUCȚIE PE 
PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 1949 A FOST DEPĂȘIT CU 
11.53 LA SUTA ÎNCEPÂND SA SE LUCREZE IN CONTUL LU
NEI IULIE.

ACESTA FRUMOASA REALIZAREA MUNCITORILOR OȚE- 
LARI ESTE O DOVADA VIE A ELANULUI LOR DE MUNCA 
Șl UN PRILEJ DE NOUI ANGA JAMENTE DE VIITOR.

SÂ LUCRAM DUPĂ SISTEMUL 
A LUCRULUI PE SCHIMBURI
noastre publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor:

MORARU GliEORGHE
Ș< 1 d* fi'ipfi Im minn J,e|-Lonea

luare a lucrului pe schimburi.
Singura metodă de muncă, 

ce f l mulează m'ner.i in lupta 
Pentru a produce mai rr.ult si 
caii râsp ateț’e pe flecare după 
munca depusă, este sistemul de 
preluare a lucrului pe schimb.

La 1 septemvrie, eu 
din grupa mea implinim 
când ’uciăm 
îmi dau bine 
taica acestei 
de lucru.

Acolo 
aparte, 
treglme 
ți nu c
r’au interesul 
muncă, să câștige

in le'ul
seama de 

metode

$1 minerii 
un an de 
acesta ți 
superlori- 
soclallste

se lucrează pe fisăunde
ru tierul se bucură in iu
de roadele muncii sale 

posibil ca acel care nu-ți 
să albe spor la 

pe spinarea

STROIA NICOLAE
$ci de g uofi la mina Luoeni

eiuriurl sa

aceasta de pildă, eu 
din echipa mea am 

depădre de 83 Ia sută, 
sclilir.bul condus de

minerilor care depun 
rioasc pentru a da cărbune mal 
mult.

In luna 
și minerii 
realizai o
Afin r i din 
Deal. Vilhelm au realizat o de- 
rășire de 53 la sută, iar schim
bul condus de Brândușa luau de 
31 la su'ă. Dacă am lucra în co
lectiv. depășirea pe întreaga 
gupă ar fi <c 56 la su’ă cecace 
ar însemna ca eu și ortacii din 
schimbul meu să câșt’găm mai 
pu|ln de cât cceace nJ se cuvine, 
tar minerii din celelalte două 
schimburi ale grupei mele să câș
tige mai mult decât au muncit,

Fapt care ar insenma o nedrep
tate.

Insă nu to|i minerii vfd lucrn- 
r.le așa cum ar trebui.

Spra exemplu, intr’un abataj vecin 
al meu se ailă grupa tovarașu- 
Văidean I ian care lucrează 

colectiv. Deși abatajul grupei 
Văidean o me> anlza* la fel 

și al meu iar condhiunilc de
muncă sunt asoiuănă-âiare. depă
șirea 
sulă.

in 
crul
Văidean. unde atn îndemnat mi
nerii acestei rrupe să inccară lu
crul pe fișă aparte. Deși le-am

cu 
lui 
in 
lui 
ca

de normă e de nuina' 31 la

mai multe zile am lăsat Iu
ți am mers in abatajui lui

(Ctnfinuare in gaf. UI)

America e unu din Iutile cele 
mai cunoscute de pe glob fi mul 
ab-t e < miOt( ulu iu „țuiu iutilor 
ut igiua.lt/uiilur".

Aici există origniutii cuualerl 
moderni gangsterii (a um așe- 
^u(i) mai pupii romantic dur mm 
itirnod fi practic, in bPuurilf 
sompluuse din II ui 1 \treet ca 
mugnați ui trusturilor sau ai hur- 
aci); ulei mesteca zi ți noapte 
fuimoasu gumă dc meslecut fgu
mă de (urc u font trimisă ucum 
trei ani ți tărâm Iu* inflâmuuziți 
dm Muldouti iiisefutuluj; uiți se 
Uitzimpta Iu het are două minute 
câte o t rimă (adttj c omori! un 
ulb).

Și cule ..miginulităp ' nu se 
întâmpla in (irt ,hc tli/ â din uia- 
/a ÂmerlCH.

I)<ir nu numt i din ele »om. 
pune mațef alut de i umpleau < urg 
se deH&guit/u aici / undea In cu 
su intefcaleaza mutumârale fapte 
banale.

eA,.lnl)lu Ull ,,lgru u f,ltl 
lin,.ti ,uu iu alte i.i,uii, umuiăt 
pui ,i Hiiiphi p,u t, uu fu dearrna 
al ui‘ui ,,bineuuitui" alb. A.lu-i 
im fapt </•';« buuul. ( bei tpre deu 
.ebire de uuiurireu uliul ulb, uci- 
deieu uimi iiegiu <• normal
(vuu ,c uu if*e din tomuii. / x. 
in scrie in rândurile faptelor dt- 
iferse de inmortuntă min/ltă

I impt rlafija pi, .r aut a fcp- 
Iul <u uu nepru uri rum i'or 
"unu el culegător de bumbac 
pe plaiiiu(ia unui mo,ier — al t S- 

1 rui nume im furileu/â a foit 
omurit pentru uu niotip onreCure. 
De pllrli, unul din arenduții nio- 
șd’riilui l-u a, ur.il < H cineua la 
uimit „furând'.

b fat>t bunul ,i lomun, filnihi 
in tmifieu, lu,uror origi-
naldililor " negrii nu .unt cun.i- 
ileraf, u/p eua dei ,1 animale rle 
munca. \i atunci

In negru /. ,,„n ,1|frr
bun lunii agili fi hft-l.up. poute 
ft chiar fi cântăreț 
suuant dar adoptând ideile [Cure- 

ienilor faxei fii

i

Maturi do 
pentru u da 
no de Imiia
fabricii de brichete dela Prepa- 
ralln f'elrlla, muncesc eu etan 
I entru indeptlnlrea I Curățirea 
prjgrainulul de producție.

Cele trei echipe se alia in in
ii aceri socialiste intru ele, lup- 
ănd pentru realizarea 

ii umoase succese.
Lvhlpa tovarășului 

lost clasată in cadrul
t.cceri in fi uiite, având o depășire 
de norma de 33 la sulă, uri, ată 
I ii.d de echipa tovarășului Gabilț 
i’uvel cu o depâ.bc de 
șl u tovarășului Babei 
Iu sută.

Alunclnd cu Imtărire
taica cu smoală a intregei labilei, 
-. au evlden|lal următorii tovarăși: 
Popa Petru, Clmpmieru Petru, A- 
rail țugui, Gali Ștefan. Gabrea 
Nicolae, Mandra Petru și Sâtău 
Ls’era.

• Datorit* -frumoaselor rezultate 
obl.'nute în munca de pană acum, 
începând din ziua dc 18 iunie a. 
c. muncitorii dela fabrica de bri
chete lucrează in contul lunci au
gust.

ST. SZOLGA, coresp.

Tinerii din
Irebue să

< elebru >au

domnii din

(( onlinuar? în pag HI)

PENIKU A-ȘI ÎNDEPLINII SARCiNlLE 

abatajul dela Lupeni 
întărească disciplina 
în muncă

Tinern care munceau 
lajele <l<- tinere^ din minele 
Jiului.
Iri’ce tot moi Frumoase exemple
di munca nepiccupe(itu duci 
|X-litru o produc] ie sporită de 
cărbuni.

in ulm- 
\ ăii 

uu dat ți duu pe z,i ce

pxigiamiil decât in prof>or|ie de 
*♦. ki sută.

care să iie cauza acestei crace 
detecliuni?

I nij .puii ( i rămânerea in ur
mii - datonțte niuneruu-^Jor .«i- 
icreuln|ii de șist din Frontul de

Ața cam și-au luat augajaiuen- (ărbui-c, ulîii încearcă să <ir i e
ul, purnjnd lu inttweri sueij- că există alte gr<‘otăți de ord iu

list<‘, i-i uu căutat să fuci dm l<>. tehnic. Iivfâ «ii alții plâng dc
curilc lor de uiuucu abataje ț, artificier mui dc norma .plf^n
prcubnUije niadil. mure , 1 cCVu tidcvuiul din to.de

I.n Ixuiea, tinerii muncesc ți acestea ?
iKlini <u spor ți tragere de ini Fără indoulu că nu.
mă. se muncește cu riivnh ți l.i («11741 atunci e altei amin*.
1 etri'a ți la Aninoasa. |i.ț>sii gi.ivâ -de di^cipISnâ în mun

In schimb, abatajul dc tinere: că.
de|u Lupeni cure nu de mult era IMu începutul uccshi luni pâ.
liuntoș. a rămas cu niulr in ur nâ în ziua dc 9 Iunie, iuțn (Jt
ma < doi-lulfi. a muncit licean* tânăr:

Aci la Lupeni 
' eburile merg | 
mai slub, nuli 
Uzurile în loc 
in al e abataje, scad tot mereu

Diept O'iziil'al al unei 
de.orgujli'zuti ți 
întreg abutujul de 
Liijx-iii a îumus in prima decini;, 
a lunii sub normă cu 12 Iu su'ă

Acrim, când tofi minerii 
\ ulcu Jiului uu iponiit 
Iu luptă pentru 
ne unii cn 
șilld cbiur sa 
lunii August — 
jul dela Lupnm. itn primo deca
dă u lunii nu și-uu îndeplinii

d<‘lu o v renu- 
pe zi ce trece 

desorguiiizat. Re,i- 
su ei easeu. ușu en

munci 
indisciplina'.... 

tineret dela

din 
liotitrifi 

nuli mult cărbu 
IVtrie Petru reu- 
lucreze în < on t u| 
Ginerii din uLvda.

