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9 MAI, MĂREAȚA ZI A VICTORIEI
întreaga omenire iubitoare de pace, 

sărbătoiește împlinirea a 9 ani de la 
victoria istorică mondială, repurtată 
de glorioasa Armată Sovietică asu
pra fascismului hitlerist.

Ziua de 9 mai va rămîne înscrisă 
cu litere de aur în istoria omenirii. 
Ea va prilejui întodeauna o vie amin- 
•tire și o caldă recunoștință a tutu
ror popoarelor oentru eroicul popor 
sovietic, făuritorul victoriei, care a dus 
pe umerii lui principala greutate a 
celui de al doilea război mondial. Vic
toria U.R S.S. asupra fascismului hit
lerist a însemnat un triumf al orîn- 
duirii sociale si de stat sovietice care 
și-a dovedit din plin forța și superiori
tatea sa asupra oricărei alte orîndu- 
iri. Ea a dovedit invincibilitatea Ar
matei Sovietice educată în spiritul pa
triotismului socialist și internaționalis
mului proletar.

Victoria obținută' la 9 mai 1945 
este nu numai victoria marelui popor 
sovietic, ci și a întregii omeniri pro
gresiste. Odată cu înălțarea steagului 
roșu deasupra Reichstagului și a ca
pitulării necondiționate a ultimelor 
ramășȚe ale armatei hitleriste s-au 

deschis zori noi pentru un viitor lu
minos tuturor popoarelor asuprite.

Dacă pentru majoritatea covârși
toare a popoarelor, ziua victoriei a 
însemnat ziua eliberării, a deschiderii 
uror perspective luminoase spre viitor 
— pentru reacțiunea internațională și 
cercurile agresive imperialiste această 
zi a însemnat o mare dezamăgire. Vic
toria U.R.S.S. asupra Germaniei hit
leriste, — forța de șoc a imperialis
mului mondial — a spulberat pentru 
totdeauna visurile agresorilor care 
contau pe slăbirea Uniunii Sovietice 
în urma eforturilor depuse în acest 
război. Contrar celor preconizate, U- 
niunea Sovietică a ieșit întărită din a- 
cest război, iar spărtura făcută în 
sistemul capitalist de Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie s-a lăr
git considerabil.

Nașterea țărilor de democrație popu
lară, marea revoluție populară chi
neză, proclamarea R.D. Germane, 
avîntul nemaiînrîlnit al luptei de eli
berare a popoarelor din colonii și ță
rile dependente, creșterea puterii de 
organizare a clasei muncitoare din 
principalele țări capitaliste ca și uria
șa amploare a luptei tuturor popoa
relor pentru menținerea păcii, sînt. 
roadele de netăgăduit, ale victoriei 
Uniunii Sovietice obținute după cel 
de al doilea război mondial. Nu poate 
fi trecut cu vederea de nimeni și nici 
chiar de cei mai înverșunați dușmani 
ai democrației că în urma celui de al 
doilea război mondial, raportul de 
forțe ne arena internațională s-a 
'schimbat în favoarea forțelor socia
lismului. Și pe fiecare zi ce trece, a- 
ceste forte, unite în "unii invincibilei 
Uniuni Sovietice, devin tot tnai mari 
iși tot mai puternic^.

Ziua de 9 mai, ziua victoriei, este 
sărbătorită astăzi de întreaga omenire 
progresistă în condițiile luptei pentru 
asigurarea păcii și securității popoare
lor. sub semnul luptei pentru rezol
varea problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, pentru înțelegere și co
laborare între diferitele țări indiferent 
de sistemele lor sociale. Popoarele 
lumii întregi salută cu bucurie efor
turile Uniunii Sovietice, care acum 
ca și în anii războiului împotriva fas
cismului, se află în primele rîndtiri 
'ale forțelor care "luptă pentru o pace 
trainică și îndelungată. Lucrările 
Conferinței de la Berlin între cele pa
tru mari puteri au arătat poziția con

structivă a delegației sovietice în toate 
problemele discutate. Demascînd cu 
putere politica de reînviere a milita
rismului german și de creiere a unui 
bloc militar occidental agresiv, Uniu
nea Sovietică, care a avut de suferit 
cel mai mult de pe urma agresiunii 
hitleriste, a venit cu soluția menită 
să rezolve cu adevărat problema secu
rității europene.

Omenirea progresistă apreciază la 
un înalt grad rolul important pe care 
îl au in slăbirea încordării interna
ționale, Uniunea Sovietică, R.P. Chi
neză și celelalte țări de democrație 
populară. Participarea U.R.S.S. și a 
Chinei Populare la conferința de la 
Geneva împreună cu reprezentanții 
celorlalte mari puteri constituie un pas 
important în lupta pentru întărirea 
păcii și securității în Extremul Orient 
și în lumea întreagă. In cadrul con
ferinței de la Geneva, V. M. Molotov 
vorbind despre restabilirea păcii în 
Indochina spunea...Principalul va 
depinde însă de recunoașterea de către 
toți particinanții la conferință, a ne
cesității de a rezolva problema resta
bilirii păcii în Indochina nu prin con
tinuarea unui război fără sorți de iz
bândă. ci nrintr-un acord care să cores
pundă princiniilor libertății și inde
pendenței naționale a popoarelor".

Mersul actual al lucrărilor conferin
ței de la Geneva a scos la iveala di
vergențele adinei care există intre 
S.U.A. și celelalte țări occidentale, 
în problemele Asiei. Așa după cum 
reiese din relatările presei occidentale, 
diplomația americană a înregistrat o 
grea înfrîngere la conferința de la 
Geneva. Punctul de vedere al poli
ticii S.U.A. nu s-a bucurat de spri
jinul Franței și Marii Britanii. Faptul 
că din 96 senatori americani, numai 
6 au aprobat proiectul de intervenție 
în Indochina, dovedește că și în se
natul american intervenția directă în 
Indochina nu este socotită oportună.

Nu încape nici o îndoială că presiu
nile exercitate de popoarele iubitoare 
de pace se vor face din ce în ce mai 
simțite, că prestigiul și influența po
liticii de pace a U.R.S.S., R. P. Chi
neze și a celorlalte țări dornice de 
pace și libertate vor reuși să împiedice 
desfășurarea planurilor războinice ale 
cercurilor imperialiste agresive.

Urmînd cu consecvență calea poli
ticii U.R.S.S., politică de construcție 
pașnică și de apărare a păcii, poporul 
nostru muncitor eliberat de către glo
rioasa, Armată Sovietică a pornit pe 
un drum nou. Sîngele vărsat în co
mun de către ostașii sovietici și ro- 
mîni, în lupta împotriva fascismului, 
a cimentat pentru totdeauna vechile 
legături de prietenie și frăție de arme 
ce s-au făurit de-a lungul veacurilor 
între ma*ele  popor rus și poporul ro- 
mîn

Pentru poporul nostru muncitor, 
ziua de 9 mai, are o dublă semnifi
cație. Odată cu ziua victoriei, noi săr
bătorim și aniversarea Proclamării in 
dependenței de stat a Romîniei elibe
rarea ei din robia otomană. Facto
rul hoțărîtor care a contribuit îa cu- - 
cerirea independenței patriei noastre 
la 9 mai 1877 a fc^st prețiosul ajutor 
dat de ostașii ruși care pe cîmpurile 
de la Plevna și Grivița, alaiuri de 
dorobanții romîni, șa-u, acoperit de 
glorie nepieritoare. Deși Romînia și-a 
căpătat independența de sub domi
nația otomană, totuși ea a căzut mai 
departe sub dominația puterilor occi-

(Cont:n.iare in pag. 4-a)

