
ZIUA PRESEI
SOVIETICE

Pe letregni cuprins al Uniunii 
Sovietice, ziua de 5 Mal este săr
bătorită ca zl a preiei sovietice 
In a aztea ..PRAVDtr' lolțevlce, 
■I cărei prim uuuiar a apărut la 
acerați dală, acum 37 de ani.

la această zl puporul lov’etic 
I|1 ■ aulica a dragostea față de or
ganul central al CC al I'. C. (b) 
care In decursul oilstentel tale 
a’a dovedit a II uu factor activ al 
Con» rn rll comuni uiu ul, devei Ind 
prototipul *1  modelul piesei co-
■ unls a. Ziua de i Mal este sâr
ba a .roa intrcșel prese, care lup
ți pentru pace, democrat e șl so
cialism.

Oamenii sovietici întâmpină 
ziua de 5 Mal cu mare dragoste. 
Ei vad In „PRAVDA’’ un adevâ 

Gat luptât r. Pentrucă, spre deo
sebire de presa burgheză, presa 
sovietici s'a pus in slujba tuturor 
celor ce muncesc, in slujba păcii 
|l construirii comunismului.

Presa burghezi servește Inte
resele înguste ale exploatatorilor, 
otrăvind conștiința oamenilor șl 
căutând să mențină exploatarea. 
Ea o mlnc'noasâ șl ațâțătoare la 
rizboi. Ea c mijloc de îmbogățire 
a marilor trusturi, e o ramură a 
comerțului cu totul dependentă 
de voința și interesele unui grup 
restrâns de capitaliști.

Presa sovietică e cu totul alt
ceva. Mergând cu c nsecvență pe 
linia îndeplinirii rolului el just pe 
care Lemn și Stalin l-au atri
buit, ca a deven i un mijloc de 
educare șl reeduca ca masselor de 
milioane i’e oameni ai muncii, in 
șprițul dragostei lața de Patrie, 
a respeciidu. șl drag s el Iată de 
muncă și de om, de mobilizare a 
lor In luptă penru desvoltarea șl 
întărirea Statului Soviet c.

Dar nu numai atât. Presa so
vietică e un puternic mijloc de e- 
ducare și reeducare economică a 
masselor, un prețios ajutor in 
munca de zl de zl a fiecăruia. Ea 
cate un Instrument de ..Informare 
a massei asupta felului cum tre- 
bue organizată munca intr’un ch p 
a ou ’ ea este" o presă caro să 
ia’ormeze întreaga populație des
pre felul cum este organizat totul 
in câteva comunități de muncă 
către le int ec pe ce'elalle" (Lenln).

In acest lei presa soviet că a 
patul să devină nu numai un aju
tor șl propagandist colectiv, cl șl 
un organizator colectiv.

Servind Intere-elo Întregului 
popor, ea a câștigat adevărata li
bertate de acțiune șl de organizare 
pentrucă ea are la dispoziție toate 
mijloacele materiale care-i asigu
ră existenta fără să depindă de 
bunul plac al capitalului și capl- 
ta'istului cum se întâmplă in fă' 
rlle burgheze.

Ceeace este caracteristic pen
tru presa sovietică e constituirea 
el ca parte integrantă din lupta 
pealru cauza generală a muncito
rimii.

Aceasta pentrucă are la bază 
spiritul de Partid, atașamentul fată 
de Partid șl de clasa muncitoare, 

lată renfruce popoarele din U- 
■lunea Sovietică soco e?c ziua da 
5 Mal ca o adevărată sărbătoare, 
dece zilei presei fi dau o semn'fl- 

• ea|Ie și caracter festiv.
■ In această zi corsponden|l| vo

luntari și colaboratorii din toate

I
ln'reprlndirile șl instituțiile se În
tâlnesc cu redactorii PRAVDE1 ’ 
dlscu’ând activitatea de un an a 
darnlnL

In prlmu' e1 număr „PRAVDA1’ 
spune... muncitorii iu se măr
ginească sa all A numai slmpaila 
pentru zlurul nostru, cl să la parte 
act,va la conducerea lui'’.

Șl In cel 37 de uni de apariție 
„PRAVDA” a reușit să albă un 
marc număr de corespi ndențl șl 
coluborulorl care Inlormează Par
tidul șl Guvernul prin materla'ele 
pe care zilnic te trimit ziarului.

Cu ajutoru acestor corespon
denți „PRAVDA' susține diferite
le campanii Inițiale de Partid, con
trolând telul In care se aplică In 
in reprlndcrl șl Instlluf II d rceti- 
velo dutc de Partid șl Guvern.

Șl din rândurile acestor cores
pondenți voluntari au lost recru
tate neimmurate cal re gazetăreșt'.

Partidul prin organul sAu cen
tral a știut să Io desvolte spiritul 
do răspundete încât să dea infor
mații exacte șl bine ver flca'e, a 
știut să te arate că misiunea lor 
o o misiune de onoare, a știut să 
creeze un nou tip de colaborator 
al Pravdel, corespondentul prav- 
dlst: colaborator modest dar legat 
prin toa e fibrele de Partid și cu 
adevărat „comandan*  al opiniei 
publice".

Colaboratorii șt corespondenții 
Pravdel caută să aplice legea de 
desvolfare a socletăț I socialiste 
— critica și autocritica să eviden
țieze ceeace e nou In concepția 
șl munca oamenilor și să combată 
ceeace e vechi, rămăș'ță a gândi
rii burgheze In conștiința lor.

Presa sovietică este o pildă vie 
pentru presa noastră. Lupta Prav- 
dr' din timpul I ega itățll a că'ău- 
zit lupta Ilegală c ,,Scânt“:l’. Ex
periența Pravdel a servit ca pre
țios invătământ luptei In Ilegali
tate pe care a dus-o organul cen
tral al Partidului Comunist 
Român, Împotriva expkatăril șl 
fascismului, pentru educarea ac- | 
tivlșlilor Ilegali.

După 23 August , Scânteia" pe . 
baza aceleiași experiențe și-a dus 
lupta pentru lichidarea moș’erimii 
șl capitaliștilor. Astăzi ea se inspi
ră din aceeași Imensă experiență 
pentru a-și Îndeplini rolul său de 
propagana st, agitator șl organiza
tor colectiv al construcției soc'a- 
lismului in (ara noastră.

Experiența Pravccl a arătat or
ganul central al Partidului nostru, 
necesitatea unei căt mal mari re
țele de corespondenți, oameni al ' 

muncii din mine, fabrici, ogoare, 
birouri sau școli.

Experiența presei sovietice e 
na Isvor nesecat de Învățăminte 
pentru întreaga noastră presă. 
Ziarul nostru, Învățând din arti
colele Pravdel șl-a însușit un nou 
mod de a vedea lucrurile, ș!-a 
ascuțit combativitatea, luând atl 
tudine critică hotărită fată de lip
surile șl scăderile ce se manifestă 
Încă fn unele locuri de muncă.

Urmând învățămintele Pravdei 
presa noastră 'oca a a început sa
și întărească legăturile cu massele. 
Tot mal mulți oameni al muncii 
se încadrează in rândurile cola
boratorilor și corespondenților vo
luntari.

Ziua de 5 Mal va fl o manl'es- 
tare de dragoste a poporului nos
tru muncitor fată de presa sovie
tică. rresa cea mai progresistă din 
lume, cea mal hotărită «I consec
ventă luptătoare Împotriva Impe
rialiștilor pentru canza păcii șl a 
democraflel.
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Astăzi se pline în discuția minerilor 
noul contract colectiv

Astăzi, la toate exploa'ările 
carbonifere din Va’ea Jiului va fl 
afișat proeclul noului contract co
lectiv. I >eoseb ndu-se fundamental 
de vechile contracte colective, 
contractul colectiv ce se pune as
tăzi în discuția masselor de mi
neri. are un caracter cu totul nou, 
corespunzând condicilor de des- 
voltare a Republicii Populare Ro
mâne spre socialism.

Astăzi dnd minele de c’rbunf 
din Valea J ului nu mii sunt stă
pânite de exp'oatatori, ci fac parte 
din avutul colectiv al celor ce 
muncesc, când în fruntea lor nu 
se ma1 găsesc, reprezentanți al 
bancherilor de teapa Iul Bulolu. 
Balc, Pop șl alț'l, cl administrații 
care reprerntă interesele Intre- 
prnderii Statului cel r ce muncesc 
Intre conducerea Întreprinderii șl 
munc'torl trebue să se stab'lea'că 
relații care să ducă 'a desvo'tarea 
întreprinderii fn interesul colectiv 
al poporului munci'or.

