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Muncitorii din Cugir 
și-au luat angaja
mentul câ în cinstea 
zilei de 25 August 
să livreze 20 ciocane 
de abataj și 20 per 
îoraloare peste pro 

gram

Anul

rîNniBIBLIOTECA UNlVLi

Vinuri 5 Vtigust 1949
Proletari'dia toate (firile, uui|i>vfi I

l'zlnelor 
luat noul 
zilei do

Metalurglce 
ungalaniento 

23 August.
Apretura șl

CUGIR. — (Prin telelon dela 
corespondentul nostru).

In cadrul unul meeting fulger 
care a avut loc Iii zilele trecute, 
muncitorii 
Cugir șl-au 
in vederea

In numele secției 
a brigăzii U. T. M.-lste, tânărul 
lăcătuș Matei Leonlda ș -a 
angajamentul ca în cinstea 
23 August programul de 
(le pe întreaga secție să 
pășii cu 75 la sută.

Deaseir.enea
Petre și-a luat 
numele secției 
plinească până
gramul depe această lună.

MUNCITORII DELA SECȚIA 
FABRICAȚIE S’AU ANGAJAT 
CA RĂSPUNS APELULUI LAN-

luat 
zilei de 
produc- 
l u dc-

Lai'ca

lndepiinireUjOngajmicuțelor luate - o datorie de ungare pentru grupelețde mineri

Depășind programul' de preduejie pe luna Iulie cu 10,9°/0

Minerii dela sectorul 111 al minei Aninoasa luptă 
pentru îndeplinirea angajamentelor luate

aflat uettea
carbonifere

cu succes

tovarășul 
angajamentul în 

Sculări© să liide- 
la 23 August pro-

( ând uu 
ex ploui uri le 

uftgiijuniciilul sa urmeze 
fi uu luat ungajumeiite

(Ha 
luat 
neri 
de termen.

SAT DE ECHIPA LUI POP LU-1 
DOVIC — SA DEA IN CINSTEA ( 
ZILEI DE 23 AUGUST, 20 
CANE DE ABATAJ Șl 20 
FORATOARE PESTE
GRAM.

In cadrul aceluiași meetiag toii 
I -salarlatii Uzinelor Aletalurgioe 
| Cug r și-au luat angajamentul de 
a întâmpina ziua de 23 August cu 
noul realizări în producție.

CIO- 
PER- 
PRO-

Nr 887 CALEA TRANSFORMĂRII SOCIALISTE 
| A AGRICULTURII ♦)

VASILE LUCA 
Secretar al C, C. al ;

Partidului Muncitoresc R n ân
Ic uu i(iv4iru?ii] Stalin, împutri 
va tuturor uțMJi IUJji;tih>r d< 
drrup<lc >lângd, luplu ți 
munca iIiku puiifre H-ab/urUa ȘJ 
rqdiuuruj lini» i in;irxi'1 leninist 
in prtjbluniu piHtiiuaM •. apu>uiid 
idui a icnini’htă u posUjililuții u 
truguiii |uraniiiiii nmueiluarc tu 
uj/Crn tic < un • ir ui rea u suriului 
inului, liu/.iillatul uou-lui lup e a 
îusl reci mui btiilucilă \hturir 
a ‘■oi inIHmului. .'ții u<e.niu in 
buuînnă că I lt S..H. pi,-, du uni 
c<‘h mui iuuintaLi, cea uiui ine- 
cunizutu și ucu mai piuductivfl 
agricultură din lume, iar țăranii, 
prin o t>' lujijJu lut cobctivc 
>tupan<*>< inlr’oduvăi pumutiiuj 
lor, și uu crexil u \iu]u du bună 
Orc, luminuaaa și hănâtuabQ, 

taurind furicircu lur și u cupU- 
lor lor.
JG IMI L >1 |ll MLI'
DL HI Z()L\ AHE A PKOBLE- 

MJ.I
Națio ii uJjzu m a i ntreprindurilfii 

eupiluJrlu in |uru uuu'tru și tre
cerea lu dt>vobunuu planificată 
u industriei și a intrigii 
fununiuu u jiu» și 
u-cuții probluuia
MH’iuIi'Me u ugricuhuni. 
euastu mi c--ic posil la 
hincțonuru u scJiimbului 
orașe și 
zoi va rea 
orașelor 
ugricole, 
voie tiV'-eăridă și a 
muierii piimu (piele, lăiiâ, 
lu in du bl i ia le etc. I, 
crearea

unuulat uiiuurii 
umil loc, și-au

că echipa lai l‘op lAidovii fi a îndeplinit norma 
din l'aleii Jiului, in cadrul rneeli ngurilor ce au 
exemplul touarășilor lor dela mina Petrila. fi/urneroate grupe de mi- 
concrete in vederea îndeplinirii programului de producție inuinte

Prolelti)iotul, in ul'imfă ui |u- 
nminii'ii jhuik iumi'u, imin^und 
ie/i?>teii|u ri'ddj’iii nii bmghu/o 
JlIOșiuK ;t|, U d' \i‘|H| UlitCU uliibd 
uoiiduculmu u fn pilde. ■*<« «lumii 
«rație populara. A<uu-. a viuhr 
«h , obținută du chis.t hilijh ilourr 
sub u'HidtHvruiL partidului «•<>
niiini-lu și iniiJiuilon^ti, a <Jus 
<li popou ii» Jur din uucslr pui
di nunii iru informai iJor mari <■ 
conomice, polilicu, >ouiu|u. J urile 
du democrație populuru uu in 
irat in puriouda turii delu cu- 
pituliun lu sucLuiiniii in acr.bk 
pi fi a începui coiibtruirua micÎii- 
lisiniilui.

| arde 
cure au 
I oi murii 
foloseau

lată de pildă, ce scria Iov ura 
nul Mihuț Zuharia, șeful unei 
grupe de muieri dela mina Ani- 
îioasa, în scrisooruu trimisă la 
reducția ziarului nostru;

„Vestea că minerul Pop Ludo
vic dă cărbune în contul anului 
1950 nu m'u 
ortacii. Eram
(tihna.

insă, când
șui fruntașului, Pop Ludovic dela 
mina Petrila, n'um mai pulul 
sfu locului; am plecat la mina, 
la ortacii mei. Ardeam de tle 
răbdare sa vorbesc cu ei".

$1
șuiul
REA

gătit in abataj cu 
in concediu de o-

am aflat de succe-

1 
angajamentul grupei tovară- 
Mihuț a fost ; INDEPLIN1- 
PROGRAMULUI DE PRO-

nen liniă rute echipe și 
uu urinat bec- 

cart* și-uti luat angaju- 
oseină nutoarc. primul,

IU Priboi dela mina A- 
și-a luat tmgajnmentul

au încheiat șl luna Iulie cu un 
bilanț bun : 10,9 la sută peste pro
gramul de product e.

Cele mal Importante depășiri 
de normă au fost obținute <ie 
pelc Colda loan, 52 la sulă, 
cavei Alexandru, 17 la sută, 
rodi Petru, Barua Alexandru,
man Alexandru, care au înregistrat 
depășiri In 
sută.

Muncind 
ne, minerii 
dela mina
iwui succese in 
ta lor pentru 
gajamentelor luate va Ii încu
nunată de -purces îndeplinind 
astfel o datorie de onoare pentru 
fiecare miner.

gru- 
Ma-
Bo-
Ro-

du dumocruție populuru. 
pășii j- drumul (ruir 
MXbtlislr u * iuții lui 
larg experiența N lorică 

unde outiic- 
UOIldIKVJ îl 

lui la-niii >j 
prut mumă 

i lupte* gielc 
I mărului 
Mjciuliste 

in fu 
u*»le 

nu ni

DUCȚIE PANA LA DATA DE 15 
OCTOMBRIE.

După 
gnipe de mineri 
t ou rele, 
mente 
sectorul 
ninoasa,
ca până la data de 1 decemvrie 
să termine programul de produc 
(ie pentru anul în

★
De atunci munca 

sectorului 111 Priboi 
rat mai vie.
rle tot mai niiilic erau 
care-și depășeau zilnic 
<le lucru.

Muncind mal bine, nial
zat, minerii din sectorul III Priboi

curi.

în abatajele 
s’u desJujii 

Sporindu-și efortu- 
grupele 
normele

organi-

întărind colaborarea între cele trei schimburi, brigada 
de tineret dela Petrila va putea lupta cu mai mult 

succes pentru îndeplinirea angajamentelor luate
In toate sectoarele Industriale 

din tara noastra, pentru antrena
rea și creerea celor inai bune 
posibilități de munca tineretului, 
au luat naștere din inițiativa 
PMR brigăzi U.T.M.-iste de pro
ducție.

Asemenea brigăzi s’au format 
și pe lângă exploatările miniere 
din Valea Jiului. Ele lucrează fn 
abatajele de tineret dela Petrila, 
Aninoasa și Lonea.

Urmând sarcinile trasate de 
Paitid, la Petr la, cele trei echi
pe care formează brigada de ti
neret — conduse de Nistorean 
Glie., Ambruș Carol și Nicliita 
Ion au pornit entuziaste la muncă, 
reușind să depășească normele pe 
luna iulie, prima cu 19 la sută, a 
doua cu 11, s'ngura echipă a Iui 
Nicliita rămânând la normă.

Desigur acest rezultat luat com
parativ cu al altor grupe rămase 
sub normă, este o realizare.