Mfttăsîireanu Ion șeful aba
tajului — care tocmai prin fun.. 
|ia de răspundere |>e care o 
di-plincște nr Fi trx'lxiit să i 
un exemplu dc disciplină, 
muncit în această j>eriou<la d 
zile decât 2 zile, dând o pilda a 
și celorlalți tineri I-i fel ți Al
ici* Zoltu.il și Negrea lou, p< 
ceeași poriomlâ d<’ timp, u'uu foit 
decât 2 z.ilc la șut.

Urmează apoi tinerii Ma gulii, 
l’oenuru Ion Jși Hur Ghiorfl’ie 
care au căli- a șuturi.

I’rntie cei mm disciplinați — 
cu țoale ca au ți ei absente — 
se numără tovarășii Boor — cu

i.i-
<l.-j

.> .1
9

(('antinuare în pai. IU)

igiua.lt/uiilur
to.de
Zoltu.il
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Un oraș nou pentru oameni noui

ORAȘUL MUNCITORESC HUNEDOARA 
CREȘTE PE ZI CE TRECE

Uzina Hunedoara, abil de vreo 
doi «ni, pr‘n lupta Partidului fi 
a inlrege, muncitorimi de aici, a 
început să trăiască.

De câteva săptămâni un fuma' 
sii.ii a fost pus in funcțiune, un 
altul este pregă il pentru con
struire.

In prima luna n anului plu'iifi- 
cu', a fost tcrmlnută ji pusă in 
(uucjiune cea mai gramUoasă lu
crare mecanizarea furnalelor 
înlocuind muma firea ț-i 'stoiii- 
ioare cu un sistem nou de irică-- 
care.

muncitorimea de aici condusă 
de Partidul ei, luptă cu intensi
tate antrenată de intreceri sofia 
Iile, pentru o producție cât in ii 
mure și de calitate mai Imită, 
pentru împlinirea fi depășirii, 
Planului de Slut.

Și victoriile obfinufe in pro
ducte sau resfrânt ți asupra 
nivelului și condițiilor lor de via
tă în continuă creștere.

» * ♦
Aici lu Hunedoara sute fi mii 

de țărani săraci, veniți pentru a 
niwncă, își lăsuu în trecut pute 
rlr, sănătatea fi v iuta, in lupt-i 
ți munca de zi de z. cu [ cui, 
cu minereul și cu gazde emana 
te dela furnale și cuploare.

Mii <le oameni veneau zilnic 
zeci de kilometri pe jos, din sat> 
ți cătune îndepărtate. muncind 
apoi la topirea fontei și otelului' 
din minereuri, umplând buzuna
rele capifaliș'ilor exploatatori, 
fără ca cimeva să se intereseze 
de ria|a lor.

Acum liră alta e uzina și alta 
c grija fa|ă de îmbunătățirile 
c< ndi(iilor de trai ale muncitori
lor.

• * *
Deasupra orașului, pe o colină

MUNCA IDEOLOGICĂ
A PARTIDELOR COMUNISTE 

SI MUNCITOREȘTI*)
(urmare din pag. 1) 

ckmnjfarii bisericii catolice par
ticipă la toate uneltirile reac- 
ț Lunii din Ițările de democrație 
populară, la încercările de a res
taura în aoeste țări regimurile 
antipopulare și corupte; ei se 
află deasemenea în primele rân
duri ale reacționarilor din Frân
te, Italia, Spania,, Statele Liniile 
și alte țări.

In actuala etapă de desvoltare 
a țărilor de democrație popula
ră pe drunnd spre socialism și 
a mișcării comiLn'fc'e din țările 
capitaliste, lupta hotăriă împo
triva ideologiei burgheze și in 
primul rând împotriva ideologiei 
Wall-Street-ukii este o sarcină de 
importanță primordială a comu
niștilor. Pentru ca partidele co
muniste să poată -pricinui duș
manului o înfrângere decisivă în 
domeniul ideologic, trebue să pă
zim ca lumina ocliilor puritatea 
crisjalină a concepției marxist- 
leniiu'ste despre lume. Mu treb.iv
ea cedăm dușmanului de clasă 
nicio părticică din mărețul edifi
ciu monolitic ul marxisin-leni- 
iiusmului; trebue să ducem o lup
tă neîmpăcată împotriva denatu
rărilor teoretice. Atitudinea libe
rală. tolerantă, față de denatu
rările in munca ideologică pri
ci ttueș e uu rău imens mișcării 
c imuniâte și operei de construi

Inilădurltă se întinde cu fa(a la 
miazăzi noul oraș muncitoresc, 
Hunedoara. .ORAȘUL NOU" 
emu il zic oamenii pe aici, im o- 
raș Intrig de vile albe, noul pen
tru oamenii cel nouț.

Era iu luna mal 1917 când d'n 
Inițiativa Partidului s'u hotărlt 
întocmirea proectelor pentru cons
truirea acestui oraș nou.

După un timp de cercetări șl 
studii s'a fixat construirea a 12 
locuințe.

Ținând seama de perspectivele 
de desvoltare a Uzinelor s’a a- 
Juiis la concluzia că este nece
sară construirea unul număr mult 
mal insemuat de locuințe.

Până iu luna iulie in acel oraș 
s'a a' li zitlouat uii teren de cea. 
31)0.' 00 in. p. prii comisia de cer
cetări de sub conducerea Dlrec- 
tiuncl Uzinelor, Iar la 3 august 
1947 a fost pusă plutra fundamen
tală a orașului.

La 15 august 1947, stabilizarea 
mandată a îngreunat oarecum 
lucrările.

M:n' t rul I; Cu ri.l :i Comer
țului a liolărit atunci să pună la 
dispoziția uzinei fondurile nece
sare pentru continuarea lucrărilor.

In ziua de 6 septemvrie lucră
rile au fost incepute, astfel că 
la sfârșitul anului 1947 au fost 
executate la roșu șl cu acoperiș 
primele 40 apartamente.

Iu luna mai 1948, s’a iinisat pri
ma casă șl predată la chele.

In 1917—1948 sau executat 40 
apartamente, s’au construit străzi 
v| alee, s’au făcut plantații, au 
fost terminale parte din lucrările 

re a socialismului. Mârșava tră- 
dare săvârșită de clica burglic- 
zo-na|ionolistu a lui Tip) față 
de lagărul democratic în frunte 
cu Uniunea Sovietică, țara socia
lismului și trecerea tiloiștilor în 
lagărul imperialismului, în lagă
rul dușmanilor de moarte ai da
nei muncitoare, ai păcii și ai pro
gresului arată unde duoe înde
părtarea dela ideologia marxism, 
leninismului.

Partidele comuniste și munci
torești care s’au întărit pe plan 
organizatoric și ideologie au toa. 
tă posibilitatea să treacă lu o 
ofensivă și mai largă împotriva 
ideologici imperialismului, împo
triva ideologiei urii de om, îm
potriva ideologiei ațâjăiorilor la 
un nou război mondial. In lupta 
pe frontul Ideologic, trebue să fie 
folosită experiența Partidului Co. 
muniid al U.II.S-S., care de-a- 
lungul istoriei sale a sdrobit nu
meroși dușmani, și care în mo
mentul de față, cducân.l poporul 
sovietic în rpiritul comunismu
lui, dă în acelaș timp lovituri ni
micitoare reacțiunii ideologice 
internaționale.

Asțăzi, când în țările capitalis
te există toate posibilitățile o- 
biiective pentru victoria clasei 
muncitoare, iar în țările de de

de canalizare, apeduct șl Instala
țiile de electrificare.

In 1948 lotul do 40 apartamen
te a continuat șl paralel cu lu
crările acesteia, au pornit la 
construirea unul alt lot de 152 
npurtamente. precum șl un bloc 
cu 30 Kaisoniere, cu sală de reu
niuni ?i odihnă.

Din cel de al doilea lot (1918- 
1949) prima casă a lost predată 
la 20 februarie 1949. Această caia 
era compusă din 12 apartamente, 
restul pregi'lndu-so ca pentru I 
mal 1919 toate Interioarele să fie 
gata, Iar exterioarele la 15 Iunie. 
Paralel cu aceste lucrări au lost 
continuate lucrările de canaliza
re, electrificare șl s'a introdus. Iii 
proiect construiri a umil canar do 
3.50 km., care să lege orașul 
muncitoresc cu râul Cerea.