„In abatajul cameră „H“ pulem’munci cu mai mult 
spor și în condiții mult mai bune“

— ne scrie fov. Rus Aurel șeî de grupă dela mina Jieț-Lonea
CUM A LUAT FIINȚĂ ABATAJUL. CAMERĂ „H“

Începând de acum o lună fa mina Jieț Lonea, a fost introdus un nou sistem de 
abataj cameră, denumit abataj cameră „ H" în focuf abatajelor cameră obișnuite. Până în 
pre-ent, fa mina Jieț Lonea a luat ființă numai un astfef de abataj, în care fucrează 
grupa tovarășufui Rus Auref

lată ce ne scrie tovarășul Rus Auref despre abatajul cameră „H".
TOVARĂȘE REDACTOR

Lucrez Ia mina Jieț-Lonea din 
Janul 1935. De atunci și până 
la sfârșitul lunii Martie am lu
crat aproape în toate 'abatajele 
cameră a'e minei.

In aba a ul cameră obișnuit am 
întâmpinat insă multe greutăți în 
muncă. Căldura mare, presiunea 
abatajului, care trebuia slăvii tă 
cu armă uri suplimen a e, precum 
și din cauza locului mic de mun
că nu pu eam să depășim norma 
decât cu cel mult 15 la sută, 
și aceasta necesita mari eforturi 
din pir.ea minei i'or din grupa 
mea.

Aceas ă si.uație însă a’a a.him- 
bat și iată acum.

Muncitorii dela preparafia de cărbuni 
„ Vasile Luca“ din Lupeni au întâmpinat 
ziua de 1 Mai cu angajamentele 
îndeplinit e

Muncind cu mult elan, munci
torii dela preparația de cărbuni 
din Lupeni și-au îndepl nit cu cins
te angajamentele luate în întâm
pinarea zilei de 1 Ma1.

Astfel, echipele conduse de to- 
varăș'i Kraveț loan și Prus Ale
xandru, au efectuat într un timp 
record, schimbarea transbordoru- 
lui mecanic dela u'cătoria de căr
buni, care are o lungime de 47 
m. Deasemenea, tovarășul Cran- 
ciova. împreună cu muncitorii Kra- 
vet, Eenedek șl sudorul Hagău, în 
cinstea zilei de 1 Mai, au adus o 
prețioasă perfeefonare aparatului

In afară de această .rls-
tlcă e entială, regimul nostru de 
democrație populara a legiferat o 
ser e de drepturi pentru oamenii 
muncii — drepturi care nu mal 
trebuesc obținute de muncitori pe 
cale revend'catlvă.

Ușurarea muncii m'nerilor prin 
extinderea mecanizării, prin intro
ducerea noullor metode de muncă, 
aslgu'area bunel aerisiri a abata
jelor, ha'lie de proiecție pentru 
muncitorii care lucrează in apă, 
luarea de măsuri severe In vede
rea as'gurărll «ecurltă'll muncii In 
mină — lată ce trebue să dobân
dească munc"orll mineri prin noul 
confort colectiv.

In timp ce administratele mine
lor vor trebui să-Șl asume aceste 
obligați fată de salar'atl. mun- 
c'torli mineri la rândul lor, 
trebue să se oblige fată de 
Bdndn'.stratil, cu cât să depășeas
că pianul, ce canth te de explo
ziv, de material lemnos, de ener

Era In primele zile ale lunei 
Aprilie. In at a ajul cameră obiș
nuit în care lucram împreună cu 
minerii din schimbul meu, a in
trat ing. Slaiculescu, împreună cu 
alți tehnicieni de'a mina noas, 
tră. Știau că muncim greu și au 
venit săn e ajuie.

împreună cu noi — minerii — 
(ovariJi tehnicieni au studiat care 
sunt po ibilită ile de lichidare a 
acestor gTeutăti. S’au făcut di
ferite propuneri, apoi mă.rrători 
și in sfârșit s’a hotăril .să se 
lucreze după un nou sistem de 
abataj.

In urma acestei hotăriri, fâșia 
de cărbune inferioară ce i r.na să 
f.e exp'oatată a fost p egătită 
după nou! sistem de exploatare ți 

de zețaj, prin care se mărește 
can'itatea de cărbune recuperat 
d n ș st. re :lizându-se totodată o 
selecționare mai bună. Lucrând la 
e ectuarea acestei perfecționări, 
acești muncitori au redus t'mpul 
de lucru dela 7 zile — cât era 
programat — la 4 zile.

Munc'nd fa schimbarea sitelor 
rlbrante V. D. G, care nu mal 
erau corespunzătoare din cauza 
uzurii, echipele conduse de to
varășii Cot'șel Pompillu. Avrames- 
cu loan șl Pas Alexandru, au ob
ținut un frumos succes, terminând 
aoeste lucrări in timp de 4 zile 

gie electrici vor economisi. Prii 
noul contract colectiv, muncitorii 
trebue să-șl ia ol ligațl 1 să Ingrl- 
jea'ca mașinile, utilajele și unel
tele de muncă, s.i respecte măsu
rile de slguran'ă, precum ;| alte 
condiții specifice fecăref exploa
tări pentru realizarea unei pro
ducții mal mari, cu un preț de 
coH redus.

Pentru a corespunde roiu'id ce-l 
revine, noul c n'ract colectiv tre
bue ‘ă fie b'ne ‘tudiat de flecare 
muncf'or In parte, st f'ecare să 
vină cu propuneri practice care 
s. facă din el un act de angala- 
men'e reclproce intre administra
ția întrepr'nder i și salarlatl. In 
șederea Îndeplinirii șl depășirii 
pianului.

Udată Inche at. noul contract co
lectiv devine lege șl trebue res
pectat cu strictele a'ât de între
prindere cât șl de ralar'ați. fn In
teresul tuturor celor ce muncesc.

astfel J luat ființă abatajul ca
meră , H” In care Iucreu cu ^ra 
pa mea.

Io t mp de o lună decând lu
crez In noul abataj am putut cons
tata superioritatea acestuia față 
de aba'ajele cameră obișnuite.

Prin faptul că stratul de căr
bune poate fi atacat pe 4 /na
turi — <în loc de 2 cit eru 
in abatajul cameră obișnuit __
minerii po' lucra cu mai multă 
ușurință, deoarece locul de căr
bune cs e mal larg. Căldura înă
bușitoare din trecut, acum nu 
mai este deoare e aba:ajul p ate 
fi bine aerisit chiar cu un mu
tilator mai mic, ceeace înseam-

(ccntinuare in pag. IlI-a)

— față de 15 zile de lucra cât 
era programat. Alte echipa de 
muncitori au constru t o linie în
gustă dela preparațle la Notație 
pentru transportarea u'elului, cu 
ajutorul căreia se economisește 
zilnic munca a 2—3 oameni, care 
mal inainte electnau aceste trans
porturi.

Deasemenea, muncitorii Petcu 
loslf, Să'ăan loan, Șerban Nco- 
lae, Rozner Artur șt Bărbulescu 
loan. muncind la repararea loco- 
motlve'or cu aburi, de cale ferată 
au depășit normele cu 50 1a sută, 
realizând totodată șl e economie

Tiarut nu este numai 
propagandist colectiv fi 
agitator colectiv. ci și un 
gantzator colecția

LENll
Trebui să transformăm p 

— fi o vom Iruiisfo’ nu 
dintr'un organ care r.'.iti 
faptt senzaționale. dini 
Sttnpfu aparat pentru ret 
ria de noutăți polit ce 
într'un instrument de ret 
cere economică a masei, 
tr'un in st rumen! de in fort 
'a masei asupra fefmui 
trebue organizată munc 
cftp nou.

LENL
Importanța participăr ii i 

citărilor la conducerea zi 
\/ui constă, înainte de h 
în fiptuf că ea cr eză ț. 
bi'itatea transformării 
arme atât ae ascuțite în i 
dintre cfase cum este zii 
dintr'un instrument de i 
Ere a poporului, într un 
strumenr dr efibeiare. Ni 
corespondenții muncitor 
cei defa sate sunt aceia 
pot efectua ace est ă măr 
transformare.