Cu toate acestea, raportat la 
posibilitățile minerilor d n cele trei 
echipe, el este nesatisfăcător. E

suficient să amintim "pentru acea
sta succesele repurtate în trecut, 
sau numai faptul că lucrând la 
Lonea în cadrul unui schimb de 
locuri de muncă. Nistorean a ajuns 
fără eforturi istovitoare să atingă 
depășirea de normă de 110 la sută.

In mod incontestabil deci, for
țele sunt incomparabil mai mari 
decât realizările.

Care sunt atunci cauzele, depă
șirilor mai mici decât posibilită
țile ?

Deși mineri bun!, tinerii dela 
abatajul de tineret d n Petrila nu 
acordă atenț'a cuvenită lucrărilor 
de asigurare a loculu de muncă, 
lăsând abatajul nearmat, sau va
tra necurătită, necolaborând deci 
și îngreunându-si munca reciproc.

Schimbul care urmează altuia, 
nu găsește lucrările de întreținere 
efectuate. In loc de-a porni la ex
tragere, pierde o bună parte din 
timpul de muncă pentru a le 
face, iar pentru a nu rămâne sub 
normă, fapt care aduce micșora

rea salariului lasă abatajul în a- 
ceiasi stare, în care l-a găsit, lă
sând schimbul următor să repete 
operația.

Brigada dela Petrila a început 
nu de mult timp să muncească 
după un plan de muncă. Roadele 
n'au încetat să se arate, ele con
stând în depășirile de normă ob
ținute, depășiri care mai înainte 
erau mult mai mici.

Deasemenea, realizările au în
ceput să fie mai frumoase după 
ce s’a introdus metoda preluării 
lucrului pe schimburi.

Situat a din abatajul de tineret 
dela Petrila se datorește pe de 
o parte neînțelegerii faptului că la 
baza metodei de preluare a lu
crului pe sch'mburi trebue să stea 
strânsa colaborarea între echipe. 
Nu s’a înțeles că această meto
dă dă rezultate numai în cazul u- 
nei colaborări cinstite, a unor re
lații tovărășești intre echipe care 
să înlăture orice posibilități ca un

(Continuare in pag. IIl-a)

DELEGAȚIA DE ȚĂRANI MUNCITORI
CARE S A ÎNAPOIAT DIN UNIUNEA SOVIETICA 

A FĂCUT O VIZITA 
LA AMBASADA SOVIETICĂ

BUCUREȘTI, 2 (Agerpres). — 
Delegația de țărani muncitori 
care s'a înapoiat din Uniunea So
vietică a făcut o vizita la Amba
sada sovietică. Țăranii muncitori 
au (inut astfel, înainte de a pleca 

Iin satele lor, să mulțumească re
prezentanților Uniunii Sovietice 
pentru primirea călduroasă de ca
re s'au bucurat in cursul vizitei 
tăcută iu Marea Tară a Socialis
mului unde au tras bogate învă
țăminte din realizările agriculturii 
colhoznice.

Delegația țăranilor muncitori a

fost primită de S. 1. Kavtaradze, 
Ambasadorul Uniunii Sovietice, 
A. V. Zotov, prim consilier, luna- 
kov. reprezentant comercial, ge
neral maior Zabelln, atașat militar 
N. Sutov, V. Karetkin, S. Privo- 
varov, prim secretari șl de întreg 
personalul ambasadei.

Au fost de fată tovarășul Glieor- 
ghiu Dei, secretar general al Co
mitetului Central al PMR, pr m 
vice-președinle al Consiliului de 
Miniștri; Vasile Luca, secretar al 
Comitetului Central al PMR vice
președinte al Consiliului de Miniș

tri, ministrul Finanțelor; I. Chișl- 
nevschi, secretar al Comitetului 
Central al PMR, Emil Bodnăraș, 
membru in Biroul Politic al Co
mitetului Central al PMR, Minis
trul Apărării Naționale; Gh. Va- 
silichi, membru in Biroul Politic 
al Comitetului Central al PMR, 
Min'slrul Minelor și Petrolului; 
Miron Constantinescu, membru in 
Biroul Politic al Comitetului Ceu- 
tral al PMR, președintele Comisiei 
de Stat a Planii carii; Vasile Vai-

(Continuare în pag. IlI-a)

medie de peste 10 la

mai mult >i mui bi- 
scctorului II! Priboi 

Aninoasa, vor obține 
muncă, iar lup 
îndeplini ren an-

Dela 1 Agusf 1919 

Tov. Pali Iuliana 
dela Preparafia Petr,la 

/- '..'lucrează în contul zilei 
de 27 ianuarie 1950

ALATURI DE ALTE FEMEI, 
TOAVRAȘA PALL IULIANA LU
CREAZĂ LA COLECTAREA 
PRAFULUI DE CĂRBUNE DIN 
APA CE VINE DELA SPĂLĂTO
RIA PETRILA.

ORGANIZANDU-ȘI MAI BINE 
MUNCA Șl LUCRÂND CU MAI 
MULTA CONȘTIINCIOZITATE 
TOVARAȘA PALL IULIANA A 
REUȘIT CA ZILNIC SA-ȘI DE
PĂȘEASCĂ NORMA DE 3 TONE 
PE ZI.

ASTFEL IN LUNA IANUARIE 
19-19 A RECUPERAT DIN JGHIAB 
152 TONE PRAF DE CĂRBUNE, 
IAR IN LUNILE URMĂTOARE A 
RECUPERAT INTRE 120 ȘI 158 
TONE.

DATORITA ACESTOR IM
PORTANTE DEPĂȘIRI DE NOR
MA, TOVARAȘA PALL IN ZIUA 
DE 18 IULIE ȘI-A ÎNDEPLINIT 
NORMA ANUALA.

DIN ZIUA DE 1 AUGUST EA 
LUCREAZĂ IN CONTUL ZILEI 
DE 27 IANUARIE 1950.

MUNCITOR
ȚĂRANI MUNCITORI 
INTELECTUALI 

din Valea J.ului

în 6 August apare
ziarul vostru

STEAGUL 
ROȘU

ORGAN AL COMITE

TULUI JUDEȚEAN

P.M.R. VALEA JIULUI

drumul
41 \

experiența 
a l’niunii Sovietice, 
oii iiiiiiK ii, datoritii 
jilble a jjurlidului 
Stiiljii, uu aparul 
plina <iu ulm «u|n • 
patria joj uu ridicul 
'‘dificili ul *-ociulă|ii • 
( (instruirea Micialisinultii 
rjle de democruțic populara 
înlesnită tle faptul <a nu 
«zoluie nici intre el ■ și nici d< 
U.1LS.S. Ac»‘-t fupî «tJii'-liiut* nu 
puternic ujutu. ului in c(iii.iirui 
rea soiiulismulni. cât și in apă 
rarea acesf<»r (uri împotriva iu 
tervcnpri imperialiste.
ASCT I IJU.A LI PTLI Dl ( LA

SA LA ȚABA
( (înșiruirea social mm ului in 

țările de democrație populuru sc 
desxoltu î.i cornii|iunile ascuțirii 
din ce în ce mui muli a luptei 
de dusa, în general și în onvdi 
țiunile diferențierii și mscuțirii 
1 uplei di* (-lu.su lu țură in spe
cial. ( ti cu! mui lioînrîi csie pu
să pe ordinea du 
rea sociulGlă u 
atut luplu de cla>â la sate 
pată și 
ascufită, 
răni mea
zia satelor -

învățătura 
precum și 
ne 
re 
au 
ci 
nu 
o rezistență înverșunată, folo
sesc mijloacele și urmele de lup
tă cele mai mârșave (crime, 
șina te, incendii, 
uaj în slujba 
aij>dând 
pentru, 
duiri.

Țările 
cunosc aceste adevăruri acum și 
din proprie experiență. Proleta
riatul din aceste țări, întărind 
regimul de democrație populară, 
ia măsuri pentru ca această nouă 
forma de stai, prin care prole- 
turiatul își exercită puterea, să 
îndeplinească sarcinile dictaturii 
proletariatului, in special, sar
cina de reprimaie n claselor ex
ploatatoare la orașe și sate.

In perioada trecerii dela capi
talism la socialism, fiecare d'n 
|firile de democrație populară se 
lovește in desvoltureu ei de greu
tăți și diferite particularități. 
Aceasta nu sclilmbâ insa faptul 
că în fiecare țară construirea 
socialismului este posibila nu
mai prin lupta de clasă, care sc 
ascute pe. măsură ce se intensi
fică ofensiva împotriva elemen
telor capitaliste.

In lupta și munca pentru 
construirea socialismului în ță
rile de democrație populară, pro
blema întăririi 
m uncitoare 
tourc este 
existenței 
înfuptuirii 
mare socialistă a agriculturii.

Din istoria Partidului Comu 
nisi al L'.R.S.S. cunoaștem bin< 
luțjla dusă de bolșevici, în frun-

zi l iu ils Turma 
agriculturii, cu 

ca
va căpălu o formă mai
mai violenta între ța- 

nnincitoare și burgliu
- chiuburimea.

marxist-kninMa, 
experiența sovietică 
clasele exploata toa- 
bătute nici după cc

arală că 
nu sc dau

fost răsturnate dela putere, 
dimpotrivă, ututa timp căi 
sunt nimicite ca clasa, opun 

rezistentă

asa- 
sabotaj și spio- 
imperialismului), 

lu interveufia străina
răsturnarea noii orun

de democrație populară

vieți <_•- 
punt* lot mui 
tiunsfu rulării 

fura a 
«^ iu pobil ta o bună 

a schimbului iritrt 
satCj nu uite pombilu re- 
probleniei uprux iziouarij 
cu cereale și produ&e 
de care a<v- <-u uu ne 

industriei rn 
plan 

precum și 
rezei velur du ‘-lut in ce- 

reulc. Kuniuiierea in urma a 
torului agrar fuța de wect» 
induși rial conHiluc o piedică 
noasâ u dovoltarij intngi 
coiviRiii iia|iuuulc.