Crește avîntul întrecerii socialiste
întrecerea continuă cu avînt

La mina Vulcan, lupta pentru rea
lizarea sarcinilor de plan pe luna mái 
se desfășoară cu însuflețire. Numeroa
se brigăzi de mineri ■ își măresc e- 
forturile în cadrul întreceri' socia
liste, pentru dobîndirea de noi vic
torii in producție

In primele zile ale acestei luni bri
găzile conduse de minerii Andrcniç 
lován și Pavel Bőyte au extras peste 
sarcinile de plan 54 și respectiv 38 
tone de cărbune. De asemenea, briga
da condusă de. minerul Octavian Ian-

Un nou avînt în muncă
In secțiile Filaturii Lupeni între

cerea socialistă cunoaște în prezent 
un ritm din ce în ce mai avîniat Sute 
de muncitoare și muncitori se întrec 
pentru a obține noi și însemnate suc
cese în îndeplinirea planului de pro
ducție pe cel de al doilea trimestru 
al anului

In perioada 3 5 mai, muncitoarele 
Elisabeta Szacsko. Vasilica Gogonea, 
Anuța Mocan, Iuliana Balint și altele 
din secția bobinaj a i reușit să bobi
neze cîte 130—153 kg. fire peste sar
cinile de pian. Datorită muncii lor 
entuziasie secția bobinaj este astăzi 
secție fruntașă pe întreprindere.

Mînuind cu multă pricepere vîrtel- 
nițele, depanatoarele Ioana Gîr'ea. 
Olivia Belovan, Valentina Ghiniță, 
.Maria Liszka. Ana Fosto, Elena Mo

Inovatorii — în fruntea luptei 
pentru economii

Desfășurarea .întrecerii socialiste în 
cinstea zilei de 1 Mai a trezit în rîndul 
oamenilor muncii din raionul nostru 
un puternic interes nu numai în direc
ția obținerii unor succese deosebite în 
îndeplinirea cantitativă a planului, ci 
și în lupta pentru economii. Un impor
tant aport în lupta pentru economii 
au adus în ultimul timp inovatorii 
din toate întreprinderile raionului 
nostru.

Cea mai vie activitate în domeniul 
inovațiilor s-a desfășurat în cursul lu
nilor martie și aprilie a.c. la Filatura 
Lupeni și Uzina de utilaj minier din 
Petroșani. La Filatura Lupeni. în 
cursul lunii aprilie colectivul de ino
vații și raționalizări a examinat și a- 
probat 12 propuneri de inovații, care 
vor aduce întreprinderii mari econo
mii. Spre exemplu, propunerea tov. 
ingineri Ion Rădulescir și Pavel Gu- 
iium — de eliminare a unui injector 
de la spălătoria de bobine — va adu
ce, prin scoaierea din funcțiune a unui 
motor electric, economii anuale de 
43.000 lei. Economii în valoare de 
10.000 iei anual se realizează și prin 
mărirea sculurilor în secția depănat, 
raționalizare făcută de un grup de 
inovatori din această secție.

Intre propunerile examinate recent 
la Filatura Lupeni se numără și aceea 
făcută de tov. Ludovic Kracovschi și 
Mihai Maghier, de modificare a scur
gerii apei la mașinile de spălat, ino
vație prin introducerea căreia va re
zulta o economie de peste 4.000 lei 
anual.

La Uzina de utilaj minier din Pe
troșani una dintre cele mai valoroase 
inovații prezentate recent cabinetului 

cu din care fac parte tinerii Dumitru 
Izamfie, Pavel. Kapșa și alții, orga- 
nizîndu-și munca după metoda grafi
cului ciclic și-au întrecut cifrele de 
plan cu 100 la sută.

Rezultate frumoase în producție ob
țin și tinerii fruntași în întrecerea so
cialistă Gheorghe Hudema, Andrei 
Eokas, Mircea Barbu. Isac Ungurean 
și Grigore Rusii, care și-au întrecut 
sarcinile planificate cu 20—55 la sută;

A. PANLȘ 
corespondent

lar și altele, își întrec zilnic produc
tivitatea planificată cu 80—175 la 
sută. De remarcat sînt succesele ob
ținute de echipa din secția tratarea 
sculurilcr formată din tov. Ion Scro- 
bota, Ana Antal, Florentina Nicula și 
Dumitru Dreghici. care în primele zile 
ale lunii au dat dovadă de multă 
sîrguință, depășindu-și productivitatea 
planificată cu 50—60 la sută.

Nici echipa din secția împachetat 
formată din tov. Olga Ghețiu, Maria 
Aștileanu, Susana Vituș și altele, nu 
s au lăsat mai prejos. Ele își întrec 
zilnic productivitatea planificată cu 
.40—50 la sută.

Rezultatele dobîndite de textilișt’i 
din Lupeni în primele zile ale lunii 
mai, sînt cu mult mai mari decît ace
lea din cursul lunii aprilie.

tehnic este aceea a muncitorului lo
rii Remzso. Prin inovația tov. Remzso 
la una dintre cele mai importante o- 
perații din confecționarea bolțuriior 
și bucșelor de la lanțul „Gali“, pro
ductivitatea muncii crește de peste 20 
de ori, fapt care aduce după sine o 
mare economie de manoperă și elibe
rează cîteva mașini-unelte pentru alte 
munci.

Și în întreprinderile mai mici din 
raionul nostru inovatorii aduc îmbu
nătățiri procesului de producție, rea
lizează economii. Printr-o îmbunătă
țire adusă la extragerea nisipului din 
carierii, făcută de artificierul Francisc. 
Gherbert de U cariera de nisip a în
treprinderii 708 prefabricate — Băr- 
b.'iteni, au fost eliberați pentru alte 
munci productive un număr de 5 
muncitori. Economiile realizate prin 
această îmbunătățire trec de 14.000 
lei anual.

Un inovator activ este și fruntașul 
întrecerii socialiste Frederich Binder 
de la atelierul de tîmplărie a Divi
ziei de construcții industriale Petro
șani. Recent, tov. Binder a fost pre
miat cu 500 lei pentru perfecționări 
aduse la fasonarea seîndurilor Ia ma
șina „Abricht“.

La mina Lupeni un număr însemnat 
de inovatori vor primi zilele acestea 
ceriificate.de inovatori. Tot aici un 
colectiv lărgit de inovatori lucrează 
la rezolvarea temei de inovații lan
sată de Ministerul Industriei Cărbu
nelui, privitor la modificarea siste
mului de cuplare a vagonetelor de 
mină Inovatorii au făcut deja cîteva 
machete și schițe de noi dispozitive 
de cuplare a vagonetelor.

ceriificate.de
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Lucrări Literare

A. I. HERZEN — Cirte-i de vină ? — 
Colecția „Biblioteca pentru toți“ 
308 pagini -- 4,15 lei. Editura de 
stat pentru literatură și artă.

A. I. KUPRIN — Opere alese. 612 
pagini — 13,73 lei. Editura Car
tea rusă.

JEAN BART — Datorii uitate — Co
lecția „Biblioteca pentru toți“ 
256 pagini — 3,15 lei. Editura 
de stat pentru literatură și artă

M. DAVldOGLU — Teatru. 420 pa
gini — 7,55 lei. Editura de stat 
pentru literatură .și artă.

N. JIANU — Filonul 25 — 80 pa
gini — 1,05 lei Editura tinere
tului.

'S. BABAEVSKI — Lumina deasupra 
pămîntului — voi. I. 496 pagini 
— 13,66 lei. Editura Cartea rusă

ANNA BRODELE - Marta. 208 pa
gini — 4,06 lei. Editura Cartea 
rusă.