Actualmente. Iu cadrul proiec
tului, se lucrează Intens la cons
truirea unor rezervoare de 400 
ni. c. apă necesară alimentării 
noului cartier.

Fiecare casă are dela 2—4 a- 
parlainentc, prevăzute fiecare cu 
hale, bucătărie, dependințe, apă, 
C'.ir.nt clcc'r'c și canalizare.

Acesta este stadiul actual al 
lucrărilor.

In cadrul unei ședințe ce s'a 
finul la Ministerul Industriei s'a 
pus insă problema extinderii ia
că cu culeoa mii de locuinfe a 
acestui oraș și inz<’stru'Ca Iul cu 
un centru cinic, care să cuprindă 
un teatru, un club muncitoresc, 
magazine, cr șe și o policlinica.

In anul ucesla deja in cadru' 
prevederilor planului, va înțepe 
construirea unui stadion olimpic 
muncitoresc, cu o tribună de 
10.000 de locuri.

mocrație populară există toate 
condițiile obiedtlvc ipentru con
struirea socialismului, aslăz.i vic
toria depinde în măsura holuri 
ioare de gradul de înarmare i- 
dc-ologică și de fcrmitidea. c-u-lre- 
lor comuniste.

Ja'tă idoce mii'ncu de eJu are 
marxist-leninislă a cudrelor e.-ie 
o sarcină 'de cea mui marc im
portanții a tuturor Partidelor co
muniste și muncitorești. In țării? 
de democratic populară tirobuo să 
se acorde o atenție deosebita pre
gătirii de cadre teoretice, fără 
de care nu pot fi rezolvate pro
blemele complexe alo creării unei 
noi suprastructuri ideologice. In 
legătură cu aceasta, revis.elc (co. 
trofice, întieaga activitate teore
tică a partidelor, școlile de par
tid de toate categoriile și șțudiul 
individual ul marxism-lemnismu- 
lui, ziarele și celelalte mijloace 
de propagandă de partid au un 
rol covârșitor.

Formarea unei intclec militari 
noui, devotate social, inului a 
unei intelectualități recrutate din 
rândurile muncitorlor și țărani
lor prezintă o mare importanță. 
In acelaș timp, regimul de de
mocrație populară atrage în con
strucția socialismului toate pătu
rile intelectualității care doresc

Se va continua in a'iii urmă 
lori, amenajarea unor terenuri 
de Voltei/, baspet, Tenis, Popice 
și un bariu de innot, lotul in ca
drul unui ansamblu urbaniștii 
cu parc și alei, ele,

• * ♦

Prunul lot de tuse a fost termi
nus și produl lu cheie, cele 40 .fa
milii le s’au instalat la 7 Nov. 
I9!8. In apartamentele terminate, 
se bucura de locuLn(e comJorlu 
bile iu sj.n| u sufi leal, cu u“r 
corul. Iii primul lot nlo caae lo- 
iik-.sc ui um oameni -Kistițj și 
<lcvotu|i chil I muncitoare ea Sen. 
di ui \ulciin dela furnale, deco
rul iu Mudiiliii Momi'; Itiideseu 
\icola iiiiiin ifjor tâmplar lu co- 
I rujele cup'oui lor S. M. caro s'a 
mutat d>n niște Cocioabe sun piv 
ni|e, ș. iu.

Pentru prima dulii i; lu ne i I o i < I 
Jlum-loicni p>i locui omeni șl-', 
primind u-Ufel răsplata nicripi’u 
a muncii lor neprecup -piu.

Din numărul de 156 up.irfu 
inculc construite in lotul 2 uu 
firii date in f losiiițu la I Mai I. 
cusi <u 72 apartamente și 5 case 
duble i u 20 «paj(lUincntc. In to
tul 92 iipurtunionle.

In acest oraș nou, clocotul șl 
vibruțiu c-intiiiiiu u lozinci, nu se 
inui silnic. Es,e numai lu ceai. 
I km. dislunpi. Sgoniotul și fu
mul amestecat cu gaze de cocs 
tc pierd -în văzduh, pe povârniș 
șurile acoperite cu piop și ste
jar. Orașul ur ■ lînconluiuu. numai 
aer puiuț, lumină și răcoare. E 
un oruș nou construit prin grija 
Purlidului pentru muncitorii pu
nă mul Cri exploutu(i tși asupriți, 
aruneuți in cea mai neagră mi
zerie <le cutlre regimurile lexploa- 
tatoare.

sincer să participe la zidirea vie
ții noi. Deascmeni se desfășoară 
lupta pentru ca literatura și aria 
să devinu. un bun al poporului, 
să devină unul din cele mai pu
ternice mijloace de educare a ma- 
sselor în spirit socialist. Dur cla. 
sa muncitoare va puica să cree
ze o nouă suprasți uctură ideolo
gică și astfel să consolideze și 
mai mult construirea socialismu
lui numai dacă va pune în acțiu
ne toate pârghiile și mijloacele 
necesare pentru crearea unei cul
turi naționale prin formă și so
cialiste prin conținut.

Clasa muncitoare, luând în mâ
nă frânele puterii de stat, va face 
tot ce va fi necesar IHintru ca 
forța creatoare a poporului să 
ia un avânt fără seamăn, astfel 
încât o nouă cultură, cultura so
cialistă, capabilă să însuflețească 
poporul în mareu luptă pentru 
socialism, să se desvolte pe baza 
a țiot ceeace trecutul a avut mai 
de preț.

Ideologia marxist-leninis ă, ca
re exprimă nu numui interesele, 
ci și cultura proletariatului, cea 
mai înaintată olasă a timpurilor 
noastre, esfe o forță de neînvins 
în lupta împotriva culturii des
compuse a imperialismului, în 
lupta pentru victoria socialismu
lui.

CE SA CITIM

„Sâ facem din coopera|ie o largă 
organizare de massă" 

de A. CLfJA
EL P. M. K , Co'ecl a ,.!n ajulf rul agitatorului", 1949, 16 pag, o Iri

Broșura 'ov. A. Cleja „Sâ fa
cem din cooperație o largă orga- 
idzalie de massă", începe pr n a 
arăta cum era oganizata vechea 
cooperație. Având la conducere 
elemente afaceriste, incapabile șl 
sabo'oare, vechea cooperație ex
cludea massele de muncitori dela 
ora» și sal, deoarece ele nu gă
seau în cooperație un sprijin, un 
a Iu tor real.

Plenara C. C. a P. M. R. din 
3—5 martie 1949, analizând rea
lizările de liana acum șl lipsurile, 
a pus sarcina reorgaiiiraru coope- 
latie, Iii lumina acestei rarclni, 
cooperația trebue sa lupte pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
nimicitorilor, devenind o organi
zație de massa. In felul acesta, 
mit'icl'.onii și taraiiii muncitori 
vor vedea in cooperație unul 
dintre cele luai liune mijloace 
pentru a scăl-a de mizerie ti de 
specula negustorilor.

Corn a.i Centrala de Organ za
re a Cooperației a numi1 in fie
care județ câte o coiv' ic care 
reorganizează pe baze sauatoase 
cooperativele dm judelui respec
tiv. Sarcinile acestor Comisii 
sunt arătate de Iov. Cleja 
in brosută în ceeace au ele mal 
Important: — sa la mă uri pentru 
intensificarea activității coopera
tiv, lor, sâ reînscrie membri 
cooperator. înlăturând din rându
rile lor pc cliiaburi, afaceriști 
rtc, — să pregătească alegerile 
pentru conducerea cooperativelor, 
conduceri in care trebue să asi
gure intrarea numai a elemente
lor cinstite șl capabile, devotate 
clasei muncitoare.

Indeplinindu-șl sarcinile arătate, 
cooperativele vor devehi princi
palul mijloc prin care mărfurile 
vor circula in're oraș Si sat și 
prin care țărân jnca n uncitoare 
isi va valorifica produsele sale 
agricole. Totodală, prin secțiile 
de închiriere a mașinilor agri
cole, țărănimea săracă șl m jlo- 
cacă va avea posibll’tatea să lu
creze pamân'ul prin mijloace tot 
mai perfecționate.

Contribuind la ridicarea necon
tenita a traiului celor ce munc-sc 
din tara noastră, cooperativele 
sub îndrumarea permanentă a 
Partidului șl sub conducerea Sfa
turilor Populare, vor deveni or

închiderea cursurilor șooalei de calificare 
de pe lângă mina Lupeni

Pentru a pregăti noui cadre de 
ajutori mineri, pe lângă mina 
Lupeni a luat ființă acum trei lu. 
ni o școală de calificare.

Frecventată de un număr de 29 
elevi, cursurile acestei școli au 
foit predate in limbile română 
și maghiară, penlrii a putea fi 
în/elese de loji participanta.