S7ALL
Corespondenții muncite 

cei defa sate nu pot s< 
priviți ca viitori z ariști 
ca activiști din întrerrin 
în înțeiesuf strâmt a! ac< 
cuvânt, ei sunt, înaint 
toate, cei care au menirei 
a scoate fa iveafa tip ,■ 
vieții noastre publice . . . 
tători pentru înlăturarea 
Stor neajunsuri, comatul 
ai opinie> pufdice profet 
care se stri duesc să ini 
meze forțefe necesare afe 
st ui factor de o covârșiți 
însemnătate pentru ajutorarea 
partidului și a puterii . . în 
opera atât de grra a co srruo 
ției socialiste.

STALIN.

Până la 30 Aprilie
J'aMMliiI 8170’1. 

din suprafața totală 
programată pentru 
campania însămân- 
țănlor de primăvară

BUCUREȘTI, 4 (Radcr). — 
După ultimele ds’e sos te Minis
terului Agricultur I ; . n s.ara
zilei de 30 Aprilie . s ia ă-
mânțat suprafața de 3 ' ÎS1 de 
hectare cerace rep :z.i! ' 7» li
sută din suprafața totală progra
mata pentru InUa5n|S( jn primă
vara aceasta.

Dintre jadefele egricole, lude- 
țelo Eihor, Satul Mare, Sălaj, Ti- 
mlș-Torontal, sui.t până acum in 
frunte. Au râmai In urmă județele 
Ialomița, Botoșani Doro ol șl Te
leorman.

de energie electrică de 5 la -utC
ENTUZIASMAT! DE ACESTE 

SUCCESE. REALIZATE IN ÎN
TÂMPINAREA ZILEI TE 1 MAI, 
MUNCITORII PR’PARATIEl DIN 
LUPENI. AU PORNIT I * MUN
CA CU LIN NOU AVANT. PEN
TRU A OBȚINE NOUI REALIZĂ
RI IN LUPTA PENTRU MĂRI
REA PRODUCȚIEI ȘI A PRO
DUCTIVITĂȚII V! NCH PENTRU 
îmbunătățirea cai i^atn, 
PENTRU REDUCEREA PREȚU
LUI DE COST AL CĂRBUNELUI 
PREPARAT

SALAJAN IOAN, cer» p v»'.
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COLȚUL FEMEII
Să îmbunătă|im munca de ridicare a nivelului pol jjic 

al femeilor muncitoare
Uni din șarcinlle de seama ale 

organizat ilor UFDR este de a 
duce o muncă eoni nuă și perma
nenta pentru ridicarea nivelului 
Pol tic și ideologic al membrilor 
lor.

Femeile in deosebi sub regi
murile trecute au fost ținute de
parte de viata politică, au fost In
tenționat indeparlate de știința șl 
de cultură in scopul de a fi mai 
ușor exp'oatate. Acest lucru a lă
sat urine care se mal văd si ucum 
și care se manifestă prlutr’o ne
încredere in propri'le forțe șl u- 
neori printr'o nepartlc pare la via
ta de organizație, la viata poli
tică.

lată dece rămășițele trecutului 
trebuesc șterse cât mal grabnic, 
iata dece se cere o intensificare 
a muncii dusă in direct a ridică
rii Ideologice a femeilor munci
toare Incadra'e In LIFDR.

Până acum unele crganizat'i au 
obtlnut succese frumoase marcând 
nu numai o muncă b'ne organi
zată dar șl o dorință vie de a în
văță mamfes ată din partea femei
lor.

I.a Hațeg de pildă femeile au 
început să studieze Istoria Parti
dului Comunist (b) ai URSS. Aici 
studiul a fost organ zat pe grupe 
de că'e '0 tovarășe în cadrul că
rora se fac și seminarii, peutruca 
mate-ialul citit să fie pe deplin 
înțeles.

Cele 12 grupe de studii indi
vidual întrunesc acum un număr 
de 124 feme , iar numărul lor creș
te mereu. La Hațeg s’a a'uns a- 
cum să se studieze cap. III al 
Istoriei.

Nu însă pe tot locul s'a depus 
o asemenea munca. Mai mult 
chiar, studiul a fost negl'jat cu 
toate că din punct de vedere or
ganizatoric s'au constituit grupele 
de «tud'u.

La Petrosenl de oHdă. organi
zația UFDR a organizat 2 aseme
nea grupe cu câte 1“> femei Cu 
toate că față de numărul mare 
de membre înscrise, cele care an 
început să studieze reprez:ntă un 
total foar‘e mic, nu s’a avut grilă 
să se activeze mcl grupele de 
studii înf intate. Aceasta datorită 
sub aprecierii muncii de ridicare a 
nivelului pol'tlc la femei, fapt 
care a dat naștere la o neglijare 

a muncii In această direcție. Mai 
muu decât a'ftt, ș bibl oteca or- 
gun zat'el UFDR din Petroșenl are 
o existentă formală, cărțile nu 
sunt citite, stau mal mult In du
lap, tot pentrucă nu s'a dus o 
muncă de popularizare a lor, o 
muncă de lămurire In sensul de 
a se arăta necesitatea lecturii.

Dacă la Petro-enl se mal ma
nifestă încă slăbiciuni In activita
tea organ zatiel, sau dacă In pla
sa Ha*eg  feme le țărance munci
toare au fost alături de membrii 
de partid In fruntea Insământări- 
lor, iar la Filatura ..Lupeni’’ un 
număr însemnat de f'la'oare au 
Piimit de I Mai „Mcdal'a Mun
ci' ’. Acestea -e datoresc faptului 
că în prima localitate studiul In
dividual, iar in ce'e din urmă toc-

Muncă voluntară la „Căminul de 
Muncitori'1 din Vulcan

In ziua de 2 Mai un număr de 
40 femei UFDR-ste d'n Vulcan 
au întreprins o acțiune de muncă 
voluntară la .Că'nnul de munci
tori'' din locali'ate.

In cadrul acestei acțiuni femei
le au cârpit hainele de lucru ale 
muncitorilor, m neri la Aninoasa 
Și Lupeni.

C. S. U. P.-VICTORIA C. F. R. 2-2 (1-1)
Matchul de debut al echipei de 

foo,-b.i 1 a studenților disputat 
Luni, 2 Mai, pe arena Jiul tn 
campania C.F.R.-iș io" din locali
tate s’a sodat cu un rezultat o- 
norabi,: 2-2.

l’n public nume o; a ț'nut să 
par icipe la jocul anunțat la care 
ambii comba anți s’au străduit să 
corespundă așteptărilor. Și acest 
lucru într’o bună măsura a fost 
realiza . Studenții au jucat eu mult 
elan, reu ind să sup incasei unele 
d'ificiențe ce le prezintă echipla 
în perioada formă ii ei că: coe
ziune, tehnică, etc . cu e anul lor 
tineresc.

Jo ui desfășurat a fest presărat 
de faze spec acu oa e, dinamic din 
care însă au ipsit complect ac
tele de indisciplină.

C.S.U.P. a prezentat o echipă 
tânără care p ornite, rămânând a 
fi pusă la punct cu .antrenamentul, 

real pentrucă această muncă de 
rid care a nivelului politic a fost 
du'ă cu mai multa atenție și se- 
rloz'tate.

Iată dece trebue ca munca a- 
ceasta să (le intensificată, dece 
se cere ca organizație fruntașe 
să Impârtășeasc < experiența lor 
de muncă celor care acum sunt 
abia la început.

Rid'carea nlve,ulul pol'tic al fe
meilor merge mână In mmă cu 
îmbunătățirea munc I tn cadrul or
ganizației șl In câmpul muncii.

Dcaceea. munca de r'dlcare a 
n'velulul pol'tlc al f meilor mun
citoare este uni din sareHHe prin- 
opale ale organ'zatlef UFDR a 
cărei bună îndeplinire înseamnă 
o îmbunătățire cal tativă a mun
cii în toate ramurile de activitate.

După ce lucrul a fost terminat 
tânărul Adrian Aurel a mulțumit 
In numele tuturor tovarășilor s il 
pentru munca depusă după care 
femeile și-au luat angajamentul 
de a mal veni și altădată in a- 
iutoru! lor.

V. HFRBFA, coresp. voluntar 

condi|ia fizică. Din , unsprezecc- 
le” studențesc s’au remarcat în 
mod deosebit portarul șl extremul 
drept c ri au dovedit ci'ități ex
cepționale în posturile lor.

PIERDUT
— Bu e inul Bir. Po ul iți ți 

eliberat de Primă ia Livezeni țe 
6umele Djetrich Eisabeta.