A. FADEEV — Cutremurul — Co
lecția „Lectura“ 16 pagini — 0,40 
lei. Editura Cartea rusă.

1 S. GRIGORIEV — Movila Malahov— 
332 pagini — 6,20 lei. Editura 

' tineretului.

B. RAEVSKÎ — Mereu înainte — po
vestire. 308 pagini — 8,20 lei 
Editura cultură fizică și sport

A. SAPAROV —- In porturi ■— schițe 
96 pagini — 1,20 lei. Editura 

. C.C.S.

A. TVARDOVSKI — Tara Muravia 
— poem. 152 pagini — 5,80 lei. 
Editura Cartea rusă.

■/; K. VINOGRADSKAIA — Scenarii — 
Carnetul de partid. 48 pagini — 

1 leu. Editura Cartea rusă.

U. R. BECHER — Versuri alese. 192 
pagini — 6 lei. Editura de stat 
pentru literatură și artă,
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Sîntem în curs de organizare
Pe vatra satului, pe costișele și 

dealurile din jurul Iscroniului firul 
verde al ierbii începuse să-și scoată 
capul din pămîntul reavăn. Mieii se 
zbenguiau prin ogrăzile țăranilor 
muncitori, sub privirile atente și gri
julii ale oilor-mame. Tovarășul Ni- 
colae Kiș, președintele sfatului popu
lar Iscroni, savura de la fereastra bi
roului său natura care se desmorțea, 
mieii care se zbenguiau, oile mame 
care-i chemau cu behăituri scurte, ber
becii care-și încercau tăria coarnelcr 
izbinduse unul de altul.

Deodată, tovarășul președinte a 
.fost smuls din meditația sa asupra 
naturii de apariția unui tovarăș de 
la „centru“. Grăbit, s-a îndepărtat 
de la geam, a pus mîna pe un dosar, 
a potrivit o hîrtie pe biroul vecin și 
apoi cu glas cumpănit l-a întrebat pe 
cel care-i tulburase meditația.

— Cu ce vă putem servi, tovară
șe?...

Cetățeanul și-a aruncat și ei cîteva 
clipe privirea spre ogrăzile țăranilor 
muncitori.

— Aveți multe oi aici în Iscroni 
Multe și faine — a încercat el să 
lege oarecum conversația.

— Să tot fie. peste o mie, poate 
ceva mai mult — a răspuns, oarecum 
stînjenit, președintele.

— Și nu organizați o stînă coope
ratistă ?...

— Cum nu ! Sîntem doar în curs 
de organizare. Am avut ș! anul tre
cut una șl a dat rezultate bune. Am 
ținut și o ședință pe problema asta 
mai săptămîna trecută...

— Cred că țăranii muncitori aso- 
ciați la stînă anul trecut au fost p’i 
mii care și-au manifestat dorința de 
a forma și anul acesta o stînă coope
ratistă. Nu-i așa tovarășe preșe
dinte ?...

Răspunsul n-a venit imediat. Preșe
dintele Nicolae Kiș a’ mai potrivit 
cîteva hîrtii pe birou, a mai consul
tat vreo duzină de dosare, a Intrat 
de vreo trei ori în biroul vecin, apoi 
și-a aruncat ochii pe fereastră.

— Nu pot să spun că ei au fosi 
primii. Asta pentru că la ședință noi am 
convocat producătorii care n-au fost 
în stînă, ăștia trebuie atrași. Cu res
tul e ușor...

— Și care a fost rezultatul ? ..
—- Rezultatul... vezi aici îi buba. 

Numai unul din cei vreo treizeci de 
prezenți, Alexandru Gogîță, a cerut 
să fie înscris la stînă. Restul s-or 
codit,..

Tovarășul de la „centru“ părea că 
se codește și el acum de a mai pune 
întrebări, a stat puțin pe gînduri apoi 
l-a întrebat pe președinte:

— Deputății sfatului popular și sa- 
laiiații sfatului au oi ?

— Au...
— Ei și-au manifestat dorința de a 

face parte ca asociați la stînă coope
ratistă ? Cred că exemplul lor perso
nal era mai necesar decît o ședință 
slab pregătită.

— Mda. Vedeți la asta nu ne-am 
gindit. Aveți dreptate 1 D-aia nu vin 
oamenii la stîni pentru că deputății 
Nicolae Stoica, Vasile Sîn lui Ștefan, 
Ion Burlec Băloi, toți crescători de ci, 
•n-au dat exemplu în această privință. 
Și nu-s numai ei. Așa este și agentul 
agricol Ion Burlec lui Gheorghe și 
agentul yeterinar Alexandru Earbu și 
Ilje Băncilă. Exemplul lor nu-i demn 
de urmat...

★
Discuția aceasta a avut loc pe la mij

locul lui aprilie anul acesta, la puțin 
limp după ce la Iscroni s-a organizat o 
adunare neizbutită de constituire a 
unei stîni cooperatiste. A fost ne
izbutită fiindcă conducerea coopera
tivei „Izvorul“ (președinte tov. Re- 
mus Viorel) și comitetul executiv a! 
sfatului popular Iscroni (președinte 
tov. Nicolae Kiș) n-au mobilizat la 
această adunare pe țăranii muncitori 
care au fost asociați la stlna coopera
tistă anul trecut și pentrucă n-au luat 
parte la ea nici deputății sfatului 
popular, crescători de oi, al căror 
exemplu este urmat de mase. A mal 
fost neizbutită pentru că șl organi
zația de bază n-a desfășurat munca 
politică necesară,

Tovarășul Ion Papa, secretarul or
ganizației de bază din Iscroni spune 
la fel ca și președintele sfatului:

Sintem în curs de organizare...
Concret. ce s-a făcut în această di

recție nu-ți poate spune nimeni. Mai 
bine zis nu-ți poate arăta nimeni re
zultate concrete. In procesele ver
bale ale sesiunilor deputaților sfa
tului popular Iscroni nu este trecut 
nici un cuvînt despre stînîle coopera
tiste.

— Noi am discutat despre iceastă 
problemă — afitmă tov. președinte 
Kiș — dar n-am trecut-o în procesele 
verbale. Am discutat problema stîni- 
lor cooperatiste așa printre altele...

— Sîntem în curs de organizare — 
este o formulă care permite tovarăși
lor de la cooperativa „Izvorul“ L’ve-

•••

zeni, de la sfatul popular Iscroni. de 
la ocolul silvic Lupeni și de la 
U.R.C.A.D. Petroșani, să tărăgăneze 
organizarea stînilor cooperatiste. A- 
cum sîntem în luna mai și la iscroni 
singurul lucru concret care sa lacut 
pentru organizarea unei stîne coope
ratiste a fost încă o adunare neizbu

tită care a avut loc la 23 aprilie. 
.Despre stînă, despre numărul celor 
asociați, despre numărul oilor care 
.vor fi la stînă cooperatistă, nimeni nu 
suflă nici un cuvînt.

Această stare*  de lucruri nu mai 
poate dăinui. Conducerea U.R.C.A.D. 
Petroșani trebuie să ia toate măsurile 
în vederea organizării de stîni coope
ratiste și în cel mai scurt timp. Lu
crătorii din comerțul cooperatist, de
putății sfaturilor populare, agitatorii 
organizațiilor de partid din satele 
raionului nostru trebuie să explice 
țăranilor muncitori avantajele de care 
se bucură dacă se asociază în stîni 
cooperatiste. Să se arate țăranilor 
muncitori că celor asociați în stîni 
cooperatiste li se scade 10 la sută din 
cota de lapte obligatorie către stat, 
de la oile înscrise la stîni. De aseme
nea, pentru fiecare oaie fătătoare în
scrisă la stînă primesc cîte 5 kg de 
tărîțe la preț oficial (în lunile februa
rie, martie, aprilie). Pe lîngă aceste 
avantaje, pe lîngă faptul că țăranii 
muncitori n-au nicio cheltuială cu pă- 
șunatul, construirea de tîrle, adăpos
turi și cu hrana ciobanilor,- ei mai pri
mesc 50—60 la sută din producția de 
caș (restul este folosit ’ pentru acope
rirea cheltuielilor de întreținere, pă
șune și ciobani).