Un deosebit interes din portei 
elevilor s'a pulul observa in tim
pul școlii, de a-și însuși cu te
meinicie toate lecțiile predate, 
fapt care a fost confirmut apoi 
prin rezultatul examenului dc 
absolvire.

In ziua de 14 Iunie a. c., în pre.

Muncitorii dela A.C.P. Petroșani luptă 
pentru pace împotriva imperialismului

(urmare din pag. I) 

prin forța sufletelor noastre vom 
dărâma temeliile șubrede ale im
perialismului.

Conduși dc Uniunea Sovietică, 
muncind cu atașament nestăvilit 
noi vom impune pacea, nu o 
votn cerși".

In încheeTe vorbitorul a urat 
muncitorilor spor la muncă șl 

ganizații de massa alt «lașei 
muncitoare. In activitatea tur de 
zi cu z uu este suficJent numai 
controlul de sus in jos, ci trebue 
sa existe si un puternic și efectiv 
control de jos in sus, din partea 
cooperatorilor însăți. Iu aieat^l 
direcție „Comitetele de prăvălie" • 
vor asigura îmbunătățirea con
tinua a aprovizionării șl f«nctlo- 
nării cooperativelor pri« critica 
lor co .truc'ivâ.

Cooperația în R. P. R. va fi 
după aceasta reorganizare, un pu
ternic mijloc de lupta al clasei 
muncitoare pentru transformarea 
socialis’ă a agricultur i, educând 
in spir.1 comunist lâranim'.a 
i c.i și mijluca'ă din '.na noa'tră,"

* * •
IN EDITLPA PAI 7101 LUI MUN

CITORESC POMAN AU 
APARII:

K. Marx Manifestul constitu- 
t v »l . ij|i i Internaționale a 
niunci'ir.lor.

16 pagini 10 lei
F. Lngels Despre relațiile 

sacale in Rusia.
20 pagini I lei

V. 1. Lenin — Marx-Engels — 
Marx sm ed. ll-a.

512 pagini lo0 lei
V. I. Lenin ..Stângismul" 

boala cop lăriei comunismul» ed. 
lll-a.

112 Pagini 40 lei
V. 1. Lenin - Scrisori dn de

părtare ed. ll-a.
r6 pagini 20 lei

1. V, Stalin Opere voi. II.
44li pagini 150 Iei

1. V. Stal'n Marxismul ii 
chestiunea națională ed. IV-a.

70 pagini 24 lei
M. I. Calln'n — Despre lucrai el J 

Iul Lenin .Ce ‘unt prietenii po
porului și cum lup'ă ei împotriva 
social-dcmocratilor?".

22 pagini 10 lei
P. Porpejov — al dolea volum 

ul operelor lui 1. V. Stalin.
40 pagini 15 lei

L. A. Loentlev — Econom a po- 
liti.a a socialismului in operele 
lui Lemn și Stal n.

52 pagini 20 lei
V. Svetlov — Apariția marsis- 

mului o revoluție in filosofic.
32 pagini 12 lei

T. Oizerman — Cosmopolitis
mul. arma ideologică a eracțiunli 
americane.

. 32 pagini 12 lei

zen/a reprezentanților organiza-^- 
liei județene și locale P. ăl. h * 
a sindicatului precum ji a unui 
numeros public, a avut loc închi
derea cursurilor acestei școli.

Prin răspunsuri liotărtte și pre. 
cise, elenii au arătat voința lor 
nestrămutată de a învăța ți de 
a lupta jientru o calificare mai 
înaltă.

festivitatea a luat sfârșit prin 
angajamente ale tinerilor absol
venți de a pune în practica tot 
ce au invitat în școală și de n 
lupta pentru o producție murită 
de cărbune.

E. FAGUREL

noroc bun. ,
Prin aplauze cn'uzîaste muncl-k 

torii dela ACP și-au afirmat ho- 
tărirea de a Participa activ sub 
conducerea Partidului nostru și 
călăuziți de exemplul Patriei So
cialismului — Uniunea Sovietică, 
la lupta pe care întreaga omeni
re progresistă o duce împotriva 
imperialismului anglo-american 
pentru pace și democrație.
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Frumoase succese obținute de muncitorii 
și tehnicienii șantierului Sohodol 

a exploatării silvice „Victoria"
Matu*itorii și tehnkiicini șan

tierului SohiMiol (li'lii <‘x pl oul firea 
silvicei pViclona’' din Lupeni, au 
organizat în trei vii social ij>te între 

și individuale iM’.nțtru u 
realiza și dqpuși progi^iuid d<‘ 
producție.

Astfel, c<|ii.[>ejc de cărbunari 
sau prmociit Iu întrecere pen
tru a du cât mui uiuli uiungul, 
reulivând între 1400 2300 hl ile
echipă.

Deușeinciieu s'uu provocut in-

Iwceri intre vagonetiuri, fixuiidu 
se trunsjMxrtuieu 
ri lemne.

lai fol și iu 
muncitorii suit 
treceri, luâudu- 
de u depuși obiectivele fixate.

Pentru u încuniHiu cu succes 
toate aceste realizări muncitorii 
și tehnic icnii șantierului Sohoilol 
uu provocat Iu întrecere tovarășii 
lor din șuiitieicle vecine Arsa și 
Valeu Vucii

V. BALTA, cor<-sp voi.

celelalte secții, 
provocut Iu in

și ujigajaineJtlu]

I

De ce trebue să lucrăm după sistemul 
de preluare a lucrului pe schimburi

puf. I)
e să lucreze 

n am putut să-l

de mineri de

rusu, 
francizu și

PACE 111 AI- 
IM \1()( BA | IE 
București, Or

Inloiiuuliv al 
și muucito-

id

eii-

/. Sergheev : Situația militiiru 
și polil că din ( bina.

Preoteasa : Cum ura' i 
„niodid dc viață uiuericaii".

De vânzare la mugaz.invle „Li
brăriei Noastre' șj la (oale chioș. 
curile. i— L< i 12.

ii deveni frientașă, 
tovarășului Murară

scrie tovarășul W.i

Tovarășul Stroia șl 
grupa lui sun re- 
depășiri constante și 
de norma.
răspunde tovarășul

refuză 
ani 
din

să lucreze po 
stat de vorbă Șl 
echipa lui lonaș

urma ml-au spusNr. 12 (39)
A apărut jn liuib'Je 

mână, germana, 
gle/ă „PINTIU 
NICA, PIN IUI 
POITT ABA 
gnu ul Biroului
PurtuliTor comuniste 
rești, cuprinde

Munca ideologică u partidelor 
coiiiun's'c și niuiieitorcști.

I Poplomou : Provocutori po
litic'

I . Siroki/; Indiistriabzureu 
Slovuciei.

I'ujetla ; După Congresul 
sociulișlilor din ltuliu.

z. Nouak Formarea și pru- 
niovure.i de <adre conducătoare.

/•. Oelssner : Educația politi
că în Pur idul Socialist Unit 
Go inuniu.

M. Scoccimarro : Italia 
jugul „planului 'Mursltull".

II'. I'ieck- Imptu poporului 
german pentru unitatea Germa
niei.

P. India ; Dușmanii marxis
mului.

C. Harosan : Un an (dela uni- 
fiotirea clasei muncitoare din 
Uugariu.

PIERDERI

<1 III

sub

Buletinul Biroului Popul 
(iui Nr. (13.439 din 1945 pe nume, 
le brici Ailgust-n, ilibirut di* Mi 
lifiu l’etroșiini.

Declar nul.
— Buletinul Biroului Popula

ției .Nr. 493 jm' numele Siino-i 
Ana, eliberat de M liția Petro
șani.

Declar mul.
— Livretul Militar cit Nr. 2.9<>7 

eliberat de Butaliomil Gardu Pa
latului

lil-

București
fruntaș l'odea

Declar nul.
— Buletinul

(iei pe numele
din lași, cbberut de Miliția lup.

Declar nul.

pe. numele,
Ioa.it, Gig. 1933.

Biroului Popul.i- 
Mititelu Nicolue

(urmare din 
aralat cât de just 
după acest sistem, 
convind să meargă pe schimburi.
I aptul că tt’tiu vrut să lucreze in 
felul acesta nii-u stârnit curiozi
tatea sa aflu care este motivul. 
Șl la'ă care e: După co am vor
bit cu inițierii Iul Văldcan Șl cu 
cel din schimbul Iul lrlnde (jheor- 
ghe care 
schimburi 
cu minerii 
Miltul.

Aceștia din 
multe, când Intră in ;ut, niciodată 
■tu găsec abatajul armat șl cură
țat la rând. După locul de muncă 
se cunoaște cât înaintează un 
schimb șl cât inalntează altul in 
stratul de cărbune. Nici miner 1 
din schimbul Iul Valdean nici cel 
din schimbul lui Irlmle nu produc 
atâta cărbune cât scot minerii 
Iul lonaș.