CondițiuniJe actuale de 
viihuic ii țârilor de dunnoci 
populurâ nu permit inia lt 
iua L colectivizări masive, 
cur o di‘-\<»Jir. t‘*hn'fă 
corispuiizuioa'C’. tractoare 
sini, cadru pregătite și p 
toate acestea dorința și Iii 
consimt imun t dJ țărănimii i 
ciloarc de a ialra in guspoc 
eoleciivu. Este necesara cor 
gerea în massă a țărănimii sa 
șî mijlocașe cu scăparea de 
tivă de exploature capitaliști 
specula și jaful chiaJjurimii : 
siguraruu unui existențe de 1 
sturc, de ridicare cui urală 
sănătate, sc găsește pe drt 
colectivizării, in socialism.

folosind experiența ?ovi 
și ținând seamă de condiții 
lor proprii, țările de democ 
populuru — pentru asigui 
ii licării producției agrare, 
tru î ml) una lățirea schitu! 
între orașe și sate și pentru 
curea nivelului de viața al 
înmii după reforma a vrură, 
tu a dat milioanelor de ța 
în fiurure din acetic’ țari, 
tnântuiilc luate moșierilor — 
inițiat Și desvoltă murea m 
re CoupeiuiistiT de consum 
dusfutere și de producție.

Aceste cooperatix pe 
ifiiforientul rol economic 
ciul pe cere-i 
țiunile regimului 
popii lai u, educă 
nești munci luare 
loctixisinuhii, in 
în comun.

Mișcarea cooperatis’ă in 
publica Populară Română s< 
sește pe drumul reorganizări 
baza noii legi n coo; erației, 
prevede 5 tipuri de cooperi 
cooprative de consuin-aprox 
nare, prelucrare și desfa 
cooperative de producție rr 
șugăreaseă; cooperntive de pro 
ducție agricolă — gospodărit a- 
gricole colective și al iu feluri de 
asociații.

Azi avem: cooperative <L* eru
dit: 154 unilățk cooperative de 
consum: >24 unități: cooperative 
du aprovizionare: 5' 1 uuuăți;
cooperative de lfipturir: 12 uni
tăți; cooperati\e dive le: 2“3 u-

aiian|ei clasei 
cu țărănimea munci 
problema de bază a 
regimului nou ți a 

operei de transfor

★) Articol apărut in „Pentru 
pace trainică, pentru democrație 
populară nr. i5 (42) din 1 au
gust.

1

c<joacfi în 
de dumoc 
inasst Ic

în spiritul 
spiritul in

(Continuare In pag .l-a)
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COLȚUL SPORTIV
Concursul alpin de pe muntele

„Straja"

CALEA TRANSFOSMAR1I SOC'ALISTE 
A AGRICULTURII

Duminică, 31 iulie la cabana 
„Straja din Vulcan, n avut loc 
concursul anual alpin; d slanta 
15 km., diferența de nivel t>48 in.

lata rezultatele obținute.
Pe echipe :

1. Mmerul-Lupcnl 4 h 30’45"
2. Viitorul-Petrușeni 6 11 18'21"
3. Slrala-Vulcan 6 li 36'45"
La concurs a participat și o 

echipă de tineri muncitori dela 
Căminul Muncitoresc din Vulcan 
a cărei comportare merită a fi 
remarcată.

La terminarea concursului a 
avut loc distribuirea premi lor.

Box
Dumin ca, 7 august a. c, pe a- 

rena „Jiul" din Petroseni va avea 
loc gala de box cu concursul 
boxlerilor craiovenl.

In deschidere vor avea loc 2 
matchuri, după care, in cadrul 
galei de box se vor disputa alte 
6 partide. Gala va fi încheiată 
prlutr'un maicii demonstrativ intre 
fostul tr i Iu campion european, 
Lucian Popescu și Guta Nalior- 
neac. antrenor federal.

JIUL IN VACANTĂ
Imediat după terminarea campionatului Diviziei Naționale 

A, jucătorii Jiului au luat binemeritata vacantă. întreg lotul 
care u activat m returul campionatului divizionar A — cu exCep-

petrece Dacallta la băile Geoagiu. 
activitatea footballistică nu a 

garnitură sub conducerea antrenorului A. Mari- 
continuă antrenamentele, iar in zilele de duminică sus- 

judefului matchuri amicale de foot-ball intâl 
campionatul distericlual „Valea Mure-

ția lui lidog și Szilagy — ffi 
l'<si in cadrul grupării Jiul 

încetat. Prima 
nescu fși
fin fn cuprinsul 
nind diferite echipe din 
șului".

JIUL — C. S. M. Orăștie 3—1 (2-0) 

Duminică, 31 iulie a. c. Jiul a 
susținut un match amical de foot- 
ball întâlnind la Orăștie echipa 
locală, CSM de care a dispus u- 
șor cu scorul de 3- -1 (2—0).

Punctele au fost înscrise de 
Nicșa (2), Și Paraschiva pentru 
divizionari, iar pentru localnici, 
unicul punct a fost înscris de 
Căruățulea.

De vorbă cu
GRECU SAMSON, Orăștie. — 

Corespondența trimisă in legătu
ră cu activitatea cluburilor spor
tive din Orășfe nu este publica
bilă in forma in care ai trimis-o.

Este necesar să analizezi te
meinic act v.tatea sportivă din o- 
rașul d-tale, sa arăți realizările

€ E A € B TT U M
O nouă lucrare documentară despre 

Uniunea Sovietică
Dorința masselor populare din 

țara noastră de a cunoaște cât 
mai temeinic reajitățjle sociale, 

politice și din L’RSS se arată în 

cererea tot mai mare de reviste 
și cărți sovietice. Pentru a răs
punde acestor cereri, librăria 

.CARTEA RUSA” a adus de cu- 
r. ud du Moscova, printre alte 
i •irit - lucrarea „NAȘA VE- 
L CAIA 11 DINA” (Patra noas
tră nu ci, un volum documentar 
<• pr_* \ [, socială in URSS cum
ș despre problemele generale 

Cu această ocazie au luat cuvAn. 
tul reprezentanți ai organizației 
de Partid, șl concuren(i, subliniind 
importanta concursului care s'a 
desfășurat,

Insigna 
de Polisportiv

Mergând pe linia sarcinilor 
tiasate do Hutârlrea Biroului Po
litic al C C. al PMR din 26 Iutile 
Iii Întreaga (ară au iuceput In 
ziua de . I iulie concursurile pen
tru obținerea „Imlgttel de Poli
sportiv”. In Valea Jiului concur- j 
șurile pregătitoare vor incepe in ' 
ziua de 7 august.

Tineretul sportiv a primit cu viu 
Interes competifia curo va atrage 
pe terenurile de sport numeroși 
concureufi. Concursurile pentru 
Insignă, au drept prluc'pal obiec
tiv formarea tinerilor intr'un spirit 
nou, acela al imbrăfișărll unei ac
tivități sportive multilaterale.

TINERI Șl TINERE DIN VA
LEA JIULUI, PARTICIPAȚI IN 
NUMĂR CAT MAI MARE LA 
CONCURSURILE PREGĂTI
TOARE PENTRU OBȚINEREA 
„INSIGNEI DE POLISPORTIV".

Jocul prestat ae oaspeți a im
presionat plăcut publicul nume
ros, care a ținut să vizioneze 
partida. Divizionarii nu au urmă
rit realizarea unui scor prea se
ver, mulțumindu-se doar a com
bina frumos și a conduce acțiu
ni, dând în felul acesta mult de 
lucru apărării gazdelor.

S. Grecu, coresp. voi.

corespondenții
ln/ (toate ramurile sportive, Jdar 
in acelaș timp să arăți Si lipsu
rile ce se constată. Care sunt 
sporturile care se practică, câți 
sportivi activează în diferitele 
sporturi ?

Așteptăm deci să ne scrii.

prisiud organizarea statului so

vietic.
Din cuprinsul acestei prețioase 

călăuze pentru cunoașterea Uniu
nii Sovietice, cităm : Bogățiile 
URSS; Republicile URSS; Trecu
tul poporului sovietic; Organizarea 
soc a'ă șl do stat a URSS; Orga
nele superioare a'e Sta.ului; Drep
turile și datorite cetățenilor; Răz
boiul pentru apărarea 1-atrleț; De
la socialism la comunism.

Cartea „NAȘA VELiCAIA R 
DINA" are 560 pag ni și costă 
180 lei.

In total 6,T\J unități. cu 
4.920.473 murului

Diferite alte fornu* dc C'oujktu- 
|iv suin folosite cu succes pentru 
ridicarea producției agrare și u 
nivelului de vîațfl ni (ord ni mii. 
Dc exemplu, în R P.R. se pructi. 
cu cuiiHihurca loturilor țărănești, 
ținând Nrunui de interesele țără
nimii buruce și mijlocașe, asula 
lucidul și tfo)ue»ireu in tovurășit 
a tractoarelor și mașinilor agri
cole.

In Republica Populară Româ
nă, în lotimim imului 194S, h‘au 
făcut comasări benevole n pă 
niântidui țâra mior muncitori 
fitul cart u permis folosirea a- 
soluincnlului pe o suprafață de 
538.1X10 lui.