• , SUNAO TOCUNAGA — In munții 
liniștiți. 372 pagini — 6,45 lei. 
Editura de stat pentru literatură 
și artă.

Deputății sfaturilor populare, agi
tatorii de la sate, lucrătorii din co
merțul cooperatist trebuie să scoată 
puternic în evidență deosebirea din
tre stînîle chiaburești din trecut —- 
unde țăranii muncitori etau exploa
tați de baci ’’ar adesea oile erau „ipîn- 
cate de lupi“ — și stînîle cooperatiste 
de astăzi unde oile sînt îngrijite bine 
iar producătorii se bucură 4? mari 
avantaje.

Pentru ridicarea nivelului de-trai al 
țăranilor muncitori, pentru îmbunătă
țirea aprovizionării clasei muncitoare, 
să organizăm cît mai multe stîni co
operatiste. Și aceasta cît mai repede'!

Este timpul ca tovarășii de la Is- 
croni să treacă de ia „organizare“, la 
fapte !

I. MANEA și I. FACOB

Pentru îmbunătățirea activității sportive 
în școlile din Valea Jiului

Zi de zi, în țara noastră tot mai 
mulți oameni ai muncii, studenți și 
elevi sînt atrași pe terenurile de sport, 
unde practică diferite discipline -_pt»r- 
tive, se întăresc din punct de vedere 

i fizic și moral, devenind capabili pen
tru a ridica productivitatea muncii, a 
apăra patria și pacea.

In Valea Jiului, în anii puterii popu
lare sportul a devenit o preocupare a 
mii și mii de tineri și vîrstnici. S-au 
construit noi terenuri, s-au creat noi 
steții. sportive; mii de sportivi s-au 
antrenat în trecerea probelor G.M.A.

In ultimii ani, sportul a luat o mare 
, dezvoltare și 'în școlile raionului nos

tru. Dacă înainte de 1944 educația fi
zică era socotită ca o dexteritate, ca o 
,ccazie favorabilă pentru efectuarea 
unor anumite treburi gospodărești 
(căratul sau tăiatul lemnelor, cultiva
rea grădinilor — uneori proprietatea 
directorului, etc.), azi, ea.e privită ca! 
parte integrantă a educației comuniste 
a tineretului.

Partidul și guvernul acordă mare 
atenție educației fizice din școli. Apli- 
cînd Hotărîrea Biroului Politic al 

"C.C. al P.M.R. din 26 iunie 1949 cu 
■privire la stimularea și dezvoltarea 
continuă a culturii fizice și a ^sportu
lui, C.G.F.S. și Ministerul învăț ămîn-

tului au repartizat cîte 4 ore de acti
vitate sportivă săptămînal fiecărei 
clase, se organizează campionate re
publicane școlărești, se ridică neconte
nit calificarea profesorilor de educație 
fizică. In școli, sportul a început să 
fie apreciat ca un obiect necesar și 
util.

In raionul nostru funcționează 15 
jșcoli elementare, 4 profesionale, 3 
medii teoretice și o școală medie teh
nică. In ultimii ani, datorită colabo
rării dintre profesorii de educație fi
zică s-au înregistrat numeroase suc 
cese. Astfel, metodele de predare a 
educației fizice au fost uniformizate și 
îmbunătățite. S-a trecut de la meto
dele vechi.- neștiințifice ce dăunau 

deseori dezvoltării armonioase a co
piilor, la lecții științifice, bazate pe 
experiența sportului sovietic. Orele de 
educație fizică n-au mai fost împărțite 
ca în anii trecuți la mai mulți profe
sori în aceeași școală, iar cadrele noi 
sau fără calificare au fost ajutate prin 
ședințele cercului pedagogic, care 
s-au ținut regulat și prin organizarea 
unor schimburi de experiență.

Organizarea spartachiadelor pionie
rești a dus la ridicarea nivelului acti
vității sportive din școlile elementare. 
Numeroase școli de 7 ani din raion
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au obținut, succese remarcabile cum 
sínt școlile nr. 1 Petroșani, romînă 
Vulcan, nr. 3 Lupeni și altele.

Și în școlile medii s-au obținut re
zultate bune. Astfel, școala medie ma
ghiară Petroșani și Tehnică de Căr
bune Lupeni și-au depășit cifrele de 
plan la G.M.A., iar echipele de jo
curi sportive ale școlii medii romíné 
Petroșani au obținut performanțe va
loroase în campionatele școlilor medii 
din ultimii ani, printre care și titlul 
de campioană regională la basket pe 
anul 1953. Anul acesta s-a îmbună
tățit și activitatea sportivă din școala 
profesională din Lupeni.

Cu toate aceste realizări activitatea 
sportivă din școlile noastre nu s-a 
ridicat la un nivel prea înalt din cau 
za unor greutăți și lipsuri ce se cer 

‘grabnic înlăturate.
Mai există în unele școli iendința 

nesănătoasă a unor directori de sub-, 
aprecierea muncii sportive. Sînt școli 
unde profesorii de educație fizică se 
schimbă din an în an din^care cauză 
nu ex’stă continuitate în muncă (jșco- 
Fle elementare din Dărănești și nr. 
1 Lupeni. Școala Medie Tehnică de 
Cărbune Lupeni, școala profesională 
Petroșanii. In alte «colt orele de edu- 
cație\fizică sínt împărțite la mai mulți

profesori, dintre care numai unii acti
vează satisfăcător. (Școala Medie Teh
nică de Cărbune Lupeni, școlile ele
mentare nr. 3 Lupeni, Dărănești șl 
altele). Mai mult, în unele școli cei ce 
predau educația fizică au insuficiente 
cunoștințe didactice și nici nu parti
cipă la ședințele cercului pedagogic, 
(școlile profesionale din Vulcan și 
Aninoasa). In alte cazuri profesorii 
de educație fizică nu sînt de speciali
tate și predau,și alte materii (școala 
maghiară Lupeni și nr. 1 Lupeni).

Se impune ca secția de învățdmînț 
a sfatului popular raional, C.(f.F S, 
și directorii școlilor să încadreze în 
viitorul an școlar profesori de specia
litate, iar catedrele să nu mai fie îm
părțite ca ore suplimentare.

In general majoritatea profesorilor 
de educație fizică din raioțiul nostru 
n-au calificare satisfăcătoare în sport.- 
Astfel, din. cei 21 profesori, doar 5 
sînt calificați, Calificarea profesori
lor de educație fizică este o, necesitate 
ce trebuie grabnic rezolvată, prin 
înscrierea la cursurile fără frecvență 
ale Institutului de Cultură Fizică Bu
curești, prin participarea regulată la 
ședințele cercului pedagogici

Dacă munca sportivă în școlile ele
mentare ciclul II și mediu a fo^t în- 
tru-cîtva sprijinită și controlată do 
directorii școlilor, în Schimb n-a exis
tat o oreocupare permanentă pentru 
ciclul I și preșcolar. Majoritatea în-
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Tineri luptători pentru mai mult cărbune
Dacă n-ar fi fost unchiul-său de la

Ieși care 'să-i bage-n cap „gărgăunii“ 
cu plecatul Ia oraș, tînăiul Costache 
Zgîmbău n-ar piai fi azi miner; dar nici 
părinții săi n-ar avea atîtea bucurii 
de pe urma lui. Cînd a plecat în 
toamna anului 1952 la Iași, era mai 
mult o umbră de om. Degeaba l-a po
vățuit tată-său să mai rămînă măcar 
un an acasă, că nu l-a ascultat.