Declar nul.
— Bu e inul Bir. Po-ulației 

Nr. 2987, e> erat de Poliția Pe
tro eni pe numele Stănăsescu I.

Declar nul
— Bu e inul Bir. Po ul ți 1 

Nr. 3195. eiberat de Primări*  Pe- 
,trila-L'onea pe numele Băgăia- 
ffu Gheorghe.

— Bu e inul Bir. Popul iți ! 
Nr. 6932 e iberat de Poliția Pe 
troșeni pe nume e Picher Irina 
dornici lia a în Petroșeni str. Pro-ț 
greșul Nr. 38. »

Spiritul de Partid în presa sovietică
de V. GRIGORIAN

Editura PM.K, — 32 pag, 10 Lei
In broșura „Spiritul de partid 

Cn pre^a sovietica” ajdruta u| 
I ilitur.i P.M R riaristul sovietic 
Gr,goii .n fa e o ana iza a rolului 
important pe care il îndeplinește 
liieratu a și presa în acțiunea de 
propagare a ideilor și mobilizare 
a maxselor.

Arta adevarală s'a caracterizat 
întotdeauna prin conținutul ei 1 
deologic, jarin legătură sa orga
nica cu viața și prob'einelc ei, 
prin atitudinea activă in proble
me e și up ele so li o

Teoria cs.eti.et b.irglie<e a „ar
tei jaentru artă” și a „lilxtății 
artistului este încă uni din as
pectele fățărniciei regimurilor 
burgheze. Tendința artiștilo b r- 
gliezi de a ooli aJevâraee pro
bleme al vie ii de a sciif „lari 
tend nța” a fost caracteiizata de 
Lenin ca fățărnicie, ca o d' pen- 
dentă camuflată fața de „sacul 
cu bani”.

Artistul sovietic nu e.te un 
spectator indiferent al -le ii. <1 
este un lup ălor pa i nat pentru 
cauza pro e aria ului L te adevă
rat că literatura sovietica este 
tendențioasă; dar ea tinde la e 
liberarea oamenilor mumii de 
sub jugul exploatării.

Arta de partid, arta pătrunsă 
de spiri ul de par 11 c te o a ta 
lega i tn mod deschis de. p ole »- 
rial, o li.eratu a care privește rea
litatea din punctul de vedere al 
concepțiilor și in ereselor clasei 
mun i oare și care mi i e ză pen
tru aceste concepții și intere e. 
Presa sovie Lă es e. ca și litera
tura sovietică, strâns legată de 
cauza prole aria ului.

Presa sovietică a fost creații 
de Lenin si S a'<n 7ja e'e sovie
tice continuă tradiții e ziarelor i- 
Iegale, a „Iscrei” crea a de Le
nin. a z aru'ui ..Brdzola” creat 
de Slalin. Activitatea acestor ata
re a fost o dovadă a rolului și 
Inse.nnă Stil presei de partid, ca 
unul din mijloacele ce e mai im
portante ale lup'ci revoiujona'e. 
ca cen'rul muncii poli ice ! 1 ma- 
sse. Tovară.ul S alin a ară'at în
semnătatea imensă a presei ca 
ins rument „cu ajutorul căruia par
tidul vorbește în fiecare zi, In 
fiecare ceas c asei muncitoare în 
limbajul său. necesar”.

Ziarul sovie ic îndepllneș’e ro
lul care i-a fost fixat de Lenin șl 
Stalin; acela de a fi un pro-t 

pagandist. agitator și o. ganlzator 
colec lv al nrasselor.

Partidul face educația ztariș 
Ulor infr’un spirit de Ina tâ 
pr'n ipiiiaie, astfel că pre a so
vietica se distinge- pin înalta 
sa ținu ă ideologică, prin curac e- 
rul combativ al materialului pro-1 
p»gandis ic și org nba ne, p in 
intrasigențl revo uți- na ă

Prin articolele sale teoretice 
propagandis ice aj agitat )i e, zia
rul înarmează poporul din punct 
de vedere i |eol >"ic îl ajută -ă 
înțeleagă just evenimen ele poli
tice, să capee perspectivă revo 
luționară.

Forța preiei soviet), e consf^ 
în fap'ul că e-ie condu ă de pa - 
(idul Ivobevic că e p' krată de 
oamenii mun. ii < are -unt c labo- 
ratori activi ai zia-el r ca re
flecta viața, năzuințele. priijcu- 
faările oamenilor sovie ici

In acelaș lip pre a ț arilor ca
pitaliste din apu ul I uto oi de
parte de a reflexa lnterc5<] ma
jorității populației, a oanivni’or 
muncii, este .w-vifă voinței 
monopo'urilor capi aliste. Servind 
intere-ele capita'iflîlor care le 
finanțează, ziare e întrețin o cim- 
panie de minciuni, de ațâ'ări la 
război, de calomnii Impo riva l,'- 
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niunii Sovie Ir șl a țjtyițor dt de
mocrație populară

Presa monupo u llor i apilaliat*  
ca 0 zia < e democrațiilor de 
dreap a sau a e clin 1 t SJătoa le a 
lui Tito. exprimă interesele li 
glru ui an idemoira ic irope ia 
Ust, |»e care-1 sprijină î i lu.țrta îm
potriva pa ii ți securității prj- 
|»jre|or.

fre, i din Republica noastră 
populara tr< bue ă u cze e>em 
piui ț»e cate I o'-r;, z are'e so
ție i e. Zi ru Sc'it c a \ or ant4 
ren ral aj Piridului tuneito e c 
Român se dis >n e p in I alta aa 
principi li a;e, prin caracterul sta 
combiti1. f rin ac i il i ■ a - țxo- 
■pagjandi ti a a mat . .că, prin 
legă ura sa cu ma ele 11rgf rriun- 
ritoare a căror col.rb rare de 
vine din ce în iv mai activii.
P r idul Muri itoresc Român, roo- 1 
duce «J îndrume zi a i i - tea zia- 
re'or ți revis e'; r P m a ticolul 
„Mai mul a pr n< iptali t îa t a- 
trrea prob eme or ar ei ți 1 t« ■ 
turii” cât și prin critica prtn- 
r ij ir'â | care o f:c< activi ă|9 
ziaristic . lilerarv in generd.
partidul arată drm ul juat pe
care trebue- . mea s cei cane 
prin scrisul lo’ conribue L oo«r» 
de construire a socia , muieri.

In ziua solidari ății internațio
nale a celor ce muncesc, când 
oamenii cins iți din toate țările își 
ânanifestă hotărîrea de a lupta 
«Împotriva ațâțătorilor la războa 
anglo-ameri.ani, clasa muncitoa
re internaționa ă demonstrează u 
nitatea rândurilor sale în lupta 
pentru democrație și sociali.tn. 
Proletarii din lumea întreagă î i 
strâng tot mai mult rânduri e în 
jurul avan fă zii so,iali mul ui in
ternațional, în jurul speranței și 
reazimu.ui întregii omeniri pro- 
gresis e — Uniunea Republicilor 
Sociilis e Sovie.ice. Una din t adi- 
țiile revo u conarilor proțe ari este 
ca în ziua de 1 Mai sățintuias- 
că la stâlpul infamiei pe toți 
spărgă o ii unității proletare, pe 
toți du manii socialismului. In a- 
ceas ă zi ie e la iveală mai clar 
ca oricând rolul trădător al rene- 
gaților iug -slavi și izolarea în 
care a ajuns lugos avia datorită 
trădării clicii criminal: aii Tj- 
to. care a trecut tn lagărul impe
rialismului.

Iu’ ^ceas/ă ptlvință este eloc- 
ven ă atmosfera încare s’a ținut 
recen. al 111-lea congres 11 Fron
tului Popular din Iugoslavia.

Delegații la acest congres au 
fost din timp și cu grijă selec
ționați de apara ul Iui Ra icovi i 
ri • vndurile par izanilor „verifi- 
e ’’ ai clicii lui Ti o. Iată un 
* care dovedește cât de de- 
r r e a mers Rancovici cu , pre- 
gă ire ,” componenței și a . uni
tă îi 1 ’eoîogice” a congresului: 
im lun ionar de Sfat a declarat 

la acest congres că 1300 de pre- 
o.l au dat binecuvântarea lor L'p- 
tei duse de Tito împotriva Ei- 
roului Informa iv al Partidelor 
Comunis'e. Totul a fost pregătit 
din timp pentru ca Tito și clica 
sa să poa ă adop a o ice hotărîri, 
să poa ă crea o aparen ă de „uni
tate” a Frontu'ui Popu'ar.