In toate țările dc democrație 
populară Cuu creat și t»r dez
voltă s'uțiunik de mașini și truc 
toare, care deschid drumul spre 
iniovdru.'iri ți alte forme de a- 
sOvicri, spre gospodăria cu ude 
vârât culei ii vă. In România, sta 
țiu ui Ic de îuașiui ,și tractoare nu 
fost organizate anul trecut. A- 
veni HO stațiuni de mașini ți 
tructumT*, cu 2-2W9 tructoure în 
sture de funcțiune, [18*9 pluguri 
de tractor, 1968 batoze ți 74*) se
mănături. Anul acesta se vor 
înființa încă 20 S.M.T., cu 1500 
traetoure. Se lărgește uri nu dc 
t rad oare, cu re în 19 >2 va da 
peste 300 tractoare pe lună. Nu 
murul țăranilor asuciați care fo 
lo&csc în comun mașinile ți 
tractoarele S.M.T.-ului este de 
55 059.

S‘uu înființat și gospodării a 
gricole de stat care sunt gospo
dării de tip socialist. In Româ
nia au Tost deasemenea înfiin
țate 692 gospodării agricole df 
stat, cu o suprafață de 662.195 
ha. (dintre care 579.255 ha. teren 
arabil, 106-166 ha. pășuni, 1131? 
ha. livezi, 16.867 ha. vii, 148.585 
ha. diverse).

Nu avem insă toate condițiu- 
nile necesare pentru colectivi 
zări lu/iâive ți lichidarea 4chia
burim ii ca dusă. Statul, având 
nevoie de producție agricolă 
pentru locuitorii orașelor, se fo
losește și de grâul produs de 
gospodăriile cliiburești. Dar 
scoaterea din mâna chiburului 
speculant a surplusului, cu pre
țul de stat, pentru asigurarea u 
nor raporturi juste între prețul 
produselor industriale și cele a- 
gricole, nu merge fără rezisten
ța înverșunată a chiaburului și 
nu se poate reuliza fără spriji
nul țărănimii sărace și mijlocașe

La ședința plenară u Comite 
tului Central al Partidului Mun
citoresc Român din 3—5 mar
tie 1949 a fost fixată politica 
partidului față de țărănime: „Ne 
sprijinim pe țărănimea săracă, 
strângem alianța cu țăruiuinea 
mijlocașă și ducem o luptă ne
întrerupta împotriva chiaburi 
mii*.

In etapa actuală, partidul du
ce lupta împotriva exploatării 
capitaliste la sate prin aplicarea 
unei politici de îngrădire a chia 
btiriniii, pentru u-i împiedica pc 
chiabur de a-și mări bogăția 
prin exploatarea țărănimii săra 
ce și mijlocașe și pentru a în
grădi exploatarea muncitorilor 
agricoli.

Pentru îngrădire^ puterii ecu 
nomice a chiaburilor s'uu luai 
măsuri prin introducerea impo
zitului progresiv. Gospodar iile 
chiabure; ti plă'esc impozit până 
la L’j dm veniturile gospodării
lor, impozit pe care Sfaturile 
Populare il pot mări cu 20—50 
la suta. La predarea cotelor u- 
bligatorii ca re s‘at, gospodării 
le chiabureați sunt obligate su 
contribu? progresiv: cu cât mat 
bogată r te gospodăria, cu a â> 
nîui mult e-tc obligata sa dea 
statului din recolta sa. Apărarea 
in er:'Lor munc orițjr agricoli 
de către stat și sindicate, obligă 
pe chiaburi să le asigure condi

ții! ui de viață mai bune. Astfel 
Îngrădim cxploaiaiva inum.il uri 
lor și îmbogățirea chiaburilor 

>arcina de Îngrădire a puterii 
economice și u in fluenței polii i 
<•<• a chiuburiniii, Puriidul o in 
dcplinuște jx- bi/u unei politici 
de cIuaJ Iu sate; prin «paraleu 
ii'te rcsclor proletariatului agii
ml, uit țuranuiui .-arac și riPjlu 
<0; fața ilc chiaburi, printr'o 
politică fiscala de c)aiă (urc 
sa ușurv/e riluuțiu țăranului să 
rac și mijlocaș, jm- de o puric și 
su ajH M.’ pe chiaburi, pc de alta 
purtv, printr‘o politica de cla*d 
in domeniul <umctârilor, al crc 
dik-lur ele.: prin imp^lu-arcu 
ucapurârii de elitre chialmri a 
pământurilor țărănimii munci
toare. Aplicarea în pruclică a 
liniei politxv a Partidului faț<* 
de țâiunirue u dus In întărir ă 
nbuneți elu^ci muncitoare cu 
țăiunimca muncitoare, u întărit 
poziția clasei muneiiourc cu sin
gura forță conducătoare în țară.

Ța răni mea muncitoare urmea
ză și mai huturit drumul arului 
de P.M.R. spre Irusfonnurca so 
cialistă a agriculturii in Repu
blica Populura Română. Am fel, 
In prezent sunt in curs de orga 
irizare circa 50 de gospodării a- 
gricole colective. Acest**a vor fi 
primele gospodării coltx'tivc în 
care pământul devine proprieta
te colectivă, iar membrii gospu 
dăriilor vor fi ictribuiți după 
munca dcțim-â dc fiecare.
SINGURA CALE DE TRANS

FORMARE SOCIALISTA A
STATULUI

Cooperativele de consum, de 
desfacere și de producție joaca 
rolul hoiaritor in transformarea 
socialistă a agriculturii. In ar
ticolul ,,Doprc cooperație", D* 
iun a scris: „Sub orăuduaca În
ființată la noi, întreprinderile 
cooperatiste se deosebesc dc în 
irt-prindcrile capitaliste private 
prin faptul că <4e sunt între
prinderi colective, insă nu se 
deosebesc de întreprinderile so
cialiste, dară ele suni bazate pe 
pământ ți mijloacele de produc
ție aparținând slutului, adica 
clasei muncitoare1' (cursivul meu. 
— V. L.). Numai asemenea co 
operative de producție, alături 
de gospodăriile agricole de stat 
reprezintă adevărata gospodă
rie socialista agricolă.

Clica trudăioarc a Iui Titc 
neglijează acest adevăr. Națio
naliștii burghezi juguslavi, ur 
luând politica lor jautipopularu 
și aventuroasa, mint cu neruși
nare, afirmând că înfăptucsc 
transformarea socialistă a sta
tului. In rezoluția Biroului In
formativ asupra situației din 
Partidul Comunist din Iugosla
via se arată câ conducătorii iugos
lavi ignorează faptul că în satele 
jugoslave predomină gospodă
ria țărănească individuala, care 
generează in permanență capi
talism și burghezie, că în .Iu
goslavia puinâniul nu e naționa
lizat, că rin mâinile chiaburilor 
sunt concentrate suprafețe im
portante de pământ; ci ignorea
ză și chiar neagă diferențierea 
de ’clasa și lupta de clasă Tito- 
iștii vorbesc despre imaginarele 
lor succese în ceeace privește cu
prinderea țăranilor in cooperati
ve Iși „construirea socialismului 
In țaru“ în condițiile... menți
nerii proprietății private asupra 
pământului- Cooperativele tito- 
isie la sate sunt înființate dc or
ganizațiile sătești ale Frontului 
Popular, în care doiulnă cle
mentul chiaburesc. Deaccca ne 
putem imagina cam care este e- 
ficnța de clasă a acestor ..focare 
ale socialismului la sate": în a- 
semenea cooperative (h produc 
(ie, retribuirea munc: vc face 
nu proporțional cu muuca depu
să, ci proporțional cu păru i Iih 
predai in cooperative, nvai‘du-5? 
în vedere valoarea mașinilor u- 
gricole și a vi clor predate. A- 

ccbic cooperative scnc*»c scopu
rilor (U* exploatare a ța rănim ii 
buruo* «le către cljiuburi, cIj 
cmitribue la c-ruștcn a ticmen 
ti lor cupjtali'sk* Iu sute, pe dc o 
parte și lu buiuurcu țuraiiiuiii 
Inuncdoare, pu dc ulu pur le.

Coopera tiu-Ic create dc cJjcu

lui ț Ho sculiuiiiâ. cj două pita 
t u ri dc u pu i u ,,ubșt i le" pe tare 
u încercat «jâ le in-tituc diefatu 
iu uiitoiu*- ca mi la noi prin pu
nerea luuhilla in „ubșie" a țăra
nului șarm, u cliiuburului și u 
mojiritîui, Ckinfonu principiului; 
..fncurv munw^ o Jupa pu’rreu 
■’U și primește Jupa proprietatea 
mi“. -- (idku -aracul și luijluca 
șui au niiiliceu-: a peniru u oa
le ren tu chiaburului și a 
nihii.

In țările dc democrații1 pnpu 
laru pregătește temeinic dru
mul tare duce — prin colectivi
zare >i transformare sociali ;ă a 
agriculturii. Iu lichidarea defini 
trvu u claselor Txploutatoarv. 
Calea colhozurilor cate singura 
cale justa — așu a spus tova
rășul Staliu. în cuvântarea sa 
Lu primul O»ngre» ul colhozni
cilor udarnici. 'Iovaroșul Sialin 
a subliniat că, pentru țărănimea 
muncitoare, care luptă pentru o 
viață mai bunu, „există numai 
doua cai: sau înainte, în sus spre 
o orânduire nouă, colhoznică; 
sau înapoi, lu vale, spre vechia

Un curs de croitorie înfîinjat în 
cadrul II. F. D. R. din Lonea

In cadrul organizației U.F.D.R. 
din Lonea, funefioneazâ acum — 
do curând înființai — un curs do 
croitorie pentru lemeile din loca

litate.
Lecțiile au loc do două ori pe 

săptămână, cursurile având o du

rată de 6 săptămâni.