— Dute, să nu te mai văd — i-a 
spus părintele necăjit. Iacă pe cine 
am crescut eu 19 ani...

Maică-sa și cu soră-sa Ileana 1 au 
petrecut pînă la marginea satului.

— Costache! să ne scrii pe unda 
ajungi și ce faci. La despărțire mmi 
j-a dat ultimele sfaturi.

două luni și ceva, tînărul țăran să- 
■rac Costache Zgîmbău din raionul 
Darabani, regiunea Suceava, a lucrat 
ia Iași, împreună cu aiți muncitori .a 
betonarea de planșee pentru construc
ții, Pe șantier, oamenii lucrau fiecare 
la meseria lor. Numai el și încă vrej 
cîțiva n-aveau nici o calificare. Ac 'as
ta o Fesimțea el la plată. Pe cînd unii 
încasau peste 1.000 dc Iei salariu, <-l 
cîștiga doar cîleva sute.

Intr-o zi, pe cînd se înapoia de la 
lucru, s-a oprit în fața unui difuzor, 
furat cțe melodia unui cîntec popular. 
A mai urinat încă unul tot atît dî 
frumos, apoi un anunț din care a aflat 
că tinerii care dorea; ,să urmeze școa
la de mineri diti Pefrosani, să se pre
zinte la biroul.. rezwnffifor de muncă 
din localitate pentru’zFîi se face for
mele.

Niște prieteni l-au luat în derîdere 
cînd Costache le-a spus că e hotărît 
să se facă miner.

— Tu miner ? Acolo trebuie oameni, 
nu copii ‘ca tine.

Zgîmbău n-a ascultat de nici unul. 
Pe el nu-1 mai putea întoarce nimeni 
din drumul pe care se hotărî să por
nească.

Așa a ajuns ajutor miner după ab
solvirea școlii Ș.F.U. din Petroșani, 
tînărul care cu aproape doi ani în 
urmă și-a luat rămas bun de la frați 
și părinți, căutînd să găseaspă un 
rost mai bun la oraș.

— Am îndrăgit din prima zi a so
sirii mele în Valea Jiului mina și lo
curile .înconjurătoare —■ spune acum 
tînărul ajutor miner Costache Zgîm- 
bău.

El iși amintește cum unii mineri îi 
puneau cîte-o întrebare ca să-l încerce 
ce fel de om e. '

— Ce vrei să te faci, măi ortace ?
— Miner, tovarășe — le răspund"« 

ei, - - că doar n-am venit din fundul

de

vățătorilor, în special cei vîrstnicl, 
ori nu efectuează orele de educație fi
zică, ori le fac la întîmplare. Acest 
lucru face ca mai tîrziu în clasele V- 
VII sau VIII-X, elevii să vină ne
pregătiți sau cu deprinderi fizice gre
șit formate

Această constatare cere ca pe viilor 
directorii să controleze temeinic felul 
cum se desfășoară munca sportivă 
în școli delà învățămîntul preșcolar 
pînă la cel superior, profesorii 
edlicatie fizică să sprijine pe învăță
tori, iar instructorii de pionieri — 

, care în majoritate, tiu stat pasivi 'ață 
de nroblema sportivă — să contribuie 
la buna organizare a muncii sportive.

O mare atenție trebuie acordată de
C.C  F.S. și U.T.M. școlilor profesio- 
nale care pregătesc pe muncitorii ca
lificați de mijne. Din cele 4 școli oro- 
fesionale doar cea din Lupeni are o 
activitate organizată. Restul școlilor 
— în special cele din Vulcan și Ani
noasa — au o activitate dezorgani
zată, nesatisfăcătoare. Chiar rezulta
tele obținute pînă • acum de Școala 
Medie Tehnică de Cărbune Luneni 
sînt cu mult sub posibilități.

Grija față de baza materială' de 
practicare a culturii fizice trebuie să 
fie o preocupare a secției de învăță
mînt , C.C.F.S, și direcțiunilor șco!i- 
lor. In raionul nostru sînt numai -doua 
săli de gimnastică bine utilate ( școa
la profesională Lupeni și școala me«
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Moldovei să mă fac grăjdar la cai în 
mină.

— Da ești o țîră cam slăbuț pentru 
pichamer și lopată — căutau ei să-l 
ațîțe.

La din ăștia Costache ie amintea 
de proverbul eu buturuga mică ce răs
toarnă carul mare, închizîndule pe 
loc gurile. •

Minerul Ștefan Iuhasz l-a primit cu 
încredere în brigada sa și-l ajuta cr. 
răbdare șă deprindă tainele meseriei. 
Gheorghe Stăuceănu, un miner t >t 
tinăr, dar cu mai multă experiență în 
muncă, i-a făgăduit lui Costache că-1 
va califica miner pe bază de contract. 
In schimb, el și-a luat angajamentul 
în fața tovarășilor săi și-a organiza
ției U.T.M. că va lichida cu indisci
plina, ceea ce a și lăcut.

Ca un tînăr care nu și-a uitat pă- 
lințîi și frații, el le trimite lună de 
lună bani acasă.

Anul trecut la 23 August pe cînd 
se .afla în concediu, tot satul privea 
cu drag la uniforma lui neagră .ie mi
ner. Președintele sfatului i-a sirius 
mina și l-a felicitat cu căldură dindu-l 
exemplu celorlalți tineri din sat. Cos
tache Zgîmbău e mîndru acum că și-a 
ales meseria de miner. El știe din pro- 
prje experiență că un miner se bucură 
de multă stimă și respect din partea 
întregului nostru popor muncilor.

★
— Eu am plecat de-acasă fără ști

rea părinților — povestește tînărul 
Nicolae Trifa. De-ar fi aflat tata că 
merg să mă fac miner, ar fi fost vai 
de mine

Cu toate acestea, Nicolae n-ar fi 
vrut să rămînă pentru nimic în .’urne 
fără meserie. Vestea că s-ar putea în
scrie la școala de mineri i-a adus-o 
un prieten. Multă vreme după ce-a 
plecat, părinții nu l-au avut la inimă. 
Cînd le-a scris prima scrisoare, parcă 
le-ar fi luat cineva un bolovan de pe 
piept. Feciorul le da de veste1 t»ă-i bine 
sănătos și-n curînd va deveni' miner. 
Urma la școală și de două o-i pe săp- 
tămînă își făcea practica în mină.

Nicolae Trifa a găsit Ia Petrila mi
neri buni, care ca și tatăl său îi pur
tau de grijă. II sfătuiau cum să se 
ferească de accidente, c'um să armeze, 
să acațe și să deseațe vagonetele, etc.

Pe, lîngă că avea în cămin întreți
nere gratuită pe toată durata școlii, 
mai cîștiga pe deasupra și ceva bani 
din care și-a cumpărat un costum nou 
de haine de era să nu-1 mai recunoas
că ce-i de-acasă.

Nicolae Trifa este acum ajutor mi- 
;ner la Petrila și lucrează îti brigada

die romînă Petroșani), Dar și gospo
dărirea acestor săli lasă de dorit. Sala 
din Lupeni nu e suficient de curată 
din cauză că sportivii au prea des 
acces fără echipament, iar aparatele 
de gimnastică sînt puțin folosite Ir. 
ambele școli vestiarele au fost trans
formate în săli de clasă.