Tovarășul lonaș 
vor să lucreze 
și Insistă mereu 
lucru. Insă numai 
deatl și Irlmle 
puțin și care lucrând in colectiv 
beneficiază dlu depășirea de nor
mă luare pe care o realizează 
Innaș șl ortacii Iul care ar câș
tiga mult ntal bine dacă s’ar lu
cra pe fișă aparte, se opun cu în- 
dârj're preluării luciului pe 
schimburi.

Acesta este motivul unei părți 
a minerilor din grupa Iul Văideati 
do nu lucrează pe 
eslo motivul altor 
găsesc in același 
care nu o cinstit 
lepădat do llecare 
vrea să câștige din munca altuia.

POP LUDOVIC
șef de grupă la mina Petrila

si ortacii Iul 
pe llșă aparte 
asupra acestui 
tovarășul Văl- 

care produc mal

sclilmb, acesta 
crupe caro se 
situație, motiv 
șl caro trebue 
miner care nu

l'na din grupele
Iu Jieț-lziUeu cure pună de mrând 
u fost râmusă in urmă, iar ac um 
luptă pentru 
este aceea u 
Cheorglce.

lată ce ne
ruru (.'heorglie dvsțire giupa sa

Eu etani miner în echipa frun
tașa a tovarășului l Irlch Ștefan 
decorat cu „Ord'tiul Muticii". In- 
tr’uti alt abataj dlu stratul 3, 
lentila IV-a a m'uel noastre, lu
cra grupa tovarășului Dobte 
luau care niciodată, ile dhi lipsă 
de Interes, fie dhi alte motive, nu 
depășea norma.

InlrTiiia clu uit mele z le am 
lest chemat la biroul nilncl șl ml 
s a spus ca va trebui sa 'au in 
primire grupa Ini Dobre, deoarece 
acolo treaba nu merișș' b'ne.

Drept să spun, conducerea a 
cesiu grupe nu ml s'a parul o 
Sarcină așa de ușoară. Ba chiar 
grea de tot. Era o grupă rămasă 
m urmă și mă temeam că n'o să 
pot face prea multă treabă.

I.c-ain împărtășit părerea mea 
șl tovnră llor d'n grupa lui Ulrleli, 
iu care lucrum de un an și jumă
tate. Insă în I c să fie de acc-așl 
păi ere, mau îmbărbătat.

— Ce nalba mâl Glicorgne, 
parcă n'al II lucrat Intr'o gupă 
funtașă. Pune in practică in 
grupa unde mergi, (ut cc al în
vățat aici la noi șl o să ile bine.

Vorbele acestea parcă in au în
tărit șl am plecat cu curai iii 
noua mea grupă, in ziua de I 
iunie, liolăril să pun in Practică 
cele învățate dela Ulrleli.

Zis șl 
văzul că 
mea, nu

Ml-am
spus că trebue 
pă sistemul de 
ful pc sclilmb.

Unii se mal codeau, alții erau 
do aceeași părere cu mine, Insă 
nu m'am 
vins pe

— De 
parte.

— Pe
ră ortacii.

Iacă a trecut o jumătate do 
lună de când sunt șeful acestei 
grupe șl de când lucrăm pe fișă 
aparte.

So mal potrivește 
realizată mal înainte 
acum? Nu. Dela 10 
sub normă, schimbul
mine are o depășire de 32 Ia 
sută, cel condus de Huh Gheor- 
ghe m'a întrecut; 38 Ia sufă neste 
normă, numai ortacii Iul Clncaș 
Petru au dat mal puțin: 17 Ia 
sută peste normă, dar tot e bine.

Am li putut da șl mal mult 
peste normă șl vom da. Numai 
că iiu știu ce fac cel dela trans
porturi, de tiu prea dau vagoncie 
goale
Sunt zile 
ceas 
cărbunele 
abataj, că tiu avem in ce încărca
producția. Tovarăși) dela admi
nistrație trebue să facă într’un fel 
cu „goalele", că altfel nc încurcă 
în muncă.

Zilele acestea m’am întâlnit cu 
mai mulțl 
meu și din 
le-am zis:

— Ce ziceți 
vrea să mal lucrăm Ca mal 
Inie cu toți laolaltă și nu pe 
aparte.

Nlclunul nu s'a grăbit să 
rundă. Am schimbat doar

intre noi. Numai tovarășul 
Glteorghe, cel cu schimbul 

s ne-a intrecut pe toți, a zis: 
Bună treabă să muncești pe 

aparte!
MORARU GHEORGHE 

de grupă la mina Jieț-Lonea

plată, llecare 
salar curespuil- 
șl depășirii de 
de echipa r co

ful u'iei grupe cure lucrează iu- 
tr'un abataj frontal lung, din mi 
na Iziperii. 
minerii din 
marcat prin 
substanțiale

Iuta ce
Stroia Nicolue, la ancheta noas
tră asupra sistemului de prelua
re u lucrului pe schimb.

Deobicel prin sistemul de preluare 
u lucrului pe sclilmb se înțelege 
ca cele trei echipe care lucrează 
in schimb de 8 ore in acelaș a- 
hatal, uu o situație aparte in 
caro se calculează producția rea
lizată zilnic. I a 
miner câștigă un 
zator calilkărlj 
normă realizata 
pectivă.

Problema extinderii acestei 
metode, iu special in ubalajele 
camera unde au Început să se 
aplice in măsura redusă, nu e in- 
(e’easâ a>a cum ar trebui de 
utili miner1. Se feresc do lucrul 
pe schimburi, sub motivul c» ar 
produce nempltunilrll pentru fap
tul că utili ar câștiga mal mult 
iar al|li mai puțin.

Eu am lucrat mal de mult iu 
abaia|e cameră, șl știu cum stă 
chestiunea. Iii abatale cameră, u- 
nele grupe lucrează dezordonat. 
Când termină șutul uu lasă aba
tajul curățat. armat șl așa cutn 
trebue 
coteală 
și cât
vânt, minerii care so dau înlă
turi de la munca pe fișă aparte, 
se dau inlăturl dela munca orga
nizată șl disciplinată.

Acestor tovarăși oșl vrea să 1° 
arăt cum se munce 
jele frontale iu care 
tmpreunâ cu grupa

La noi, nu uuuiai că sa preia 
producția pe schimburi cl ai mal 
mult. ETontul de cărbune In aba
tajul nostru, care are o lungime 
de clrcu 80 ut. e iuipărțit pe mut 
multe echipe simple lormytc dia 
cate doi mineri. Pentru flecare 
echipă de câte d >i mineri se cal
culează iii parte producția reali
zată și Focare câștiga in măsura 
muticii depuse. In abztajul nostru 
sunt echipe simple care depășesc 
noima cu câte HO la sută, altele 
ui 60 la su>a a'lele cu stai pu
țin. dar idei unu nu rămâne sub 
normă. Prin urmare, echipele care 
produc mal mult câștigă mal 
Iv'ne, Iar cele care au o depășire 
mai mică câștiga mai puțin. Insa 
nici utiul dintre ni’ncrli Ii apel 
noastre nu se supăra pentru lap- 
tul că unul câștigă 
penlrucă e șl cinstit 
care depune un efort 
n iși ba'e capul ca s.i 
la munca, Sa câștig
D’n cmtia, minerii din echipele 
simple ente produc mal Puțin se 
s radticsc să urm.ze exemplul 
ininfașilor. pentru a produce n ai 
mult și pentru a câștiga mal bine. 
ACEASTA 
DL CEL 
MAI BINE
BINE TREBUE SA EACA PAR
TE DIN CUNOȘTINȚA FIECĂ
RUI MINER CINSTII. NU TRt- 
BLE SA ABUZAM IN MOD NE- 
JllST DE MUNCA FRUNTAȘI
LOR CI TREBUE SA NE 
STRĂDUIM SA PRODUCEM 
I A FEL CA $1 El.

$1 ACEST LUCRU E POSIBIL 
PRIN APLICAREA PE SCARA 
ÎNTINSA A SISTEMULUI DE 
TRELUARE A LUCRULUI PE 
SCHIMB.

STROIA NTCOLAE
șef de grupă la mina Lupeui

mai mult, 
ca «cela 

mai mare 
a'bă spor 

mal mult.

ATITUDINE I KT A 
CARE MLNCLS7E 
$i câștiga mai

șl nici nu 
cat produce 

produce altul.

se tine so- 
un sclilhmb
Iritr’un cu-

făcut. Prima dală am 
crupa care era acum a 
lucrează pe fișă aparto. 
strâns ortacii șl le-aut 

să munciți du- 
preluare a lucru-

linerii din abatajul dela Lupeni 
trebue să întărească disciplina în muncă

furmare din pag. I)

5 șuturi și 
zale lucrate.

u dut-o la

acești i

b șuturi, Băduu cu 
Docliițan Ion cu 7

I’ ITa c"a mai roa 
nurul Poenur Ghcorghc care a’i
lucrat în această perioadă decât 
o singură zi având astfel iu ) 
zilij 8 absențe dela șut. ;

Aceasta înseamnă că din 90 zi'e 
dc muncă, adică din zilele care 
ar fi trebuit muncite in mod nor
mal. nu s'uu lucrat (decât 37.