Până acum sunt Înscrise 23 de 
femei. Pe lângă lecțiile de croito
rie, accsto cursuri mal urmăresc 
fi ridicarea nivelului politic șl cul
tural al elevelor. întotdeauna în
aintea lecțiilor se tin ședințe scur
te de iuniătate de oră in care se 
citesc ziare șt broșuri sau se dis
cută probleme do politică. In a- 
cest Iei, timpul este intrebuintat 

INFO KMAȚ11
In urma dispozitiunilor specia-

le date de Serviciul învățămân
tului Artistic dela Ministerul Ar
telor in anul școlar 1<M9—5O se 
snr dischide școli speciale de 
arta pentru elemente talentate din 
rândul muncitorimii și a țărăni
mii muncitoare. Școlile vor cu
prinde toate ramurile artistice, 
ca : coreografie, muz eă și plasti
că.

Pentru recrutarea elevilor a- 
cestor școli, Ministerul organizea
ză o campanie specială de des
coperire a elementelor înzestrate. 
O comisie specială va activa pe 

1—3 Seplembrie o. c plasa și orașul Dtva
2—4 . .... Hunedoara
3—5 . .............................. Orăștie
4—6 ............................... Geoapiu
5-7 ................................................. Ha(eg
6—P- .. .............................. D..i
7-9 i elroșeri
8—10 . . .... ‘"r'rmise.jcluza
9 — 11 .. ............................... Fii
0-1’ .............................. Oob-a

1 — ’ l’r-rd
2— -1 .............................. r.ria d' Cri?

orânduire vlimburească și uapi 
tdhbta.

O U tiCiu cule OU cXtotfl..

Îndeplinind sarcina oiborn a d< 
1 ransforimifc ioi iali.-tă u agricul
turii, partidele <vmun'Btc 
muiuii<jȚ4-;ti din țările de deim#- 
(rație popular,! au in permanen
ța in vedere n<ccM'atca n^pec- 
turn unui ritm juB{ in ucvustăr 
muie și importanta opt ru. Acest 
rilm depinde nu numai de gra
dul dc de \.>l'arc indastrialâ * 
țurdor resptvtriv, ei și de o se, 
rle de facturi <ubn n ivi

Învățăturii tovarășului Stalm. 
precum ți expenruța eonstruirii 
VHturmiibc 4| MAcialnmulai fn IL 
Rjs.S., ex|M'i.i-nța rezultate
th ulucile* iu t râie formarea su-
cialbitu u upri< uluirii în L R 
S.S., Eunt darurile cele urni 
scumțM* date dt țwipoarale wni< 
rice clasei muncitoare fi țuraiii- 
tiLÎi mu mu (oare <Lii țurilc de 
democrație populara, care uu 
trecut la Construirea socialismu
lui in țăriL- bir.

Folosind aceasta experiență 
bogata, ținând stama de cundiți- 
unilc concreU* in oare ne grUirn, 
partidele comuni-tr și nruucito- 
rtști conduc clasa muncitoare Si 
aliata sa — prănrnca mun
citoare .spre construirea —
soc etății socialiste, spre o via
ță cu un înalt nivel cultural, 
«pre o Yiața nun una lâ.

cu folos. Iar învățăturile asimi
late multl laterale.

UL1CI ANA, coresp. rol.
*

Zilele trecute, a avut loc la L»- 
nea, deschiderea primului curs da 
îndrumătoare in cadrul organizației 
U. F. D. R.

Până in prezent sunt înscrisa 
10 cursiste, iar lecțiile le sunt 
predate de prietenele absolvente 
a școlilor de îndrumare de pe lân
gă Jude|Cana UFDR Petroseni, 
precum șl de membrii al organiza
ției de Partid.

Prin felul in care muncesc la 
învățătură curslstele dovedesc 
multă silință pentru ridicarea ni
velului lor politic șl ideologic.

A. V. coresp. voi.

teren în acest scop Intre I—15 
septemvrie a. c.

Pentru pregătirea activității a- 
cestor comisii. învățătorii tutu
ror școlilor elementare vor ale
ge după o atentă examinare câte 
trei elevi pentru fiecare din cele 
trei secții ale .școlii.

Intinerariul ce-l va urma comi- 
s a Ministerului Artelor pentru 
descoperirea și recrutarea în Șco
li speciale a tinerelor elemente 
muncitorești, talentate este ur
mătorul :

inum.il


MM (V O l

DIN CÂMPUL MUNCII
Qb(inâfiJ depășiri importante de norruî

Numeroase grupe dela mina Jieț-Lonea 
dau cărbune în contul lunilor 

Septembrie, Octombrie și Noembrie

UI iala de „Crucea Roșie" - Petroșeni depune o 
rodnica activitate în slujba poporului muncitor 

din Valea Jiului

Pentru a-fl îndeplini cu cinste 
sarcinile ce le revin in codrul 
I'lanului de Stat, minerii dela 
muta Jief-l.onea nu trecut la or- 
ganitarea de nou' întreceri fu 
muncă. Întrecerea socialistă ala 
Itiri de preluarea produc(iei pe 
schimburi a făcut ca numeroase 
gi upe de mineri si depășească 
ztlinc normu, nju'tgând ca la 
sfârșitul lunii iulie să dea căr
bune in contul lunilor septern 
r-rie, octomvrie și noemvrie.

Astfel, echipa conduși de to 
uurațul Jurca Aurel, depășind 
norma pe luna iulie cu 24 Iu 
e;Hă, începând cu (oria august 
dă cărbune in contul celea de 
a doua jumătate a lunii noem- 
urie. 1 a fel, celelalte două echi
pe din grupa looirașului Jurca, 
conduse de minerii Marian și 
Oprea Solomon, lucrează încă de 
pe acum in contul lunii octom
brie.

>>'i grupa tovarășului Rus Au

Pentru îndeplinirea Planului înainte de termen

Muncitorii dela atelierul de grup al 
minei Peirila lupta alături de mineri

In lupta minerilor pentru în
deplinirea progrumului de pro
ducția înainte de termen sunt 
augrenați și muncitorii dela ate
lierele de grup, pieparujic și 
dela transporturi. Cu toji de
pun eforturi pentru traducerea 
in via(u a angajamentelor luate 
de minerii dela exploatările car
bonifere din Valea Jiului.

Iată, de pildă, cum au înțeles 
muncitorii electricieni Idela ate
lierul de grup Petrila să sprijî- 
neasca pe mineri în lupta lor 
pentru cărbune mai mult.

Galeria diu culcușul lentilei B 
din sectoruu IV al minei Petrila, 
amenința cu prăbușirea. Cablul 
electria fiind condus prin această 
galerie, în caz de prăbușire, mo

LA DEPOUL C.F.R. PETROȘENI 
a luat ființă o brigada de tinerel
Cu sprijinul $1 îndrumarea or

ganizației de sector U. T. M. (1 a 
comitetului de fabrică, la depoul 
de locomotive CFR-Petroșenl, a 
luat flintă o brigadă U. T. M.-istă.

Din brigadă fac parte tinerii 
lăcătuși N. Miiietz, J. Crișan, R. 
Brăilolu, J. Bunescu, V. Rotaru, 
L. Grober, J. Urechiatu, armato- 
riștll L. Stănilescu și R. Miclea, 
precum și tânărul strungar în fier 
Groza Roman.

Brigada e condusă de tovarășul 
Lanpo Ion, un muncitor cu bo
gate cunoștințe și o îndelungată 
experiență in câmpul muncii.

Pornind cu elan la muncă pen
tru Întâmpinarea Congresului șl 
Festivalului Mondial al Tineretu
lui, cu cat mal frumoase realizări, 
Uiîsada tinerilor CFR-iștl a obți
nut frumoase succese. Din pri
mele zile de muncă tinerii au reu
șit să efectueze lucrările de spă
lare șl revizuire a 8 locomotive 
in numai 819 ore, față de 1.117 
cât era prevăzut, depășind nor
ma cu 28 la sută.

Din ziua de 20 iulie, efectuând 
aceleași lucrări la alte 6 locomo

rel, care lucrează intr'un abataj 
cameră „II" a înregistrat in lu
na iulie frumoa.-e depășiri de 
normă. Schimbul lui Rus, depă
șind norma cu 15 la suta dă căr
bune iu contul lunii septemvrie, 
la fel ca șl schimbul tovarășu
lui Lueu Petru, care a depășit 
norma cu II la șuti.

O altă grupă cure a oblinul o 
depășire importantă de normă 
este cea a tovarășului Tamaș 
l'rancisc. Aceasta grupă deși |u 
creară la adânciri de pufuri 
lucrări grele care reclama mul
tă pricepere — depășește in fie
care luna nurma de lucru. In 
lima mai, de pildă, u in registrul 
o depășire de K la sută, in iunie 

la sută, iar pe luna iulie nor. 
mu u fost depășita cu 12 la sulă 
pe întreagă grupa.

In urma acestor succese, gru. 
pa tovarășului Tamaș pruncise 
lucrează in contul lunii oclom- 
vrie.

toarele și toate instalațiile elec
trice din abatuje rămâneau fără 
curent.

Pentru ța preîntâmpina stag
narea producției de cărbune, o 
echipă compusă din 15 electri
cieni au mutat cablul în lungi
me de 400 m. pe o altă galerie, 
împreună cu toate cutiile de 
ramificație.

Deși lucrarea era destul de a- 
pevoloasă, a ffost 'terminată în 
numai 4 ore do muncă.