Deși unii profesori au căutat prin 
posibilități locale să amenajeze săli 
unde să poată efectua iarna orele de. 
educație fizică (școala medie Lupeni, 
școala romînă Vulcan și altele), to- . 
tuși în majoritatea școlilor din Valea 
Jiului 3—4 luni din anul școlar, cînd 
timpul este nefavorabil orele de edu
cație fizică se efectuează în clasele 
de curs, sau sînt transformate în lecții 
teoretice.

Materialul și echipamentul soortiv 
e aproape inexistent la școlile elemen
tare și insuficient la cele medii. 
Sfaturile populare vor trebui să spri
jine in viitor munca sportivă din \scoli, 
in special cele elementare, alocînd 
fonduri, iar direcțiile școlilor cu spri
jinul secției de învățămînt vor trebui 
să creeze profesorilor de educație fi
zică, în limita posibilităților, condiții 
pentru amenajarea terenurilor de 
sport și a sălilor de gimnastică

Sfaturile colectivelor sportive din 
școlile medii sau profesionale, orga
nizații j« UfT.M.., instructorii de pio*  

fruntașului întrecerii socialiste Petru 
Bexa. Membrii acestei brigăzi care 
și-au realizat la 30 aprilie sarcinile de 
plan pe 1955, s-au angajat ca pînă 
la 1 decembrie a.c. să-și termine pla
nul și pe 1956. El este un tînăr ute*  
mist care promite a fi un bun miner. 
Cîștigul său se ridică acum între 900- 
1300 lei lunar.

’ Cînd i-a venit nu de mult fratele 
cei mare in vizită, a plecat acasă eu 
geamantanul plin cu lucruri cumpă
rate pentru ai săi de Nicolae. Aproape 
în fiecare lună el trimite părinților în
semnate sume de bani.

Acum, bătrînul lui tată iu mai este 
supărat pe fiul său, ci din contră, se 
fălește cu el c-a ajuns să poarte titlul 
de miner.

★
Constantin Băbuț e și el de prin 

părțile Moldovei. Abia a împlinit 20 
de ani. Deși e tînăr, el are o vechime 
de aproape doi ani în minerit. Viața 
Iui se aseamănă mult cu-a lui Zgîm
bău, și-a altor multe sute de tineri 
veniți din colțurile cele mai îndepăr
tate ale patriei noastre să îmbrățișeze 
frumoasa meserie de mine'. Ascul- 
tîndu-1 pe acest tînăr, vezi că ai de a 
face cu-n om matur la minte și în 
meserie.

— Brigada noastră — spune el — 
se numără printre brigăzile fruntașa 
de la mină. Schimbul meu, al cărui 
responsabil sînt, obține depășiri medii 
lunare de circa 80 la sută și ca ur
mare, am și primit salarii de peste 
1000-1200 lei. In luna martie am cîș- 
tigat 1800 lei.

El a povestit cum odată cu el au 
mai venit la Petroșani- mai mulți con1 
săteni de-ai săi printre care Fanea 
Clăpuci, Constantin și Paul Harbu- 
zaru, Vașile Tănase și alții. Dar ți-ai 
găsit cine să rămînă. Au plecat după 
puțin timp și s-au făcut de rîsul sa
tului.

— Să fî fost în locul lor, zece ani 
nu mi-ași arăta Ochii prin sat să nu 
rămîn de rîsul babelor.

★
La mina Petrila ca și la celelalte 

mine din Valea Jiului sînt sute de 
tineri noi veniți care au învățat me
seria de miner sau au devenit tehni
cieni. Așa sînt tinerii mineri Lăscut 
Vasiu, Gheorghe Stăuceanu, Virgil 
Scoarță, maistrul miner Virgil Serea 
și alții. Ei fac parte din generația 
nouă de mineri, dintre luptătorii cei 
mai tineri pentru mai mult cărbune 
din Valea Jiului.

E. FAGUREL 

nieri, precum și întregul corp didac
tic trebuie să lupte pentru traducerea 
în viață a lozinci: „Primii în sport, 
primii la învățătură !“. Elevii corigenți 
vor trebui ajutați și numai după ce 
și-au îmbunătățit situația la învăță
tură vor fi admiși la competițiile spor
tive. Orele de educație fizică vor 
trebui axate pe pregătirea și trecerea 
normelor complexului G.M.A. Toate 
școlile vor trebui să se prezinte în cît 
mai’ bune condițiuni la competițiile 
organizate de C.C.F.S. (spartachiade. 
campionate jje școlilor medii și pro
fesionale, crosuri, etc).

Deoarece s-a observat tendința pe- 
sănătoasă la unele colective sportive 
sindicale de a folosi elevii — în 
goana după rezultate imediate — la 

x competiții, se impune ca secția de în
vățămînt și C.C.F.S. să nu mai fie 
de acord cu scoaterea de la cursuri a 
acestora — mai ales dacă sînt slabi 
Ia învățătură. Se poate da în această 
privință numeroase exemple de elevi 
de la școlile medii din raionul nostru 
care — deși erau corigenți Ia 2-3 ma
terii — au lipsit zile de-a rîndul de la 
școală pe motivul că au fost trimiși 
de colective spojtive ca Minerul, Lo
comotiva, Progresul, etc., la concur
suri de ski, fotbal, tenis de masă, 
etc.
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Cum sînt urmărite rezultatele: 
dobîndite în întrecerea 

socialistă la mina Uricani .
La mina Uricani întrecerea socia

listă a cunoscut un puternic avirit în 
cinstea zilei de 1 Mai, fapt care este 
oglindit de îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe luna aprilie în proporție de 
114,2 la sută La dobîndirea acestui 
succes au adus o prețioasă contri
buție și brigăzile uteipiste, care și au - 
luat angajamente ^orite .atît la în
deplinirea sarcinilor cantitative de 
plan, cît și la cele calitative. Astfel, 
brigada tînărului miner*Petru  Grașs 
s-a angajat să depășească planul de 
producție cu 40 la sută, să reducă 
șistul vizibil din cărbune cu 15 la 
sută, toți membrii brigăzii să nu tacă 
nemotivate și altele. La fel brigada 
de tineri mineri condusă de Gheorghe , 
Matei s-a angajat să depășească sar
cinile de plan cu 40 la sută, să reali
zeze o economie de 5 ia sută la mate
rial lemnos și explosiv (prin deschi
derea unui cont de economii) și altele.

Toate brigăzile de tineri miner? au 
îndeplinit integral sau în pa,rte an
gajamentele luate, contribuind la suc
cesul întregului colectiv. Aceasta nu 
este însă de loc un merit al responsa
bilului administrativ cu întrecerea, 
tov. Florea Berceanu. Nu este un me
rit pentru că tov. Berceanu nu s-au 
îngrijit pentru ținerea unei evidențe z 
mai operative a întrecerii, pentru 
popularizarea largă a îndeplinirii an- ■ 
gajamentelor, pentru ca acestea să’ 
stimuleze pe tineri în munca lor. Tov. 
Berceanu ține cu întîrziere și ușurin
ță evidența întrecerii socialiste.

Ca fiecare tînăr de Ia mina Uri
cani. tov. Berceanu șl-a luat și el 
angajamente în întrecere și anume 
de a munci mai bine în sectorul său 
de activitate. Dar de la angajamente 
pînă’la fapte, tov. Berceanu mai are 
mult de făcut. Și anume : să lase la 
o parte lipsa de răspundere față de 
sarcini și să țină o evidentă clară și 
operativă a realizărilor dobîndite de 
oamenii muncii în întrecere.