Frecvența la lucru a
grupe — ceea ce de mult nu s' t 
mai auzit în Valea Jiului — eslc 
de numai 41 la sulă, în timp cc 
ab ențelc nemotivate se ridică la 
59 la sulă.

■Absențele nemotivate, lipsa to
tală dc disciplină în muncă, iată 
cauza principală care a detcrin'- 
nat ca abatajul de tineret dela 
Lupcni să rămână sub program 
cu 12 la sută. I

Și mai sunt și alte lipsuri to’ 
atât de grave. Printre acestea -- 
cea mai principală e lipsa de spi. 
rit tovărășesc în grupă. Unele 
echipe de pildă, lasă rația ne- 
scoasă împiedicând munca schim
bului următor; alteori nu se ar 
miază perpendicular pe presiune 
ce.a ce nu numai că îngreunea
ză munca schimbului următor, 
dar și periclitează viața celor c- 
muncesc într'un abataj astfel ar
mat.

Lenin — în articolul său „Sar
cinile puterii Soviolicc", nc i; ■ 
vață; ;,întreprindă ile sau Comu 
nele rural» care nu se lasă in
fluențate de nici un fel de ape
luri și cerințe cu privire la res
tabilirea autodisciplinci și ridica
rea productivității muncii, vor fi 
trecute de că're partidele soci.a 
liste pe lista neagră și vor fi, sau 
trecute în categoria întreprind - 
rilor bolnave, pentru care es e 
nevoe să se ia măsuri dc însănă
toșire prin anumite procedee soc.

sau trecute iu categoria 
care

a fa-
muu

in.
in

in
or.

riule..., 
întreprinderilor pedepsite, 
urmează u li închise...’’

In cazul nostru aveni dc 
cc cu o unitate mui mică de
cu, cu un ubataj numai. j>ar ți 
unei as.menea unități ii sunt n- 
plicubile cele spuse dc Lenin. 
Aici poate să nu fie încă vor! a 
de asemenea măsuri, ci numai de 
faptul că abatajul de tineret de
la I.upeni tinde — prin felul r,e- 
discipLinat în caie se muncește 
— sa devină o unitate de munci 
bolnavă, sau, până ia tun :1, 
depsiiă fiind o pildă rea.

Fiindcă nu se poa’c spune 
tinerii din acest abataj nu jii 
dovadă că sunt di-ciplmați 
vor să muncească. ■ ustri in 1 
multe rânduri.

Cauza rămânerii, in urmă c 
disciplina. Dar aa"’ v cauza 
disciplinei ?

Cauza indisciplinei constă 
slaba muncă politică duși oe
ganizația U. T. M. din localitate 
în slaba muncă politică d isâ de 
organizația de Partid, pentru lă
murirea cât mai temeinică a ti
nerilor psupra necesității disci
plinei și a spiritului tovăiășc-c 
lin muncă.

Fiindcă nu se poate concepe ca 
tinerii care totdeauna au răspuns 
chemării Partidului, ncum să su 
îndepărteze în așa măsură dela 
o atitudine justă. Acești tineri, 
nu și-au înțeles pe deplin sarct- 
nile_ și nu și le-au indeplin'1 
perprwcă tovarășii, dela organi
zația U. T. M. din localitate au 
s'au străduit să-i facă să le cu
noască și să le înțeleagă însem
nătatea

Sunt mai 
decând cu 
îndemnurile 
organizației
Zcleneac secretarul
V. T. M. — dovedindu-și lipsa 
de răspundere <in muncă și o at>-

bine de 4 săptămâni 
toate îndrumările și 
primite din partea 
d“ Partid, tovarășul 

organizației

tudiuie inadmisibilă ide d-ltisarc 
— n'a ma fost în abataj sa -Ba 
dc vorbă cu tineriL

Cam tot de atâta timp ='a jt- 
mut o confălnire — u.t'mu — 
cu tinerii din acest abataj amu- 
rindu-li-se o serie de probleme, 
îndată s’au obținut imporțuiitc 
depășiri de normă. De atunci in
să nu s’a mai făcut nim>c și ti
nerii ridică mereu probleme de 
felul celor mai sus arătate, fu.a 
ca nimeni să-i lămiucască cu nor
ma — oricât dc mică ar iii oa — 
nu poate fi îndeplinită prin ab
sențe nemotivatc și nici saluriul 
nu poate fi luare dacă nu se 
muncește.

Și 'lanțul acestor slăbiciuni 
poale tfi continuat prin didusarcu 
conducerii U. T. M. din Lupeni, 
prin ii,psa unei juste orientări 
politice, prin tendințele de mun
că practicistă și îngustă ș. a.

Pontnr a lichida însă rămâne
rea în urmă a abatajului de ti
neret dela Lupeni, trebue porii t 
dela o serioasă revizuire a mun
cii depusă de conducerea orga
nizației U. T. M. din localitate, 
dela intensificarea muncii ci.

Desigur se impun și măsuri pe 
linia organizatorică, în ceea ce 
privește grupa de tineret, cău- 
tându-se ca în fruntea ei să stea 
tinerii cei mai capabili și disci
plinați, iar pe de aBă parte ex
cluzând din efectivul ci pe c i 
care s’au dovedit a nu-i face cin. 
ste prin atitudinea lor nesănă
toasă.

Trebue — sub îndrumarea or
ganizației de Partid — depusă 
cât mai grabnic o muncă nepre
cupețită pentru a împiedica n- 
ceastă unitate dc a fi trecută in 
rundul celor bolnave sau care 
urmează a fi închise, căutând 
cele mai bune mijloace <le a facă 
din abatajul de tineret deda Lu
peni un adevărat abataj model.

H. ’N. DOREANU

te In abala- 
lucrcz șl eu 
mea.

l-ani coli

ne llșă a-

ftșă- aparto — răspunse-

producția 
cu cea . de 
15 la sula 
condus de

să

in menea
(llrniarr >llu ' *)

n
du-sc exponentul a milioane de 
semeni.

Numai pe un pământ unde e 
complect desființată exploatarea 
omului de către om se poale in. 
Ir'adeuăr vorbi de demnitatea de

America ii consideră cn aparte- 
nen/i ai unei ruse inferioare.

li co'lsideru o rasă. Și numai 
atât. Rasa albă e o rasă de oa
meni. Rasa neagră e in>ă numai 
rasa, chiar dacă din sunul ei se 
nasc virluozlăți sau genii cel pu
țin egale celei ale rasei albe.

Fiindcă ce-ar fi dacă s'ar cul
tiva în rândul negrilor demnita
tea de om care lotuși nu le lipseș
te deși e mereu negată și 
înăbușită ? Ce-ar fi dacă linșajul 
s'ar interzice cu desăvârșire și nu 
numai formal și ce ar fi dacă s'ar 
da libertate negrilor să călăloreas. 
că în acelaș vagon de tramvai cu 
albii ?

Unde ar mai fi rnâ"a de lucru 
eftină, bagatelă fuță de câștigu
rile uriașe ale oricui o intrebuin- 
țează ?

lată dece un lustragiu negru e 
considerat numai „lustragiu", șo
ferul negru numai „șofer", artis
tul câ'tfăret negru numai .cân
tăreț" și nici unul nu c om. Dar 
toți sunt veșnic pândiți de peri
colul „libertăților" pe care s'au 
grăbit sa le ofere legile junglei 
ce domnesc in America.

Legea lui l.iiich nu face dife
rente de profesie sau valoare a- 
lunci cgnd e vorba

„La Moscova am 
prima dată că mi 
demnitatea de om"
Paul Robeson, cunoscutul cântă
reț negru și luptător pentru de
mocrație, de curând oaspe al Ca
pitalei Uniunii Sovietice, făcân-

om.
Dur în .gmei-ica, in care marele 

proprietar se laudă :
— Azi am spânzurat un ne

gru !
ți i se răspunde :
— O. K.l
acolo nu poate fi vorba de a 

recunoaște ața ceva.

Dar acolo, in „originala" Ame
rică unde se caută oamen’-ani- 
male de muncă pentru culturile 
de bumbac sau tutun, oumeni-ma- 
șini pentru fabricile de arma
ment acolo alături de glasul mi
lioanelor de oameni albi incitu- 
șați, se aud lot mai puternic gla. 
șurile ul/or milioane 
negri care denin tot 
rite:

— Suntem oameni ! 
sau mașini, suntem 
vrem pâine, libertate

incărcăm cărbunele, 
in care stăm câte un 

mâinile incruclșate, cu 
grămadă in rol $1 in

cu

ortaci din schimbul 
celelalte două șl

măi frafllor. atl
ina- 
flșo

de oameni 
mar lud A

virl 
Huli 
care

fișă

șef

NU 
PE 
SA

răs- 
prl-

nu animali 
oameni și 
și pace. .