In felul acesta înțeleg munci
tori dela atelierele de grup să 
stea alături de mineri în bătă
lia pe care aceștja o dau pentru 
îndeplinirea Planului înainte de 
termen.

In cinstea congresului 
și Festivalului Mondial 
al tineretului

tive, brigada a făcut o economie 
de 314 oro de lucru. ,

S'au evidențiat tinerii Miclea și 
Brăiloiu care pe lângă disciplina 
și sârgulnța de care au dat dovadă 
in câmpul muncii, iși folosesc tim
pul lor liber, citind cărți cu con
ținut politic sau Ideologic.

Pe de altă Parte, există in bri
gadă unii tineri ca Bunescu șl 
Rotaru care uneori s’au arătat a 
nu ii Pătrunși de necesitatea unei 
cât n:ai puternice discipline în 
câmpul muncii.

★
Exemplele bune date de brigada 

tinerilor CFR-iștl n’au rămas fără 
ecou in rândurile muncitorilor de
la Depou.

Astfel, o echipă de vârstnici șl 
tineri condusă de tovarășul To- 
motaș Petru, munc.nd mai bine 
organizat și depunând un efort 
mai mare a reușit ca, tot la lu
crările de spălare și revizie, să 
depășească norma cu 9 la sută, 
spălând 14 locomotive in numai 
1946 ore, față de 2.268 ore cât era 
programat.

C. COSA, coresp. voi.

Indatu după inii in furca .1 I i 
ludu dc Cruce Rușiu din 1‘riru- 
șeni a iitcrpdi hu d<“putui o rod
nică uctivilu^c inult nud iu 
tvnsificxită Iu urina (-oiigreului 
delii Bucure? ti — în direcția în 
depliiiirii im por Ui n‘clor surclui 
cc-i Umi în fufă.

Pentru Inrgireu nmntirului in 
restrâns de membrii, era ne

cesar cm în prrmul rând popula- 
fiu s6 fie luinuritâ umplu sco
purilor sale iiisistându-se asu- 
pru cu racle mini de orgunirufic
ilvinocruticu turc spre «hxwhiri* 
de crea ce 11 (ost (ruci’u Boșii* 
iii trecui, deplin • o in\tisă tic- 
ihituto In slujba poporului 
muncitor, biluturundu-.se lup'ci 
pentru pace și progres „Crucea 
Roșie" este totodu'u o organizafie 
ture participă activ la lupta 
pentru uparurcu sănătății publi
ce, du un sprijin efectiv I.O.V. 
R.-iștilor ți celor încă lipd(j.

Cu scopul dc u lamuri ioutc 
acesteu suu ținut 35 dc conferin
țe dc cât re corpul medicul, di
dactic secundar ți 'primar. In u- 
fură dc aceste conferințe, s’au 
mui făcut dispozitive și s‘a di
fuzul material dc (propaganda.

S'a ‘făcut deuscmcnen un fo
tomontaj cu realizările I’reven- 
toriului Crucii Roșii dela Pucli- 
$a. Toate uccstcu au dat posibi 
li (ateu populației su cunoască 
scopurile i>e cane ți le propune 
Societatea de „Cruce Roșie'* iar 
numărul mebrilur ei să crească 
In numai câtva luni dela 460 la 
5.000

★
Campania de popularizare a 

acțiunilor „Crucii Roșii'* a fost 
urinată de înfăptuiri imediate. 
Astfel cu concursul orgunclor 
sanitare, repartizate în echipe 
sau cercetat aproximativ 359 dc 
familii care au primit sfaturi în 
ceia ce privește higiena corpora
la și a locuinței. Totodată me
dicii care uu însoțit aceste echi
pe nu făcut injecții antitifice și 
a n ti-ti f os-<pa rai ifo s.

Delega(ia de țărani muncitori care 
s’a înapoiat din Uniunea Sovietică 
au îâcut o vizită Ia Ambasada Sovietică

(Urmare din pag. I-a)

da, membru supleant al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
PMR, ministrul Agriculturi, profe
sorul universitar L. Răutu, membru 
in Comitetul Central al PMR, Gri- 
gore Preoteasa, ministrul adjunct 
la ministerul Afacerilor Externe, 
Dr. I. Bogdan, vicepreședinte al 
ARLUS-ulul, etc.

Țăranii muncitori au povestit 
despre minunatele înfăptuiri ale 
agriculturii sovietice pe care au 
avut fericirea să Io vadă la fata

întărind colaborarea între cele trei schim
buri, brigada de tineret dela Petrila va 
putea lupta cu mai mult succes pentru 

îndeplinirea angajamentelor luate
(Urmare din pag. I-a)

schimb să lase lucrările de regie 
pe seama echipei următoare în- 
greunându-i munca.

Pe de altă parte nu s'a trecut 
la o mai amănunțită defalcare a 
planului de muncă pe echipe și 
oameni astfel încât fiecare echipă 
să termine un ciclu complect.

înlăturarea acestor neînțelegeri 
care dau naștere la greutăți în

Alte 2H du edi jk\ formate din 
modici din l’ețrușcni și delegate 
ulu „Crucii Boșii* și l'.l ILR. uu 
vi/jtut 4 600 fumilii cii scopul 
do a se besi/u cazurile de boală, 
a se lua mu.-uiile necesuie și 
peiilrn a se da oamenilor cxpli- 
cojii preventive, In uceuslâ cum 
paule s’au făcut reacții de tu
bercul îmi la 1.700 de persoane,

l.a SiibfiUulu Laponi a fost or. 
gunizata o caravanii suni'ura 
Iurmata din 4 ineditei și țc*mt<* 
surori, care au examinat l<X) de 
muncitori dela explontimm de 
cărbune I ricani () uliii carava
na sunihiid n 1’ ilialcj PetroșCfii 
sil drphiSit in loviiliUi|ile Ak'ri- 
șor și Banița oare a < xuininal 
populația comunei șj a făcut 5? 
dc reacții Wascrmun.

Pe lungii ifeCC’dca suu mai al
cătuit colțuri sanitare sau came
re <le gardă ca do exemplu în 
gurii Pc'roșeui după cum sau 
trimis un număr de 20 de copii 
la Preven'oriuI dela Paclișa.

Toate aceste rcali/iiri pe plan 
sanitar intr'un timp relativ scurt 
viu să înlăture unvle din plă
gile ruinase moștenire dela re- 
g;murî> trecute 1 ajungâiidu se 
ns'fel ca in urma unei munci 
susținute să so asigure apărarea 
sănătății populației muncitoare 
din regiune

★
Iu privința I.O.VJl.-ișIiJor sau 

luat măsuri, inuinlându-se .Mi
nisterului .Muncii Prevederilor 
Sociule, actele a 5 dintre ei, care 
urmează sa fie trimiți la băi. 
Au mai fost recenzați 6S5 de 
I.O.V.R.-îști, dintre care 100 sun'- 
membri în Societatea dc „Cruce 
Roșie', lot ca un sprijin acor
dat invalizilor de război s'a ți
nut ședința din 16 iulie în care 
s’a discetate posibilitatea dc înlă
turare a neregularttății cu care 
fu unele locuri se mai primesc 
incă pensiile, luându-sc măsurile 
necesare pentru ca pensiile să 
fie trimise la timp-

★

locului, arătându-șl entuziasmul 
lor față de cele constatate și do
rința fierbinte de a împărtăși cât 
mal curând țărănimii muncitoare 
dela noi experiența și binefacerile 
sistemului gospodăriilor colective.

Țăranii muncii aju manifestat 
entuziasm pentru Marea Uniune 
Sovietică șl pentru genialul el 
conducător, Ioslt Vlssarionovlci 
Stalln, învățătorul oamenilor mun
cii de pretutindeni.

A urmat vizionarea unor filme 
documentare înfățișând mai multe 
colhozuri din Uniunea Sovietică.

muncă — pornind chiar din iniția
tiva tinerilor, cu sprijinul și în
drumarea organizației de Partid 
și de U. T. M. — va duce Ia în
deplinirea angajamentelor pe care 
tinerii mineri și le-au luat în cin
stea Congresului și Festivalului 
Mondial al Tineretului, în cinstea 
zilei de 23 August și în cadrul 
întrecerilor socialiste pe cel de al 
111-lea trimestru al anului 1949.

Iii cadrul nimicii H<limnn,lrir 
tivi', uu fo^t deschise 4 lor aluri 
pentru sediul Siibfiliulrlor lin 
|eg, l’m, bunii; ec luza și Lonei 
Pentru a li «ne 'punzaluare ce 
mițelor aceste locuri au f,Kt 
■ epurate și rrirațilc fiind uineini- 
jate — dupu posibili(u|i ,i, 
rele de lr.bmn|a pentru u pu 

tea veni îa ajutorul bolnavilor.
In planul <|e iminoă, „Crucea 

Roșie are ilr-si bidcre.i unei școli 

ue iiuxiliaie, pi'nlru < are ineu 
ti** oi uin a or iiicr|N« prvgutirih*

Alocația de hrană zilnică pentru copii 
c a i nnelor de zi și creșelor ce funcționează 
pe lângă serviciile instituțiilor bugetare 

șl întreprinderilor de Stat
BUCUREȘII, | (Agtrpres). — 

In Buletinul Oficial de azi a apa
rul liotărirea Consiliului de Mi
niștri prin care alocația de hrr-- 
zilnica pentru copiii căminelor 
zi și al creșelor ce funcț oue 
pe lângă serviciile Instituțiilor 
getare și întreprinderilor de I 
se fixează pentru fiecare c< 
astfel :

P 11 B L
Republica Populară Român:

Parchetul Tribunalului 
Hunedoara-Deva 

Dosar nr. 3331 din 1949 d 
2 VIII. 1949

EXTRAS

Lcfigiu Eugen din Călan, 
cererea Nr. 3331 din 1949, 
reconstituirea actului sau de 
tere, fiind născut la data d 
decembrie 1934, în comuna 
tatea Albă, din părinții Ioa 
Eugenia.