Piesa principa ă a congresului 
a fost, bineînțeles, raportul lui 
Tito.

IDLntru înoeput el a declarat 
că va vorbi despre probl<vn,elet 
poli ice ale Frontului Popu ar. In 
realitate, întregul raport a fost 
consacrat unei singure chestiuni 
și anume ca omnierii dU;mănoace 
a Uuniunii Sovie ice și a țărilor 
de democrație populară. Chiar 
când s’a oorit asupra unor s’ări de 
lucruri din Iugoslavia, acest duș
man de moarte al socialismului a 
făcut-o pentru a ataca cu înver
șunare măreața Patrie a Socia
lismului și parid.’le comuniste 
frățești.

Stăpânii Iui Tito, irrp.-ri li ti a- 
mericani și englezi au fost în
cântați de tonul i conținutul di - 
curtu'ui și își frecau mâinile de 
mulțumire. Postul de radio . Vo
cea Americii” a făcut o sgomo- 
toisă reclamă acestui discurs. îmă 
înain e de a fi fost adus Ia cu
noștința poporu'ui iugoslav.

In Had-văr. de mult nu ai mai 
avut imperialiștii un agent atât 
de ze o’. îi a s? a hi a de sar
cini ca'omnierii Uniunii Sovie jee!

Mâniit d trădări e murdare 
ale lui Tro’Jci. Vladimir I[ici l e 

nfn l-a numit: Iuda Troțki. Acest 
nume se po riveș;e de minune Iui 
Tito.

întreg discursul său este un 
document al trădării. Tito s’a 
„documentat” în preaabU, strân
gând la un loc toate nă cocirile 
an isovietice lansate în ultima vre
me de ciracii săi. Pc deasupra, el 
șl-a asumat sarcina ingrată de a 
f ce insinuării despre . anumi e u- 
ne' lri” ale Uniunii Sovie ice îm- 
po riva popoarelor iugoslave. Iuda 
Tito își dădea seama de indig
narea pe care o va s â ni această 
insinuare tică oasă în sânul popo- 
ru’ui iugoslav. Deaceea el s'a în
vârtit cu spaimă în jurul acestor 
„uneliri”. fără a putea preciza 
ceva, deoare e nu are ce preciza.

U.R.S.S. și f țările democrației 
popu'are au o singură dorință în 
ceeace priveș e popoarele din Iu
goslavia: de a le ajuta să se 
întoarcă în fami'ia frățeaveă a 
Fron u ui Unic Socialist p ntru ca 
ele să poa ă construi socia ismul 
în Iugoslavia.

Dar în timp ce Tito vorbește 
despre „unei iri” ale U R.S.S., el 
evi ă cu grijă în discursul său să 
amin'ească despre rea'e'e unei i i 
ale imperia'ismului american și 
englez.

Pen ru întreaga omenire, sarci
na cea mai arză oare astăzi este 
lup a împo.riva imperialismului 
ng o-american. Scopul aces ei lu 

te es;e să zădărnicească încă din 
fașă criminalele planuri ale agre- 
sori'or de deslănțuire a unui m u 
război mondia'. să pună stavila

CUCA LUI TITO-DUȘMAN Dt

tendinței lor de cucerire a lumii 
prin forță. Sute de mi ioane de 
oameni se organizează îi jarul U. 
RI.S.S. într’un uriaș front unia 
mondial pentru apărarea păcii. In 
toate țările lumii, chiar îu bâ lo- 
gul imperialis ilor, în U.S A. și 
Anglia, popoarele Își ridică gla
sul plin de mânie Impo riva a(â- 
(ă'ori or la război anglo-amcricani. 
Impo riva pac.u ui Atlantic, pactul 
războiului.

Popoarele care au suferit cel 
mr.i mult de pe urma războiului 
sunt în primele rânduri ale ofen
sivei pentru pice. Numai popo
rul iugoslav, care a s'ngerat a âta 
de pe urma barba-ici impcria'iste 
fasciste, este împiedicat de cli
ca lui Ti o să se înroleze în a- 
ceastă uriașă armată a păcii.

Nicio acțiune de massă. în care 
poporul iugoslav să-și exprime vo
ința de pace și ho'ărîrea de 
lup ă împotriva ațâțătorilor la r z- 
boi ang o-americani, n’a fost to- 
leraiă de Tito, Rancovici & co. Fi 
se tem că în lupta pentru pace, 
poporul iugoslav va v dea și măi 
cl r că imperialismul anglo-ame- 
rican i-a fost și îi este dușman, 
iă U.R.S.S. și țările democratici 
populare i-au fost și i au rămas 
prie’eni și că se vor deschide bine 
ochii poporu ui iugoslav asupra 
rolului odios pe care-1 joacă ne

demnii săi conducă ori.
In In reg discursul său. Ti o n’a 

găsit niciun singur cuvânt pen
tru a condamna planurile război
nice ale imjoeria ismului anglo-a- 
merican. In vocabularul lui Tito 
nici nu mai exis.ă asemerea cu
vinte. Ca și cum nici n’ar 'exista 
pe lume impcriiliști anglo-ame- 
ricani. Ti o n’a suf at o vorbă des
pre pic ul agresiv al Atlanticului 
de Nord, pact al ațâțătorilor la 
război. Toată lumea știe că a- 
cest pact este îndrep at împotriva 
Uniunii Sovie ice. împotriva țări
lor de democrație populară. Ca 
un laș și ca un mișel, luia Ti o 
a ascăns poporu ul Iugoslav acest 
adevăr evident.

In schimb insă, cu ură și rău
tate, ca un vrăjmaș autentic al 
U.R.S.S. și al mișcării comuniste 
internaționale, ei s’a străduit -ă 
nonegrească Uniunea Sovietică, 
principalul bas ion al păcii mon
diale, țările de democrație popu
lară și partidele comuniste care 
fac parte d n Biroul I forma iv. 
Cu propriile sale mâini el și-a 
smuls mas a ce ii a o crea cl:i ul 
de agent al imperialismului a-glo- 
american. de dușman de moarte 
al socialismului.

In două rânduri, Tito a folosit 
expresia , a’â ă ori la război”. Ve 
parte de el insă gândul de a și 

de GHEORGHE
Secretar genera! al C. C. al 

supăra pa ronii angto americani șl 
de a spune că tocmai ei sunt ațâ
țătorii la război. Dimpotrivă, a- ' 
ceas ă expresie esie \idit îndrep
tată împotriva U R.S.S., a țarilor 
de democrație pnpa'a.-ă și a par- 
tide or comuniste cu c;re se rî>- 
boieste acest odios trădător și 
laș.

Să nu ne mirăm deci, dacă tn 
curând — pentru a fi șl «nai 
mult pe placul patronilor săi — 
Ti o va fundamenta o nonă teoria 
potrivit căreia nu cajxita ismul și 
contradicțiile sa'e. nu imperialis
mul este cauza războaielor tn e- 
poca noastră, ci socialismul și co
munismul I

Ti o a trecut defini iv în lagă
rul imperialist. Ca o i e t âdător 
Insă, se teme să mâr.urisej d a- 
ceas’a deschis, cu atât mai muft 
cu cât este si it să țină seama de 
-devăra e e sen imente ale popoa
relor Iugoslaviei, care nu rese o 
ură neîmpăca ă împotriva impe ia** 1 
lismului anglo-ameri an.

Tio chiar imp oră presa occi
dentală să nu-l mai 1 .ude, căci 
se <o:npromi:e „cauca”.

Touși, desemnând d-ept princi
palul dușman l'P<S și trecând 
sub tăcere p anurile tâlhărești ala 
imperia iș ilor anglo-nmeiicani — 
alia'ii săi — el a spus totul, el 
a făcut mărturisiri complect*.  Căci



I D S I MOI

Pentru a înlătura pierderile 
di aburi ți desele reparări 

Muncitorul Chira Alexandru dela depoul 
de locomotive Simeria a inovat un cap 

de aburi, prin a cărui utilizare se 
realizează mari economii de timp 

de lucru și combustibil

I a întreprinderea lorralieră „Obărța" 

Muncitorii refac parcul de locomotive 
și vagonete pentru transportul lemnului

Pentru a ușura munca la de
montarea capului de aburi dela 
locomotivele cu aburi CER, tova
rășul Chira Alexandru, muncilor 
dela depoul de locomotive Sime
ria. a reușit să inoveze un 
aparat, care este apl cat pe unul 
din cele două Injectoare ale lo
comotivei.