V. RENTEA 
corespondent

SPECTACOLELE DE AZI:

CINEMATOGRAFE : Alexandru Sâ- ' 
hia, Petroșani: Zonă de vest; <
peni: Africa, seria Il-a; Vulcan: 
Nunta cu zestre ; Aninoasa : Schubert; 
Petrila: Sub vechea monarhie; Lo- 
nea: Centru înaintaș.

Nici profesorii de educație fizică 
nu vor trebui să fie scoși din produc
ție și folosiți de colectivele sportive 
sindicale cum a fost cazul tov. prof. 
Rodica Szilagy de la școala medie 
maghiară Petroșani care a fost scoa- 
'să o lună din producție (după ce 
înâinte lipsise aproape două luni mo
tivat) și trimisă de colectivul Minerul 
Petroșani la un concurs de ski la Po
iana Stalin. In această perioadă orele 
de educație fizipă nu s au efectuat la 
școala maghiară și activitatea spor
tivă n-a avut continuitate. In plus, 
lipsa tov. prof. Rodica Szilagy, ab
solventă a I.C.F. București, s-a făcut 
resimțită si în ședințele cercului peda- ( 
gogic, unde i-ar fi putut ajuta pe co
legii necalificați.

Greutățile și lipsurile semnalate se 
impun a fi grabnic înlăturate. Numai 
astfel rezultatele muncii sportive din 
școlile din Valea Jiului vor fi Ia înăl
țimea așteptărilor, a sarcinilor mari 
ce ne revin. .Muncind cu entuziasm, 
profesorii de educație fizică — spri
jiniți de directorii școlilor și de în
tregul corp didactic —• vor trebui să 
nu precupețească nici un efort în pre
gătirea unui tineret nou, sănătos, că
lit fizicește, capabil să înfrunte și să 
întreacă orice obstacol în viață.
♦

l r

Prof. CONSTANTIN C-APAȚfNA 
responsabil al cercului pedagogic 

de educație.fizică . ''
i
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Ședința din 7 mat a conferinței de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe /

A
GENEVA. (Agerpres). După o 

întrerupere de două zile, conferința 
miniștrilor Afacerilor Externe de la 
Geneva a continuat la 7 mai dezbate- 
rlle asupra problemei coreene. Ședința 
a început la ora 15, ora locală, și a 
fost prezidată de V. M- Molotov, mi
nistrul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Ih cadrul acestei ședințe au luat 
ftuvîntul șeful delegației filipineze, 
Carlos Garda, și șeful delegației co
lumbiene, Zuletș Ăngel.

Cei doi vorbitori s au pronunțat îm
potriva propunerii delegației R.P.D.

Coreene, susținînd propunerea 
cană. Atît delegatul filipinez 
cel columbian s-au pronunțat 
triva retragerii trupelor străine din 
Coreea înainte de efectuarea alegerilor 
pe întreaga Coree.

Ședința a luat sfîrșit la ora 17, ora 
locală.

S-ar putea ca la 8 mai să nu se dez
bată problema coreeană, pe de o parte 
pentru că nu s-au înscris noi oratori, 
iar pe de altă parte pentru că' ar fi 
posibil să se înceapă discutarea pro
blemei îndoctrineze.

ameri- 
cît și 
împo-

Dien Bien Fu a fost eliberat 
de către Armata Populară Vietnameză

PARIS (Agerpres). — Fortăreața 
Dien Bien Fu a fost cucerită de Ar- 

■ mata. Populară Vietnameză.
Cucerirea fortăreței Dien Bien Fu 

constituie*  o importantă victorie a uni
tăților Armatei Populare Vietnameze 
care au nimicit și capturat puternice 
unități ale trupelor franceze evaluate 
ltt peste 20.000 soldați și ofițeri, din 
tfe care 6.000 de mercenari germani 
ți din trupele marionetă ale lui Bao 
Dai.

După cum relatează agenția „Fran
ce Presse“, la Geneva știrea căderii 
fortăreței Dien Bien Fu a produs de
rută în rîndurile reprezentanților oc 
cidentali, prezenți la conferința miniș
trilor Afacerilor. Externe.

Șefui delegației americane, Bedell 
Smith, a făcut o declarație în care și-a 
mărturisit consternarea față de înfrân
gerea suferită la Dien Bien Fu.

<>
. v * .

De la Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
Ținînd seama de demersurile ce

tățenilor și ale organizațiilor obștești 
fcu privire la aplicarea pedepsei cu 
moartea asasinilor și în scopul întă
ririi ocrotirii vieții cetățenilor, Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a

extins asupra persoanelor care aU 
săvîrșit asasinate cu premeditare in 
circumstanțe agravante acțiunea de
cretului Prezidiului Sovietului Suprem 
ai U.R.S.S. din 12 ianuarie 1950 „Des 
pre aplicarea pedepsei cu moartea 
trădătorilor de patrie, spionilor, sa- 
botorilor-diversioniști". -

Jnmorminfarea minerilor uciși la mina Ribolla 
din

ROMA (Agerpres). — La 7 mai a 
avut loc în orașul Ribolla (provincii! 
Grosseto) înmormîntarea a 39 mineri 
uciși la 4 mai în urma exploziei de 
gaze ce s-a produs în minele trustului 
chimic „Montecatini“. Cadavrele u 
trei mineri încă n-au fost găsite.

• ________
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Italia
După cum anunță ziarele progre

siste, la începutul înmormîntării, în 
semn de doliu, milioane de oameni ai 
muncii au încetat timp de 10 mlhiițe 
lucrul în întreaga Italie — în uzine, 
pe cîrnpii și în instituții, ginerii au în
trerupt lucrul timp de două ore.

Lovitură de stat în Paraguay
BUENOS AIRES (Agerpres). — 

ÎAȘS transmite :
După cum s-a anunțat, în Paraguay 

1 avut loc o lovitură de stat dată 'o 
cercurile militare. Președintele Cha- 
vez și miniștri săi au fost arestați.

Ziarul argentinian „Ea Prensa“

fost
pre- 
Pa-

relatează că lovitura de stat a 
condusă de Mendez Fleites, fost 
ședințe al băncii naționale din 
raguay, care a fost înainte ambasador 
în. Argentina, precum și de coloneii 
Strener și Ferreiro.

i
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(Urmare din pag. l-a)

dentale ca urmare a aducerii la cîrma 
țărji a monarhiei, a cîrdășiei clase
lor exploatatoare din țara noastră cu 
Imperialiștii apuseni.

Victoria Uniunii Sovietice asupra 
fascismului a adus poporului nostru 
pentru prima oară în istoria sa ade
vărata independență națională și su
veranitatea de stat. Instaurînd regimul 
de democrație populară, oamenii mun
cii, sub conducerea Partidului .’.'.un
cii oresc Romîn, pășesc cu încredere 
pe dfumul construirii sopialistuului. 
Nicicînd pînă în anii instaurării pu
terii populare, oamenii muncii din ța
ra noastră n-au simțit ce înseamnă 
adevărata libertate, ce înseamnă să fie 
liberi și stăpîni pe soarta lor. Oame
nii muncii știu că datorită regimului 
de democrație populară, munca lor 

.contribuie la înflorirea patriei, ia ridi
carea nivelului lor de trai si simt zi 
de zi grija partidului și guvernului 
pentru făurirea unei vieți luminoase

și îmbelșugate tuturor celor ce mun
cesc.

Iată.dece, în această zi de 9 mai, 
ziua victoriei și independenței patriei 
noastre ei își reafirmă dorința sin
ceră de a lupta cu hotărîre pentru în
tărirea statului democrat-popular, 
pentru obținerea de noi succese în con
struirea socialismului. Luptînd pentru 
zidirea socialismului, poporul nostru 
muncitor este interesat direct în apă
rarea cauzei păcii. El sprijină înt’u 
totul politica de pace a guvernului 
nostru și salută în mod sincer efortu
rile tuturor țărilor spre realizarea unei 
destinderi internaționale, spre asigu
rarea păcii.