TREBUE SA PROFITAM 
MUNCA FRUNTAȘILOR, CI 
NE STRĂDUIM SA LE UR

MAM EXEMPLUL
Tovarășul Stroia Nicolae, e șe-

de negri. 
simțit ipcntru 

se recunoaște 
— a declarat

CITITI>

VEAC
NOU
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Puternica mișcare de solidaritate a muncitorimii 
italiene cu cei 1.500.000 muncitori agricoli 

aîlafi în grevă
ROMA 17 (Agerprcs). — Gre

va celor un milion șl jumătate de 
Biiincitorl agricoli din italia Care 
durează de S zile a prilelull o 
maro mișcare de solidaritate in 
Intaeaga (ară, matdieslându-se 
prin greve po timp limitat șl or
ganizarea de meetlngurl de soli
daritate.

in cursul zilei de joi, cele două 
milioane de muncilor) dlu intrea-

ga Italie au declarat o grevă de 
I ore pentru u sublinia solidarita
tea lor cu muncitorii agricoli gre
viști.

Pe de altă parte, in laja ame
nințării exllndei li grevei șl la alte 
numeroase categorii de muncitori 
guvernul do Guspcrl șl-a Intens, 
llcat masurile do represiune. .Mi
nistrul Muncii încearcă Prin pro
misiuni vagi sa convingă pe ii un-

cltorll agricoli să reia lucrul pen
tru a aatlslace cererile Insistente 
alo marilor proprietari de pă
mânturi cure nu au bra|e de 
muucă pentru perioada recoltării. 
Pe de alta Parte, politia Iul Scel- 
ba, pr n 
violente, 
mișcarea

măsuri de represiune 
încearcă să Intimideze 

srevlștllor.
♦ ♦ *

au discutat in 
comune ches- 

dușiu anoabe 
ti uzi denias-

Imperialiștii anglo-americani pregătesc 
noui crime pentru a menține la putere 

odiosul guvern fascist
„Juslițiu“ moBurlio-l -iisla giw»-

(Agerprcs). 
generale declarată 

d>n Falia, ininislrul

Iii

(.ULUIA LIliliKA. 16 (Agfi- 
prs). I.LLA-S PHESc. truiis- 
m>ti' la /_’ iunie, unse iiineriiane 
au deaciriat în portul l’irmu luu. 
fu Pireu zeci de lo’ie de iu.de- 
ri.il produ‘iiloiire <le fluze aafi- 
xiuitie. In lui lirnpul zilei eomu- 
uicufie di»lre 1‘eriuu fi l'iieu u 
fo.it pitreiuptă pentru a operu- 
liile de deucircure fi transport sii 
poată fi dune la ind'plinir:'

GuAEIUNUI, DEMOCRAT A- 
MINȚA CA VCESTE M \ I I IU ■ 
l.E \OR El l-OLOMIT. IMI’O- 
TRIVA SOLDAI ILOR ARMA- 
TI I DEMOCRATE Șl DEMAR
CA IN FAfl INTRI-Gll I l AII 
NOI A CRIMA LA CARI'. Itl 
( l'RG IMPERIALIȘTII \\(,LO- 
AMEIllCANI 
tini: LA 
(IVERN

iii pregătește s.i coiui’u o noua 

i rimă impotriiu lupliiloi ilor pen

ii u libertate.
I rilmnaiul militar <t‘l<j Atena

VI EN A.

l’EN’IRL A| Ml X- 
Pl-IEHE ODIOSUL 

MO.NAIUIO-) ASf IST.
« * •

17 (Agvrpri'i).

ii îiiccpnt jiultH-ar- ti , procesului’’ 

lui A usUis Marki/ini., Karas Ts- 
tos. Hninoglu și ul altor Iruuțitiși 
ni orgunizu|iili>r progresiste, llu 
alt tribunul militar ju lș-câ ,.pro- 

cC'ul ’ i oiulni a'orilor șl nu iiibi i- 
llor organ iif'.t fiei tle (menit xl-- 
poii" in totul I5O <1' ]>ers<Miiic. 
iliiipre care unii vor fi jtul'Xuți 
in Tbisu.

Acuzații au fost artsluji iu di
verse intervale și sub diverse |>re- 
tcvte ftită a st- aduce nici un fel 
de acu.'Tții împotriva lor.

KOMA. zl6 
urma grevei 
de C. <i. T.
de Interne Scelba a luat o serie 
de masuri represive pe întreg 
cuprinsul țarii încercând să înă
bușe greva. Detașamentele poli
țienești au fost trimise miercuri 
in regiunile rurale împotriva 
muncitorilor agricoli a căror 
grevă durează de o săptămâna.

Kezol u(ia Comilelului Central 
al Partidului celor ce muncesc din Ungaria 
închesliunea elemenlelordușmănoasesfreciirateîn Partid

UUDAPLSTA, 16 (Agerprts).- 
Comltatiil Centrul și Cuinlsia dv 
control u Purt|duIuI velur cu mun- 

dlu l iigarla 
cadrul uuvl ședințe
(lunea olviui’ttte'ur 
ștrecurate in Partid 
tale, aduptand in unanimitate ur
mătoarea rezoluție;

1. Comitatul Cenți al al Parti
dului exclude din rândurile Pai li 
dulul celor ce inuiiceșc pe l.as- 
zlo Kujk șl pe lir Tlbor Sz'jenyl, 
sporii al puterilor Imterlallsle șl 
agunți Iroțktștl.

2. Coinllc ul Ceutial confiata ca 
in condițiile actuale de desvoltare 
a reg mulul de democrație popu
lară arma cea mal periculoasă a 
dușmanului o cmislltue Infiltrarea

PAUL ROBESON
a părăsit Uniunea Sovietică

MOSUOA'A, 16 (Ageriirtn).
La 15 iunie a părăsit Moscova 
binecunoscutul cântăreț progre
sist .iinericati l'aul Robeson, care 
a vzitat URSS in urma invi'atici 
Asociației pentru Relațiile Cultu
rale cu Strcinatatea (A'oks).

In timpul șvderJ sale in URS? 
l’aul Robe'on a dat o serie de re-

c taluri la Moscova și la Stalin- 
grad.

La aeroport 
profesorul 
Voks-ului. 
număr de
Prezeii'antl al 
massă.

a fost condus dc 
beiiisov, pișcd’nîejL 

precum și dc un mare 
ser ilori. artiști și re- 

organlzatlilor de

ta iu sânul Partidului noHru. Pen- 
tiu a tace taia inlil i rari lor ele
mentelor dușmănoase, cea ma> bu
na arma de arărare eUc o poli
tica ju la a PdHidu'ui n>Mru. 
PiiiTu a aplica Hț>a cuui se cu
tiile aceate'a polHka. tribut sâ 
ducem o lupta cmisecviiilă ri 
nciruța oare iini utiha or'ci'rel 
devieri. Irthue sa luptam Iaca 
mita mai ales inipăilva orlcard 
înmilfsufari șovine d națlunulbte. 
Acest iiațlonullbiu se prezăita 
când tub fui mă dc a ii t isu v le I f mii 
Iu L, «.aud sub lor i a de subapre
ciere, minimalizare 
iub tăcere u rclu'ul 
Uniunii Sorietlce, 
Izvorăște mal ales < 
cerca rcallzarliur 
îngâmfarea cure 
ceaMa.