Probarea acestui nou cap pen
tru aburi, a fost făcută pe loco- 
inot va Nr. 230.192 dela depoul Si- 
meria, iar rezultatele au fost din 
cele mai bune.

Pată de vechiul cap de aburi, 
a cărui demon'are necesiți mun
ca a 2 oameni t mp de 5 ore. noul 
sistem de cap cu aburi prezintă 
mari avantag i. Montarea sau de
montarea acestuia necesită un 
timp de numai 40 mnute, econo- 
mis ndu-se astfel mult timp și 
brațe de muncă.

O altă mare cal tate a noului 
cap cu aburi, este acea că a- 
cesta necesită o revizuire numai 
după un parcurs al locomotivei 
de 1500 km . pe când vechiul cap 
de aburi trebuia revizuit după fie
care drum.

IN AFARA PE ACEASTA, 
PIERDERILE DE ABURI AU 
FOST ÎNLĂTURATE COM
PLECT PRIN ÎNTREBUINȚAREA

Organizarea de conferințe pentru 
muncitorii din industria carboniferă 

sovietică
Comitetul Central al Sindicatu

lui muncitorilor d n Indust ia car
boniferă a organizat o serie de 
conferințe pentru mineri.

Aceste conferințe sunt (Inute de 
cel mal de seamă savanfl și scrii
tori sovietici, tratând diferite su
ta nete, printre c-re Is oria Parti
dului Comunist (b), economie na
țională, drept internațional, etc. 
In ultimele luni au lest organi
zat*  in regiuni e Stallno. Voroșl- 

I
Judecătoria i 

Jude'i

C I

Nr Z4O
Kreiter Vio 

cunoscut, e-t 
in'san'â pe z 
ora 8, fn caii 
procesul de d 
clamanful Kri

In ca’ de n 
proceda confo

Judecător.
Grefier, ț

Vreau să sul 
ces e po ibi'ită 
batajul cameră ,,rt" — deși 
punem eforuri mai mici — 
u»l"i s.». deoasim norma zi n'c 
peste 55 la sută.

Dar in măsura ce ne ob'si 
cu noul aba al ș' reușim să r 
nlzăm p unea șl mal bine, vom 
tea realiza o productivitate șl 
ridicată.

In incheere vreau s| anrt 
abatajul cameră ,H’“ cile nn 
tor do r are |-s mnătate fn n 
rea productivi ărfl muncii tn 
bunăfăt'rea rond t'Hor de mi 
In mln*. sl recomand tovară1 
din ce'eln'te erupe ale mtnef n, 
(re ndep'e cu fncrede-e r 
lprmă d- exploatare a stratul 
de c'rbtine groase, abatajul 
meră , H”.

RUS AUREL 
șei de grupă la mina J ef -L<

NOULUI CAP DE ABURI INO
VAI' DE TOVARĂȘUL CHIRA, 
REALIZANDU-SE ASTFEL IN 
FIECARE LUNA O ECONOMIE 
DE 2.000 kg. COMBUSTIBIL.

APOPEI TEODOR 
mecanic de locomotivă 

coresp. voluntar

R P R.
Parchetul Trib. Petroșenl Jud.

Hunedoa ra
Dos. Nr 2154/1918 
din 4 Februarie 1949

P'iblicatiune
Natalii Popa din Petroșeni ju

dețul Hunedoara, a cerut acestui 
Parchet reconstituirea actului său 
de naștere născută în Oighir- 
leni-Lăpu na în ziua de 24 Au
gust, din părinții Fi ip și Pela- 
ghia Popa.

Conf. art. 3 Decr. Legea 4052 
din 1940 invităm autoritățile! și 
persoanele care dețin acest a t, sau 
orice înscrieri privi oare la recons
tituirea lui să le depună neîn
târziat la Parchetul Tribunalului 
Petroșeni.

Procuror, Gheorghiță Demos ene 
Prim secretar, I. Pârcălabu

lovgrad. Tuia, Moscova șl in alte 
centre industriale, mal mult de 
200 de conf rlnțe, la car*  an luat 
parte 50 000 de mineri.

La deschiderea ciclului de con
ferințe pentru mlneill din basinul 
carbonifer din regiunea Moscovei 
au asistat mal mult de 700 de 
mineri. El au ascultat cn un deo
sebit interas prima conferință 
d'spre situația potlllcă internațio
nală.

întreprinderea pentru exploa
tarea de păduri „Obârșa" din 
Ba'a de Crlș, fostă Socogen, a- 
vea până la național zare 14 va
gonete și o singură locomotiva In 
stare de funcționare.

Acum câtva timp noua condu
cere a întreprinderii a pus in 
funcțiune șl a doua lucomot vă ca
re — d'n cauza unui defect 
era scoasă din uz și încă 4 va
gonete Astfel au putut fl trans
portate 900 vagoan lemne de foc

Transportul lemnului însă, a 
dus la uzarea aproape complectă 
a roților de vagonete.

Tov. Vinkl r (leza — mecani
cul întreprinderii — a propus să

Spre a asigura bnnn circnlepe a (renurilor 

O echipă de muncitori dela exploafări'e 
aurifere Gura-Barza au efectuat lucrările 
cu schimbarea traverselor dela un pod 
vechi la unul nou în 2 zile, fața de 6 zile 

cât era programat
Pentru asigurarea bunel circu

lații a transporturilor efectuate cu 
trenul Industrial intre Brad șl ex
ploatările aurifere dela Gura-Bar- 
za. a fost necesară construirea li
nul pod de cale ferată pe te răul 
Crlș. In apropierea orașului Brad.

Odată cu construirea nou
lui pod, a trebuit ca traversele 
dela vechiul pod să fie montate 
la podul nou construit, operație 
pentru care a fost prevăzut un 
timp de 6 zile.

Pentru a nu s'agna c'rculatla 
pe o perioadă așa de lungă, lapt 
care ar fl avut urrrărl In bunul 
mers al muncii în exp'oatflrlle au- 
r’lere, tovarășii Slcoe Il'e, S'coe 
loan, Aron Constantin Slcoe Cră
ciun. Slcoe Va'er, Ciocan loan, 
Stan Nlcobe, Fj dul file. Proza 
Petru Iul Avram, Bodln Tralan, 
Gulea Azarle. Filip Gheorghe Roc- 
șa Teodor, Martin Andrei. Lupea 
Nlcolae. Slcoe Gheorghe, Joldlș 
loan, Jold'ș Nlcolae, precum și 
alțl munc lori dela atelierul cen
tral al exploafări! aurl'e-e dela 
Barza, au executat demonta-ea șl 
montarea traver elor pe noul pod 

se încerce Incărcareu buzelor de 
bandaj dela roțile de vagonel cu 
sudură folosind cârma veche 
de funlcular.

Cu to.ti 'udo ala s| neîncrede
rea arătată la început, noua iuo 
toda de sudare a reușit s1 a fost 
adop'afă șl de Întreprinderea 
..Aurul’’ pornlndu-se chiar între
ceri sociabste între sudori.

Primul vagonel pus iu circula
ție a reuș’t perfect, rezistând la 
toate încercările făcute

Astfel parcul de 'ocomottv*  de
la întreprinderea forestieră , O- 
bârșa" se va mări cu 2*  d« va
gonete reallzându-se șl o eeono 
mie de peste 250.001) liL

M. POPOV1CI, coresp. volimtar 

fn timpul record de doua zile dând 
asiei po Ib lltate ca in celelalte 4 
zile de lucru economisite, să func
ționeze circulația t emirilor in ce
le mal bune condlflunl.

S. DU$ENCO, coresp. voluntar

Vârsta mojoratului 
a fost stabilita 

la 18 ani
Printr’un decret hJ Prezidiu

lui Marii Adunări 
publicul fu tfBuletiuaJ Olujal" 
de Sâmbătu 30 Aprilie w. •.. sc 
stabi’oște efi majoratul se do
bândește la vârsta de 18 ani îm
pliniți Deascmeni, decretul pie- 
vede câ minorul devine major 
prin câsfitorie și ca minorii •arc 
la aparifia decretului «uni eaaii- 
iori|ii devin majori dela daiu 
apariției decretului Totodoiu, 
prin acela? decret, a foai <h*-  
ființat'a instituția enwnt ipujjii- 
nii.