Noi, Procurorul șef al Parche
tului Tribunalului Hunedoara din 
Deva.

Conform art. 3 din Decretul 
Nr. 4062 din 1940, invităm auto
ritățile și persoanele care dețin 
extrasul sau alte inscrisur refe
ritoare Ia acest act de naștere, 
să le depună de urgența la Par
chetul acestui Tribunal.

Procuror s f, A. Croltoru.
Grefier șc . Ion Gh. Bărbleru.

PIERDUT
— Buletinul Biroului Populației 

pe numele Paraschlv lubana, e- 
liberat de Miliția Petroșeni.

Declar nul.

TELEGRAME EXT

CARAVANELE PĂCII 
AU TRECUT PRIN VERCC

PARIS, 3 (Agerpres). — „Ca
ravanele Păcii” la care participă 
tineretul Angliei, Olandei, Belgiei 
și Franței, trecut-au în drumul 
lor către Budapesta prin Vercors 
unde în timpul războiului de eli
berare împotriva ocupanților hit- 
leriști au murit în 1944, 800 de 
partizani si unde în timpul unei 
lupte împotriva nemților, care a 
avut loc în iulie 1944, a murit 
cunoscutul scriitor francez Jean 
Prevost.

Pentru a întâmpina „Caravanele 
Păcii" si pentru a omagia memo
ria eroilor mișcării de rezistentă 
au sosit delegații din partea mul
tor organizații democratice și re

i'ccrsuri în or piivușfr luigrnb, 
liuluk’k: ele.

★
AcL-stc real zări de început sunt 

o dovada dc cela ce noua orga
nizație du Cruce Roșit și-a pro
pus sa realizeze.

IbnlizăriL* pe plan sanitar, 
culuind i uduiinib'rullv arată 
că u< tJx iiaku Crucii Rușii c în
dreptată țn bpre lichklan-a plă
cilor iHuștcfiiic dclu rt-gininrile 
din trecut și o al^hzA astfel ală
turi du toate orgajdzuțiile care 
lupta j/ufti'ii cuHhtruîjca &tu'ului 
hueialibt.

a) La 80 lei pentru copdi cămi
nelor de zl ;

b) La 60 lei pentru copiii creșe- 

i
— Buletinul Biroului Pope 

pe numele Dragau Ion, eli 
dc Miiiția Petrila.

Declar nul.

— Buletinul Biroului Popi 
nr. 4002 din 1947 pe numele 
Maria, eliberat de Miliția P' 

Declar nul.

— Buletinul Biroului Popi 
nr. 1.566 pe numele Moli 
Simion eliberat dc Miliția I 
Seni.

Declar nul.

publicane cât $i din partea 
tivelor muncitorești din ioi 
țile Marsilia, Lyon, Cardo 
altele. In orașele Cliapella, 
cors, Grenoble și in aitele 
vut loc numeroase meet.ngu 
re s'au desfășurat sub s 
luptei pentru pace. Au Iu: 
vântul Tves Farge $i alte 
nalîtăți de frunte din viaț 
litica și culturala a țSrii.

★
CANTON, 3 (Agerpres). 

anunțat marți seara că ui 
armatei populare chineze di 
au depășit orașul Ciang C 
tăiat calea ferată spre Car 
multe puncte și înaintează 
spre Canton. ,

I
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Ziarul TRUD despre :

„Solidaritatea internațională a muncitori
lor din industria textilă și de contecțiuni"

Mesagiul muncitorilor din Sverdlovsk
adresai muncitorilor din Birmingham și Covenlry

MOtiOOVA, î (Agerpres). — 
Matveev, corespondentul din 
Lyou al ziarului TRUD publicu 
un articol intitulat „Solidaritatea 
intrrnațional6 a muncitorilor din 
industria textila fi de coiifecfi- 
uni" îu care so ucupu de recenta 
conferințu de constituire u De 
parlamentului Profesional luter- 
oațiooal al Muncitorilor din in
dustria textilă și de confecțiuiii.

Această conferință. nubliniuz.ă 
autorul articolului, exprimă vo
ința a peste trei milioane de 
muncitori din întreaga lume do 
a se uni în cadrul unei organi
zații internaționale, capabile sa. 
apere interesele vitale ule oume- 
nilor muncii din aceste indus
trii.

lat această conferință au luat 
cuvântul fruiiitușii sindicatelor 
dia Franțu, 1Infiî.'.'fa Sovietică ți 
■ lte țări.

Alice Brisset membră a llc'e' 
ga|ici nimicitorilor francezi ‘*l" 
industria de coufecjiuni a i?1,1’ 
tat sițua|ia gri» în care se al 1 1 
muncitorii din industria de con- 
fecțiuni din Franța, industrie în 
care șomajul creste necontenit.

Adresăndu-se delegațiilor U- 
munii Sovietice și democrațiilor 
populare Brisset a declarat- 
v.—„ , • •• 

ce. Femeile franceze, mamele 
franceze nu-și vor trimite pe so

BULETIN 
EXTERN

NEW YORK, 3 (Agerpres). — 
In ședința dela 1 august a pro
cesului fruntașilor Partidului Co
munist din Statele Unite, jude
cătorul Medina a recurs la o nouă 
măsură arbitrară pentru a îngră
di drepturile apărării. Astfel Me
dina a hotărît că deacum înainte 
martorul apărării săi nu aibă drep
tul de a aduce exemple cu pri
vire la metodele de violență ale 
fasciștilor.

In afară de aceasta, Medina a 
acuzat pe martorii apărării de 
dispreț față de tribunal, deoarece 
au respins cererea ca ei să ser
vească drept informatori împotri
va membrilor Partidului Comunist. 
Secretarul Partidului Comunist din 
Statele Unite, Dennis a declarat 
că această acțiune a lui Medina 
are drept scop limitarea dreptu
rilor de apărare al acuzaților.

¥
SYDNEY, 3 (Agerpres). — La 

2 august 4.500 de docheri din 
Sydney au declarat grevă în semn 
de protest împotriva faptului că 
tribunalul de arbitrai a luat în 
considerare cererea patronilor ca
re doresc înrăutățirea mai de
parte a situației docherilor aus
tralieni.

Docherii greviști au manifestat 
pe străzile orașului Sydney, ce
rând punerea în libertate a frun
tașilor sindicali arestați. Poliția a 
atacat pe manifestanti șl a ares
tat 8 muncitori. 

ții Și pe copii lor intr'un război 
împotriva Uniunii Sovietice.

Aline Skippers, președinta U- 
niunii Muncitorilor din industria 
de coitfecțiuni din Africii do 
Sud, u înfiițișut siluuțiu mizeră 
în cure se află muncitorii din 
această jură,

La lucrurile acestei conferințe 
nu uu putut participa delegații 
din Republica Populară Alba
nia, Germania, China eliberutil, 
Coreea de Nord și de Sud și fri- 
est, deoarece nu uu primit viza

Organizajiile progresiste americane 
sunt împotriva numim lui Clark ca membru al 
Curții Supreme de Justiție a Statelor Umle

NEW YORK, 3 (Agerpres). — 
Organizațiile progresiste america
ne sunt împotriva numirii lui 
Clark ca membru al Curții Supre
me de Justiție a Statelor Unite.

„Congresul American pentru a- 
pararea drepturilor civile", a pu
blicat un mesagiu adresat preșe- i.

j lintelui comisiunii judiciare a se-
t- 

re ca senatul să nu aprobe acea
stă numire. Mesagiul subliniază că

A apărut Nr. 6 al ziarului „Sub 
steagul internaționalismului1' organ 
al comuniștilor iugoslavi emigran(i 

în R. P. R.
BUCUREȘTI, 3 (Agerpres). — 

A apărut numărul 6 al ziarului 
„Sub steagul internaționalismului", 
organ al comuniștilor iugoslavi e- 
migranți în R. P. R.

Ziarul publică articolul de fond 
intitulat :

„Pentru reînființarea Partidului 
Proletar Marxist-Leninist”; apelul 
„Să nu permitem călăilor să ex
termine comuniștii din Iugosla
via I” precum și articolele :

„Pavicevici — Se ascut contra
dicțiile de clasă dintre oamenii 
muncii șț titoiștii ; Mucibaci — In 
cazematele lu Rankovici d n Alset 
și Bega Țarakova; Maltratarea 
țăranilor săraci și mijlocași; Milan 
Petrovici — Creșterea nivelului

In Statele Unite se duce o campanie 
intensă împotriva așa numitului 

proiect de lege Mundt și Ferguson
NEW YORK. 3 (Agerpres.) — 

In Statele Unite se duce o cam
panie intensă împotriva așa nu
mitului proiect de lege Mundt și 
Ferguson. Isaaos, a trimis un me
sagiu Comitetului juridic al sena
tului cerându-i să abroge aceste 
proiecte de legi. Adoptarea lor, 
declară Isaaos, ar însemna teroa
rea pentru poporul american. 

de intrare în Fruuțu, din partea 
guvernului fruiin'z.

S'a uJes un Comitet adminis
trativ al ucestui Departament 
Profesional Internațional, cure 
vn uveu sediul lu Varșovia.