3. Ircbuc du^â o lupta necruța- 
(oure impotrha urkârel manifes
tări trnțkis*?. Trcbue du>â lupta 
lapuirAa formării dc fracțiuni șl 
clici. Orice |!bc;aLsm ri < r ce in- 
d lenta tolerată lața de politica 
Pârlitului noîtru, ușurea/a >1 fa
vorizează Infiltrarea duțirauluL

4. Vigilența trcbue sporita Cea 
mai urca abaierc dela disciplina 
Partidului au loc log Ierta, cultul

să
sa
ti

«au trecere 
șl Importantei 
Nailonul sinul 

rin su laaore- 
l-ruprli tl de 

decurge din a-

personal sau arivismul Irebut 
atenția nou-(ia. I rebae 

controlfim in toate domeniile 
inir un mod mult mai riturut
pălii uium, pc ac(id>ui Paztidu'u 
ți pe fuiicțiuiiarii Statuia1 1 ffc- 
Luu ta in arini rcsi-ou&abiliiaU'a 
ludrikuala țl j pedepsim orice 
buperlkluilt, ic ujicc neigljLOța 
d or ce Hpsa du Gg kntâ iu ceea 
ce privește aprecierea cadrelor 
fluid ^uu vechi. Comite ni Central 
al roba (oale ma*ur le luate 
biroul pollllc >1 de st ret aria L 
vederea e’lmlnăril hplonlir ți 
>vn(ilor troțk ț'i. El autoriza
ce-tu organe fa iu in numele Ca- 
niFc'ulul Centrul toate masurile 
tinzând la demascarea «1 Inlâtara- 
rea ^uțnianu'ui inlillrat ia Parti
dul nohtiu. Coinite/ul Ceutial cere 
a ts(or or^hne lucă uz de cta 
mal mare 
I >r, s-â-ți 
itj u ika hi 
rrducă la
furiaLVI ti truțldi 1, care încear
că î-j ub mineze Partidul «oMru, 

atenteze la cuceririle democra
tice ți ‘•a Împingă din nou | «pu
rul nub'ru muncilor m jugul cap!- 
(alhMIor.

de

in
a-

r’gui ■■zlt.jte m mu ca 
i udepliucasex icea*tâ 

chip de âvârșll «1 ni 
neputința pe agenții in

1

Buletin tr •>

Judecarea unui grup de spioni 
și teroriști bulgau

a forma o orgi-
i oare lupte îm-

Extinderea mișcării greviste 
în Statele Unite

Tn-SOI’IA, 16 (Agei-pres). 
bunului ifiii Noviol.op a îiictpii- 
Micraiiri judecarea proic’s.dui
grupului spioni și teroriști bul
gari organizaiți și conduși <1 ' că
tre «airviciul -d • spionaj monurlio- 
fa-cist din Greota. Dupu cum sa 
aflat din icne'ărilc pr.’liminoir 
grupul de sjeoni și teroriști a- 
flu|i in slujba seri voiului de 
spionaj monui ho-fusot, uveu

<!.*sarcinu 
rizație ilegală 
pori va frontului Patriei. Grupe
le (L- spioni au primiți <busemc- 
nca ins rucțiuni în legăturii 
organizarea de a te teroriste 
potiiva fruntușilur politici <i: 
publicii Populare Bulgara.

Majoritatea spionilor uflați 
fața tribunalului <lela N’evrokop 
sunt contrabandiști și ui’inbri ui 
fostului' gmp ilegal al lui Petcox-

ni
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NEA\ ¥<>1?K. 16 (Agerprcs). - 
In Macle Unite se găsesc in mo
mentul de falii 109.000 greviști ’m 
diferite industrii in afara de cei 
4 '0.0011 negri aflat! deasemenea 
in grevă După cum anunța zia
rele. cercurile conducătoare dm 
Statale Unite se tem că negocie- 
r le in vederea stabilirii nouilor

contracte colective vor da naștere 
unui nou val de greve.

Sindicalele marinar lor. mcca'ii- 
c lor de pe vase și radio'clegra- 
fișt. lor avănd un număr total de 
membri de peste 60.000 vor de
clara grcs.i dacă nu 'e va alunge 
la inclegere până in câteva zile.

Joi a avut loc o nouă ședință
u mini

Fruntașii progresiști ai Sindicatelor 
americane condamnă pactul agresiv 

al Atlanticului de Nord

a
de externe

\| W-H)RK. 17 (Ageipic). 
Ren Golxl. prcvxlintele Uniunii 
Mui citurilor Blajinii și Pielari 
din CI O, scrie jn publicația lu
nară a aortei organizații: .,C on. 
(luccrou C1O a uprolKil pactul 
Ai liLiiticului de NoitI fără să 
consulte Comitetul Ex<<cutiv.

(»ojd suldmiazu iu (ontinuaH* 
(5 ./'octriiia Trumu» ..planul 
M<ir-;hall' și „pactul Atlanticulu* 
de Nord împreună cu eonseciik 
jele lor vor fi judecate mai dc- 
\rmie *. au mui (âr/iu de întreg 
■ o.orul american. iar atuncâ 
<âixl va Mjfii ziua judecății con
ducătorii Sindicalelor mi vor pu_ 
i-cii pretinde câ ci au fost 
numai spectatori nevinovați. Ei 
\ >r trebui să dea ejqjlicații amă- 
inir.țite asupra rolului lor des-

gusțator in acest moment când 
poporul ia parte la cele mai mari lio- 
tăriri in ciuda atacurilor v.olente 
u persecuțiilor și amenințărilor 
icac|junii, poporul american vrei( 
pace, el va lupta pentru cj și o 
va menține'.

La rvienta conferința naționa
lă a l uimii i Muncitorilor din in
dustria metalurgica alimentara a 
pu tunul ui și de mașini agricole 
din Stutcle Unite a fost adoptată 
o rezoluție în care se condamna pac
tul Atlanticului de Nord și cerc 
revenireu la politica lui Roosvclț 
de colaborare cu URSS. Rezolu
ția ^puaie printre altele: ,,Sâ se 
știe că suntem împotriva orică
ror pacte sau acorduri militare 
cane urinarele să țne târască iîn- 
tr’nn nou război*’.

FAR1S, 17 (AGERPRES).- CO
RESPONDENTUL SPECIAL AL 
AGENȚIEI TASS TRANSMITE 
URA’ATORUL COMUNICAT AL 
CELOR PATRU MINIȘTRI DE 
EXTERNE:

.( )I A AVUT LCC O ȘEDINȚA 
SECRETA A MINIȘTRILOR DE 
EXTERNE AI U.R.S.S., U.S.A.,

MAREI BRITANII $1 FRANȚEI, 
CU PRIVIRE LA CHESTIUNILE 
DISCUTATE IN ȘEDINȚELE 
PRECEDENTE IN LEGĂTURĂ 
CI GERMANIA Și AUSTRIA.

V’ITOREA ȘEDINȚA SECRETA 
A CELOR 4 MINIȘTRI VA AVEA 
LOC LA 17 IUNIE A. C.

VII NA, 17 (Agi-q^res). - Ih 
cum unuiițâ ziarele, /ilelc trecu <■ 
u fost ataca 
regional al 
din <»Jașul 
francezâ de 
u tamri au i 
centre din

Sa 
biukd'trț c 
lor 
puse ta calc de o.gandr de 'pla
na j «Jr puterilor occidentale.

• • ’
FRAGA, 17 (Agerp^). I n 

număr d< ISU soldați din Vnnu- 
ta IU P. R cuprinzând și ansam
blul ar-iHi* al Armatei au m»s l 
la Fraga J<jl Li ainia/a pir.r.i 
a da un număr d<‘ •'prctuiok in 
cadrul f<Al*vilâților f.^a ■ u:na iij 
Prieteniei Româno-t < ho3loviir<’

Grupul a fost pr.mil la gal i 
de repn/entanții arn>ai<’i * ho. 
slovace și ai Ministerului d !>• 
lui muții

■ .etliiil comit •lultli 
j’artuliitai 
I < l 'ktrcbc 
o.'iipuțic.

avut h-
Austria, 

stabilit câ nccs c atacuri 
împotriva organizații- 

l’ar kIiiIiii < oinutiH1 ' in
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< 0’1'I1ACA. 16
f<» m htir lor
I onxlcnții <<*
hJ 1 a11 in iiu liibț«a ri'H A.cim|u|
«iu fir-t îmjwjșcați de către poli 
|ia okindtvă fîră u | ju<k- nțt 
pr<‘ulabd de câ’r'' ribunal.
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ROMA. Io lA.grrpr<>|. 

fiii^a judii ară u canH'rri 
'mat rwliruneu imunității
mentare d<jpuîalr roiiiii<li»'>r Iz«h- 
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Adunarea Națională Ungară
a acordat depline puteri noului guvern

BUDAPESTA, 16 (Agerprcs*. 
Adunarea Naționala Ungară a a- 
dop at miercuri in unan rnitale 
lio'ărirea de a acorda depline pu
teri noului guvern ungar.

d? pric „nie, colabora; e și asis
tență mutuala : emnat la 10 
prilie a. c. la Budapesta.

Pliț'.t aceasta. l’ri ședințele
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PVO.NGWN’G, 16 < Aecrpn 

Mi ituri s a dr^hi- ședința 
mira a ( (jininiiFni ( c.ural 
Paitidnhii <t|oi i« mm (rs 
Curtea «le Nord. In C(jr*-tl 
<le MuTruri plriuii'a a us< uita 
apoi a d. * mă rapnr u. ui 
Ar S ‘in a upi a ț ar i p n : 
tululir Li congjt* ul frontului 
țiuiiiil <Iem<*: ral .d poporului 
ir'aii.

Au fost aleși orlt gații < h
reprezinte Purtidul < I i ce muu- 
< “sc in înmiii iiupimal al popo
rului coreean.

• « •
ROMA. 16 (Agerprcs).
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Națio- 
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ceasta ședință a Adunări 
nale a fo.-t ratiftaat in 
mitate acordul ungaro-celiQȘlovac

A-a anunțat că 
întrerupe lucrâ-

dunării Na ionale 
dumirea iși va 
r li- pe nu timp nedetenn nat.
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