Kâspunzând unei ne

Echipa tovarășului Tanczer loc 
Aninoosa a montat într'un
o pompă pcntru evacuarea c

In timp ce ccli pa tovară-ulul 
Tanczer loan lucra la in talaiea 
unei mașini de extract e la unul 
diu puțurile oarbe ale m od Anl- 
noasa, s’a Ivit necesi'atea urgen
tă de a se monta o pompă de apă 
cu un debit de lf'00 It I pe minut 
pentru evacuarea un«-l d'n mină, 
care impledeca bunul mers al 
uMncll.

Pentru u uu stagna prea mult 
lucrările dela ins a'area ma lu'i 
de extracție, munc torll din echl 
*a tovarășului T->n<-zer > , r au 
pornit cu holărlre 1.1 > ■ j reu
șind să monteze ap‘-a > ■ >mpă in
nnniai Jumătate d'n t’nrnul prevă
zut pentru efectuarea acestor lu
crări.

Prin această acțiune pe ’ăngă 
laptul că lucrării - 'a Instalarea 
mașinii de extracție nu au s’arnat 
prea mult, ccli'pa tovară u'ul 
Tanczer a asigurat 'una des'ășu- 
rare a muncii minerilor d'n acel 
sector pentru extragerea cărbune
lui.

• * •
In garajul mine' Anfnoasi, o 

mașină tip „Jeep" stătea defectă

„In abatajul cameră „H“ pu 
cu mai mult spor și în c 

mult mai bune“
(urmare din pug. l-a)

nă o rea'ă îmbună ățire a e ndl 
pilor de muncă.

Un alt mare avantaj al abata- 
jn'ui cameră ,H” față de c le o- 
bișnuite, este ai e a că se poate 
realiza o produc ivi'ate mult mai 
mare fată de tea dinainte. După 
cum am arătat și mai sus. cu 
noul abataj putem ataca stratul 
de cărbune pe 4 fronturi Iar 
timpul de c-xțrloitare a unei f șii 
a fost redus la jumătate, fațt 
tare înlă’ună în(r?rea fabata'ulul 
In presiune, realizând a tfel și o 
■eonomie de ma eTal lemnos de 
20 la sută. Iar timpul economi
sit care mai înainte era folosit 
p«*'ru  aducerea a e el cantități de 
material lemnos în aba a;, e în
trebuințat pentru extragerea căr
bunelui.

din lipsa u 
care pi icur 
tă decât din 

Pentru a 
tei, tovarăși 
I ver C rol. 
iască din noi 
deși t?te foa 
t'onează acui 
cond tiun'.

E BOCAN

MOARTE AL SOCIALISMULUI*)
GHEORGH1U-DEJ
Partidului Muncitoresc Român

o asemenea poziție n’o poa'e avea 
decât un agent provocator în sluj
ba ațâță orilor la război.

Greutatea cea mai mare vine 
deubia acum. Imperialiș ii anglo- 
ameri ani îi vor cere f ră î.idcia- 
lă lui Ti o să întreprindă noi ac
țiuni pentru ca lugos'.avia ca stat 
să treacă cu totul în lagărul im
perialist. Tito este gata să săvâr
șească și această mârșăvie. Fap
tele o dovedesc. Dar tot faptele 
dovedesc că poporul iugoslav nu 
va face niciodată un asemenea 
pas, că el rămâne credincios prie
teniei cu Uniunea Sovie ică, eibe- 
ratoarea Iugoslaviei, și cu popoa
rele frățești tdin țările democra
ției populare.

Cea mai bună dovada o constl- 
tue chiar eșirile isterice ale lui 
Ti o la al 3-lea c ngres al Fron- 
tu ui Popular. Tito a di lat aces
tui așa numit congres sarcinile 
ce le are de îndeplinit. Toate sar- 

\ cinile se învârtesc în jurul păs
trării cu orice preț a regimului 
terorist, curat turcesc, pentru a- 
sigurarea orientării antisovietice, 

ntru asigurarea antrenării lu- 
oslaviei în lagarul imperialismu

lui. Aceas e sarcini respiră teama 
de poporul iugoslav, sunt o ex- 
i resie a caracterului burghez, 
antipopu ar al dictaturii clicii lui 
Tițo-Rincovici.

Nicăeri, în formularea acestor 
sarcini ale Frontului Popular nu 
se vorbește de dușmanul de c a 1 
și de lupta pe viață și pe moarte 
împotriva acestuia. Este clar că 
teroarea, represiunile, sunt în
dreptate împotriva întregului po
por, împo:riva celor mai buni fii 
ai acestuia.

Ti o. acest părinte al chiaburi
lor, flecărește încă cu nerușinare 
despre: .Iugoslavia socialistă”,
despre „orânduirea sodaris ă din 
Iugoslavia” ș. a. m. d. Este un 
fel foarte curios deț a ccnstrui so
cialismul: menajând în afară pe 
imperialiș.ii anglo - americani, duș 
mani de moarte ai socia ismului, 
și în interior pe chiaburi, dease- 
meni dușmani de moarte ai so
cialismului.

Dealtfel, declarația - program a 
Fron uui Popular aia.ă că fron
tul Popu'ar unește massele fără 
a ține cent DE CONCEPȚIA LOR 
ClESPRE LUME. Așa dar toți 
capi a iștii și chiaburii, toți spe
culanții, ustașii și cetnicii. toțj 
purtătorii filosofiei fascizante și 
mis icii, care au o c acepție reac
ționară despre lume, pot face parte 
din Frontul Popular, al cărui pro
gram, după cum a stabilit Con
gresul, este ideatic cu al Parti- 
du’ui Comunist din lugos'avia!

So ii'ism în vorbe — și res

taurarea capita ismului în fapte. In 
acest scop, reprezentanți ai unor 
trusturi americane au și sosit la 
Belgrad. Ei au fost primiți cu 
toate onorurile. La început au 
venit reprezentanții unor trusturi 
americane de oțel, apoi ai unor 
campanii de utilaj pețroli er. Im
perialiștii englezi sar și ei în a- 
ju'orul lui Tito, Irimițându-î grab
nic cuciuc. Ziarul burghez 
„Manchester Guardian” a tras s m 
naiul de alarmă: „regimul mare 
șalul Tito va supraviețui numai 
dacă va putea să cumpere utilaj 
și mărfuri suficiente din occl- 
den.”. Burghezia internațională se 
grăbește să salveze regimul lui 
Ti o. Așa numite'e relații comer
ciale si economice cu țările capi
taliste au un caracter prolific pro
nunțat. Imperia iștii anglo-ameri- 
cani îi dau aju or POLITIC lui 
Tito în lupta sa împotriva U. 
R.S.S. și a țărilor de democrație 
populară.

C'ica lui Tito a mers până a- 
co'.o încât a realizat o .mjnslruoa-1 
să cârdășie cu Germania occiden
tală — arsena'ul de război pentru 
Europa al imperialismului anglo- 
american. Persona i ăți oficiale an- 
glo-americane au declarat că va
loarea schimbului este de 19 mi
lioane de dolari. Tito va trimile. 
fasciștilor din Germania occiden

tală, pe care monopolișlîi ame
ricani îi Instruesc pentru un mă
cel mondial în spvecial grâu și 
fasole, rupând dela gura [Toporu
lui Iugoslav, care o duce greu cu 
alimen'ele. Trupele S.S. tare au 
scă'dat Iugoslavia întrio baie de 
sânge, au nevoie de calorii. Cât 
privește propoare e Iugoslaviei, ele 
pot să îndure lip-urile. Așa g'm- 
dește și ac’ionează c'ica I i Tito, 
căci așa dictează interesele ațâ
ță ori or la război anglo-amerisanî 
și restaurarea capitalismului în 
Iugoslavia.

Dar popoare'e Iugoslaviei n’au 
uitat cum—[>e vremea când în- 
Ir’adevăr construiau socialismul 
— imperiali, ii americani întor
ceau din drum vasele cu gxâne 
cumpărate din America de Iugos
lavia.

Deaceea Tito ascunde în chip 
laș poporului tranzacțiile lui cu 
capita iștii străini și încearcă să-l 
înșele asupra adevăra'ei naturi a 
acestor tranzacții murdare.

In discursul său, Tito critică 
drept .calomnii” ceeace se spuae 
cu privire Ia greu ă’ile e onomice 
prin care trece Iugoslavia. Să 
vedem atunci cum stau lucrurile 
după înseși spuse'e sale . ici șl 
colo exis’ă lipsuri în privința a 
provizionării” — „în privința 
cartele'or de aprovizionare s’au 
în'âmplat lucruri nemaiauzite” — 
„po i ica de ri ipă ne u tă a con
tribuit la SECAREA fondului de 
Stat pentru aprovizionare”, — ,.în- 
unele locuri au fost 1 .ate cartele
le munci orilor sau ale a’tor cetă

țeni din câmpul muncii CARE 
NU AU NICIO ALTA POSIBILI
TATE DE APROVIZIONARE”, 
etc., etc.