I lupii închiderea lucrărilor 
coiiferin|ei ui uvut loc un meeting 
in Icinstea delegupilor. Succesul 
conferinței ilelu Lyon, scrie Mai 
vecv in îneheere, este o confir
mare a importanței IDcpiirta- 
mentelor Profesionale Interna 
jionale din cadrul F.S.M.

Clark este răspunzător de masu
rile fără precedent in urmărirea 
activiștilor din organizații progre
siste din USA.

tienry Wallacc a făcut o de
clarație prin care cere începerea 
unei largi campanii în scopul de-a 
împiedica aprobarea numirii lui 
Clark ca membru al Curții Su
preme de Justiție. Declarații ana- 
loage au fost făcute de Marcan- 
tonio, membru în Camera Repre
zentanților și Fițgerald, președin
tele Sindicatului Electricienilor a- 
filiați la C10.

de trai a oamenilor muncii din 
R. P. R.

Ziarul publică corespondențe de
la metalurgiști, petroliști, fero
viari, ctc din Jugoslavia, care 
vorbesc despre condițiile grele de 
trai ale muncitorilor și despre 
creșterea rezistenței împotriva 
asupritorilor titoiște.

Aîarâ de materialele acestui 
ziar el reproduce articole din 
PRAVDA și PENTRU PACE 
TRAINICA, PENTRU DEMOCRA
ȚIE POPULARA. Deasemenea 
publică notele URSS din 19 și 25 
iulie adresate guvernului iugoslav, 
precum și știri din Uniunea So
vietică.

Chemând la luptă împotriva pro
iectelor de lege Mundt și Fergu
son. z arul DAILY WORKER 
subliniază că adoplarea acestor 
proiecte ar însemna nu numai pu
nerea în afara legii a Partidului 
Comunist din Statele Unite, ci și 
interzicerea oricărei organizații 
progresiste.

MOSCOVA, 2 (Agerpres). — 
Ziarele anunța ca, cu ocazia nu
meroaselor ineetinguri ținute de 
muncitorii uzinelor și fabricilor din 
Sverdlovsk, s'a adoptat un mesa
giu adresat muncitorilor din Bir
mingham și Covenlry drept răs
puns la mesagiul consiliilor sin
dicatelor din aceste orașe brita
nice.

Mesagiul muncitorilor din Sver
dlovsk adresat muncitorilor din

Mesagiul Comitetului Execut v al Uniunii 
Democrate a Femeilor din Grecia, adresat 

un apel tuturor femeilor din Grecia
GREC IA LIBERA, x (Ager

pres). — EI.EAS 1‘KESS trântim- 
te mesagiul Comitetului Execu
ții) al Uniunii Democratice u Fe. 
meilor din Grecia, adresat tutu
ror femeilor din Grecia, un. apel 
care te spune printre altele;

„In teritoriul subjugat al Gre
ciei, situația este foarte grava. 
Puternicul cutremur depe insula 
Kios a provocat mari distrugeri. 
In lagărele de concentrare depe a- 
ceastă insulă sunt deținute 2500 
de femei democrate. Există peri
colul ca ele să fie îngropate de 
viu sub dărâmături. Călăii dela 
Atena nu se îngrijesc câtuși de 
puțin de soarta acestor femei re
fuzând până și transferarea lor 
fntr'un loc mai sigur.

DELEGAȚIA A. R. L. U. S.-ului 
care se află la Moscova în urma invitației

Asociației Voks vizitează capitala 
Uniunii Sovietice

MOSCOVA, 3 (Agerpres). — 
Delegația ARLUS-ului care se a- 
fla la Moscova în urma invitației 
Asociației Voks vizitează capitala 
Uniunii Sovietice.

Ea a vizitat Metroul, expoziția 
permanentă de construcții, muzeul 
„Lenin”, mausoleul Iul Lenin și-a 
făcut o plimbare pe canalul „Mos
cova".

Fruntașii vieții culturale româ
nești au vizitat Academia de Știin
ță Agricolă acordând un deosebit

AMERICANII INCEARCA
să folosească Germania Occidentală în 
scopul pactului agresiv al Atlanticului 

de Nord
BERLIN, 3 (Agerpres). — A- 

genția ADN anunță din Fiank- 
furt de Main că șefii de stat ma
jor americani, care au sosit in 
Germania Occidentală săptămâ
na trecută au avut la 1 august 
o lungă conferință cu reprezen
tanții militari ai Luxemburgului 
și Italiei. S'au luat in discuție 
sarcinile ce stau în fața forțelor 
armate ale acestor țari, îu ca
drul pactului agresiv al \tlunti- 
cului.

Potrivit informațiilor primite 
din cercuri bine informate, re
prezentanții statului major ita
lian au socotit că este momentul 
să ceară întărirea forjelor urma 

Birmmgham și Covenlry spune ;
„Dragi prieteni, mesagiul vostru 

adresat către uzinele și intreprln- 
derile orașului Sverdlovsk a tre
zit un viu interes pentru o sin
ceră colaborare din partea oame
nilor muncii din orașul nostru 
Oamenii muncii din Sverdlovsk, 
ca și întregul popor sovietic, sunt 
angajați in munca pașnică de re
facere si desvoltare a economiei 
naționale a țării noastre care a

Tribunalele militare monarho- 
fasclste pronunță zilnic semințe de 
condamnare la moarte. Tot mai 
dese sunt cazurile când femeile 
luptătoare pentru independența 
Greciei sunt judecate pe nedrept 
și condamnate la moarte. Trădă
torii monarho-fasciștl vor să ex
termine pe to(i patrioți greci. Noi 
nu vom permite aceasta șl ne vom 
ridica în apararea lor, cerem sal
varea femeilor deținute pe insula 
Kios și transferarea lor intr’un loc 
mai sigur.

Mesagiul se încheie printr’un a- 
pel adresat femeilor democrate 
din întreaga lume.

interes, realizărilor științei miciu
riniste înaintate și felului de pre
dare în școlile superioare agricole 
din URSS.

Membrii delegației au asistat la 
comemorarea a J00 de ani dela 
moartea marelui poet maghiar A- 
lexandru Pctrofi șl apoi distinși 
oaspefi au vizitat redacția ziaru
lui LITERATURNA1A GAZETA, 
muzeele, teatrele din capitala U- 
niunii Sovietice.

iei italiene. In afară de aceasta 
au ceriu ca Italia să aibe drep
tul de a construi bombardiere 
și vase de război în ciuda fap
tului că tratatul de pace cu Ita
lia interzice aceasta.

Agenția ADN anunță că cer
curile polilice din Germania Oc
cidentală urmăresc cu o îngrijo
rare crescândă negocierile duse 
de șefii de stat major ameri
cani. Aceste cercuri subliniază 
că este limpede pentru oricine 
cu Germania Occidentala va fi 
foilosi’S pentru realizarea scopu
rilor urmărite in cadrul pactu
lui agresiv al Atlanticului de 
Nord. 

suferit pagube mari depe urma *■ 
cotropitorilor hitkriști. Noi dorim 
o pace trainica. Muncitorii din U- 
ttiunea Sovietica fac tot posibilul 
pentru a consolida prietenia și co
laborarea internaționala cu po
poarele Marii Britanii, Statelor U- 
mte, precum și cele ale altor țări. 
Noi suntem convinși ca popoarele 
Marii Britanii și Statelor Unite, 
precum și altor țari nu doresc 
război.

O nouă manevră a 
guvernului laburist 
australian în vederea 
spargerii grevei mi
nerilor care a înce

put acum șase 
săptămâni

SYDNEY, 3 (Agerpres). — Doi 
ordinul guvernului, numeroși sol
dați au început lucrul în 12 mine 
de cărbuni d n statul Noua Galie 
de Sud.

Ministerul Forțelor Armste a 
declarat marți ca peste l.îfO de 
soldați sunt folosiți în minele de 
cărbuni. In toate minele in ca’t 
lucrează soldați se afla puternice 
unități de poliție. Aceasta este o 
noua manevra a guvernului labu
rist austral an in vederea spargerii 
grevei minerilor care ■ început a- 
cum Sate săptămâni.

In ciuda teroarei 
inllaenfa Partidului Co
munist crește în rândurile 
masselor muncitoare din 

Germania
BERLIN, ; (Agerpres). — Zia

rul NEUES DEUTSCin.AND a- 
nunță din Munclien că Gfttt- 
u"ld. membru în Uniunea De- 
mocral-Cri-ș'ină a uci- pe co
munistul Alfons Lunderlich la 
llengcrsberg (zona americană de 
ocupație din Germania). Întrea
ga populați, din Bavaria, înfie
rează cu indignare aceasta < ri
mă.

Criminalul s'a dovedit a fi 
un fruntaș al Uniunii Democrat- 
Creștine.

In ce privește administrația 
americană, ea sprijină aceste ac
țiuni criminale și exercită la 
rândul ei o teroare nnti-comu- 
u istă.

In ciuda persecuțiilor și te
rnarei, influența Partidului Co
munist in rândurile masselor 
largi populare crește necontenit. 
In alegerile municipale pentru 
postul de primar al orașului 
Hennheim. *4.7 la sută din vo
turi nu fost obțiunte de candi
datul comunist.

Ziarul NEUES DEL’TSCI ILARE) 
subliniază că acv-i succes al 
Partidului Comunist este cu a- 
lât mai important cu cât conlra 
candidații erau din partea ooa- 
E|<i f irtiikior -x-ial-dcmocrat 
și dcmocrai-crcștin.

In comparație cu alegerile doi 
decemvrie 1947, numărul voturi
lor obținute de Partidul Comu
nist la Hennlicim a crescut dc 
patru ori.
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