Sărbătorind aniversarea măreței zi
le a victoriei Uniunii Sovietice îm
potriva fascismului german, poporul 
romîn, împreună cu toate popoarele 
lumii, își exprimă hotărîrea să iu mai 
permită dezlănțuirea unui nou răz
boi mondial, să-și consacre toate for
țele marei opere de construire a unei 
păși trainice în lumea întreagă.

La cea de a 9-a aniversare 
a eliberării Cehoslovaciei

La 9 mai, poporul cehoslovac aniversează una din cele mai mari săr
bători naționale -v 9 ani de la eliberare de către Armatele Sovietice de sub 
jugul cotropirii fasciste.

Acum, la 9 ani de la eliberare, poporul cehoslovac face bogatul bilanț 
ai luptei sale pline de roade pe drumul construirii socialismului.

luptă pentru avîntul 
naționale
Fucik“ de la mina „Stahanov“ din 
Ostrava lucrează după graficul ciclic. 
In decurs de un an această brigada a 
exiras 7.100 tone de cărbune peste 
prevederile planului.

Membrii Uniunii Tineretului Cehos
lovac de Ia uzina de automobile din 
orașul Mlada Boleslav urmînd exem
plul comsomoliștiîor de la fabrica 
„Skorohod“ din Leningrad-, au des
fășurat întrecerea pentru producție de 
calitate și pentru un regim de econo
mii.

Tineretul cehoslovac 
economiei

Tineretul cehoslovac participă activ 
lp construcția economică a Cehoslova
cie: democrat-populare. In rîndul a- 
cestuia sînt numeroși tineri care au 
fest distinși cu ordine și medalii. 
' In anii cincinalului aproape 70.000 
de tineri și tinere au luat parte la 
construirea noului combinat metalur
gic „Klement Gottwald“, mii de ti
neri și tinere au construit „Barajti', 
tineretului“ de pe rîul Vag, în Slova
cia, au construit fabrici, uzine și școli.

Brigada fruntașă de tineret „Juli^is

Noi metode de muncă aplicate în industria itiinieră
In R. Cehoslovacă se intensifică din 1 

ce în ce mai mult colaborarea dintre 
mineri și. tehnicieni. Metodele înain
tate de muncă și mecanizarea muncii 
sini introduse pe scară largă în mi
nele cehoslovace.

Una din cele mai noi metode de 
muncă este tăierea rapidă a geleriilor. 
Minerii cehoslovaci au obținut suc
cese remarcabile prin aplicarea expe
rienței minerilor sovietici. In prezent, 
zeci de echipe specializate în tăierea 
rapidă a galeriilor desfășoară întrece
rea în minele din R. Cehoslovacă. 
Luna aceasta, colectivul de mineri de 
la „Mina Armatei cehoslovace“, d-n 
bazinul Ostrava Karvtna, a obținut un 
nou record în tăierea rapidă a gale
riilor. Echipa a tăiat 625 m. de gă
leții îfltr*Q..luiVB.  Această metodă de. 
flișintare rapidă, controlată prin sis-

Creșterea bunăstării
din Slovacia

Nivelul de trai a! oamenilor muncii 
din Slovacia crește continuu. Din to
talul cheltuielilor bugetului de stat 
prevăzute pentru Slovacia, 56,6 la sută 
sînt alocate' pentru măsuri culturale 
și sociale.

In cursul cincinalului gottwaldist, 
oamenii muncii din Slovacia au pri
mit în folosința 74.103 apartamenie. 
In aceeași perioadă, numărul creșe- 
lor a sporit de. 12 ori. Anul acesta 
bugetul de stat a alocat suma de 
1.813 milioane de coroane pentru cul
tură, învățămînt și pentru nevoile so
ciale ale tineretului studios din S1j-

temui graficului ciclic, garantează o 
înaltă productivitate a muncii și face 
-posibilă reducerea prețului de cost. 
In prezent, zeci de echipe de mineri, 
atît din bazinul carbonifer Ostrava- 
Karvina, cît și din celelalte mine cehe 
și slovace, au început să aplice me
toda de înaintare rapidă.

Numărul din ce în ce mai ma*e  Je 
combine folosite în minele din R. Gc- 
hcslovacă contribuie la creșterea pro- 
ducției. De cîtva timp eri’rinele de 
combineri de la minele din Ostrava se 
află în întrecere. Luna trecută echipa 
combinerului Vilem Kreici de la ..Mi
na Armatei cehoslovace“ a obținut ce
le mai bune rezultate realizate pinii în 
prezent. Ea a extras îritr-o singură 
lună 13.300 tone de cărbune datorită 
folosirii eu pricepere a combinei 
vieti.ee „Donbas“.

oamenilor muncii

so-

vacia. In 1953 în Slovacia numărul 
celor c.e au urmat la școli a crescut 
cu 44,5 la sută în comparație cu. anul 
școlar 1948-1949.

Salariul oamenilor muncii crește 
continiwu In anul 1953 salariul mediu 
al muncitorilor din industrie a sporit 
cu 47,2 la sută în corimarație cu anul 
1948.

In cursul ultimilor cinci arii 169.000 
de oameni ai muncii din .Slovacia 
si-au petrecut concediile în stațiunile 
balneo climaterice și în casele de odih
nă — adică de peste două ori față de 
anul 1948

500 de modele de încălțăminte pentru comerțul 
cehoslovac

Anul acesta, la crearea de noi mo
dele de încălțăminte desenatorii de 
modele din R. Cehoslovacă au acordat 
o deosebită atenție cererilor și dorin
țelor exprimate de cumpărători, 
primăvara aceasta se fabrică 142 
modele noi de încălțăminte pentru 
mei, bărbați și copii.

In cursul anului 1954, se va pune 
piață încălțăminte pentru femei, exe
cutată din piele de antilopă sau de 
vițel și în toate culorile. Vor ii fabri
cate de asemenea noi modele de bun-

bl 
de

pe

toii, de o mare varietate ca talpă dé 
crep sau de cauciuc. Pantofii de vară 
din materiale plastice vor fi fabricați 
ît: diferite culori. Pentru bărbați și 
copii au fost create noi modele de m- 
•călțăminte care va fi cît sè poate de 
comodă. Se va fabrica încălțăminte 
de protecție în cantități mari.

In general, anul acesta, vor fi puse 
pe piață aproape 500 de noi modele de 
încălțăminte. Industria pielăriei va pro 
duce nc>i modele de mînuși de damă 
și genți ■ de piele de diferite forme.

Realizări în domeniul ocrotirii sănătății 
în R. Cehoslovacă

spitale de importanță regională, 1.831 
policlinici de raion, 1.532 puncte sa
nitare și 3.058 dispensare materno- 
infantile. In afară de aceasta, pe lîn- 
gd întreprinderi au fost deschise 633 
policlinici și 1.036 puncte sanitare.

Printre exponate se poate vedea de 
asemenea ' aparatură medicală moder
nă, fabricată de uzinele din Ceho
slovacia. (Agerpres). (Ceteka).

Ministerul culturii ai R. Cehoslova
ce ra deschis la Praga o mare expoziție 
ș'iințifico-populară „Viața învinge 
moartea“. Expoziția oglindește reali
zările obținute 
sănătății în R. 
U.R.S.S.

In perioada 
mărul paturilor din spitalele și sana
toriile Cehoslovaciei a qrescut la 
28.000. In prezent în țară există 408

în domeniul ocrotirii 
Cehoslovacă și în

primului cincinal nu-
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