Popoarele frățești din U.R.S.S. 
și dir> țările democr ției popula e 
regre ă profund greutățile prin 
care trece poporul muncitor i i- 
goslav. Este însă clar că ceeace 
a prevăzut Rezo uția Birou'ui In
formativ că va urma măsurii r 
demagogice și aven uris e ale 
clicii lui Ti o în scopul compro
miterii socia'ismului. s'a confir
mat 1n fapt.

Accentuând în discursul său 
asupra ,,'iber‘ății fie ărui poprr 
de a se împrieteni cu un al1 po
por sau de a ruce legă' urile de 
prietenie atur i când sunt împo
triva intereselor sa'e” și apoi în 
cuvântul de închidere a Congre
sului, declarând că nu ră pund 
(el și cu clic? sa) pcn'ru faptele 
lor în fata pro'oa ia ului i terna- 
țional. Tito a formulat în mod 
deschis, platforma sa naționa'istă.

Iuda Tito, în interesul a i nței 
și afacerilor lui cu cipi a'iștii a 
mericani. englezi și nemți, tră
dează principiul nobi' al interna
ționalismului prole ar Aceasta nu 
o va uita niciodată proletariat.il- 
iugoslav.

Al treilea congTes al Fronfu'ui 
Popular din Iugoslavia a fost 
convocat de către cli a li Ti o 
pentru a întări linia anii ovjetică 
a conducerii Par i lu'ui Comunist 
din Iugoslavia și pen’ru a trece 
în mod fățiș în rândtiri'e d șma- 
nilor de moarte ai Uniunii So

vie 1 e, ai țări or de democt 
popu'ară și ai miș arii ecmui 
internaționale

Acesta este sensul Intre: ii 
losofii” a lui Ti o despre o 
truirca so ia'.ismului tn lugo 
\ii cu a u o u1 imperialism 
ang'o-amcrican.

Mișcarea de pro est a mt 
de comunk I spri ini 1 de c 
munci o re, împi rlva fr.acți 
naționaliste trădătoare afla'ă 
minori ate, creste puternic zi 
zi. Tot ce este c n tit și pair’ 
în Iugoslavia se ridică cu 
mai mare hotăiîrc împotriva 
ces ei trădări. împotriva tran- 
mării lugos'avi I intr’o semic 
nie a imperia ismu ni anglo 
rican.

Cu pri'ciul zilei sorid ri 
pro e are in:crna(ionale, oa 
muncii î i exprimă convin 
că popoarele din Iugoslavia 
frunte cu majoritatea comun 
lor. devotați mărețelor și in 
cibi elor idei ale (ui Lenin-S 
vor sti să isgonească f ăclii 
naționa is ă a Iui Tito din F 
dul Comunist Iugoslav și 
readuce Iugoslavia în rândui 
Fron u ui Unic Soculis:. Po o. 
iugoslav se bucură de spri i 
moral al puternicei și mărcj 
Patrii a So.ia ismului. UR 
al (ări'or de dernoc arie popul, 
și al mișcării revoluționare a 
letaria:ului internațional.

*) ARTICOL dl 
„Pen'ru pace trainică, p 
tru democr.iție pcpu’a 
Nr. (36) din 1 Mai l|l
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Cu prilejul zilei de 1 Mai a avut loc în Capitală 

Uriașa demonstrație a oamenilor muncii 
Discursul tovarășului D. Petrescu, membru supleant al C.C. 

al P. M. R. rostit la meefingul din Piața Victoriei

In prezența Generalissimului I. V. Slalin. a Iruntnșilor 
Partidului Comunist (bolșevic) și ai Guvernului Sovietic 
a avut loc la Moscova

MĂREAȚA PARADĂ DIN PIAȚA ROȘIE 
CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI

In d'tnlneața zilei de I Mal, 
Piața Victoriei îmbrăcase I a oă de 
slrbii oa e încă del i , rele 8, colo 
4 tribune au deveni nei-clrătiia 
re. Din oale coifurile Capitalei 
fiuviul nesfârș t a' oamen lor mun
cii s‘a revărsat soro Plata Vic
toriei.

Popru’ muncitor I a iranlfes'at 
Intr'uo stogur el s dragos ca I or- 
blnte re-'tru Parildul Munc'tor sc 
Român, *l-a  r>aiil'estat dorința 
pen’’u race. pentru 'ol'da llatea 
Inlernaflon''ă. impoțr'va ațâțăto
rilor la război - - Impcrla'lșlli an- 
glo-americ~nl.

• * *
AMSTERDAM, 4 (Radar).— 

Părinții soldaților olandezi, o- 
bligați să lupte în războiul co
lonial agresiv din Indonezia, 
n format cornițele antiimpe-

Dnpă descli'derea luett'ugul il 
tovarășul D. Petre cu — unul din 
conducătorul lupte'or din Februa
rie 1933 dela Crivița. a adus sa
lutul FcrMnte al Comitetului Cen
tral a' PMR. a roși t un d'scurs 
din care redăm:

Cetățeni, prieteni, tovarășii
Din tmpu erni irea Comi^'tu'ui 

Cen ral al Pa fid lui Muu itoresc 
Român vă aduc sa u ul său fier
binte.

VI transmit felicitări cu pri
lejul rlei de I Mai, zi’-'a soli-, 
d ri ă ii inte naționale, ziua t-oce- 
rii ia revis ă a uiia-eor f rțe ale 
•ee'or ce muncesc din t ată 1 imea

Oamenii muncii manuale și in- 
telecțu-le din ReTublica Popu'a- 
ră Română in'âmpină acest 1 
Mai cu însemna e rezultate obți
nute sub conluerea în e eap ă a 
Par idu ui Munci oresc Român, ta 
frun'e cu Comitetul său Central.

Pe baza șuete e or realiza e s'a 
putut trece fn acest an la intro
ducerea Planu ui de S at pe 1049. 
In primul trimestru de ap'icare 
a P'anulni de S at s’au obținut 
realizări impor ante In domeniul 
producției de oțel, a fontei, a 
cărbune'uf, în producerea — cu a 
ju orul U.R.S S. — de piese, ma
șini, u i aj și produse care înainte 
se aduceau din străinătate, etc. 
toate aceste succese au deschis 
perspectiva ca Planul de SStat 
pte 1919 să fie depășit în o se
rie de ramuri impor ante.

Organizarea so ialistă a indus
triei a dat poibiitatea introdu
cerii nou’ui sis em des la-irare — 
după caii atea și canti atea mun
cii depuse — crre trebuie să ducă 
ta ridicarea nivelului de trai al 

Buletin
PRAGA, 3 (Rador). — In 

ședința de Mărfi Consiliul de 
Miriștrii aJ Cehoslovaciei a a- 
probat acordul comercial în
tre Republica Cehoslovacă și 
între Republica Ungară, sem
nat la Pra^i la 23 Aprilie 1949.

• * »
SHANGHA1, 4 (Rador). - 

A van tgărziie armatei popula
re chineze au intrat Marți du
pă amiază îii orașul Hangccu.

Anunțând căderea Hangcce- 
afat, Aaoclated Press arată că 
acum Sbanghaiul a fost com
plect izolat de rest ui Chinei 
Xmaniin tu n gul n i.

muncftorilor, dar totodată și la 
mărirea productivității muncii, a 
pro'.l 1 i h scăderea prețu
lui de o 1 produselor.

Realizările in domeniul crtns. 
truirii socii irmului la orașe au 
|>us în fata Par idu ui Muncitore c 
Român și problema reorganizării 
social ste a agriculturii care dacă 
ar rămâne în urmă ar constitui o 
piedică in calea desvolării Indus- 
tr el.

Ca urmare a realizărilor ob.ți- 
nu’e de regimul nostru de demo
crație populară în domeniul eco
nomic. precum și in cel p'di'ic 
in ern și extern, clasa mun itoaie 
și-a consolidat rolul conducător 
în alianța din re proletariat și ță
rănimea muncitoare, iar Paridul 
Mnuci oresc Român esțe recuno - 
cut de întregul popor muncitor ca 
forță c nducătoare în țara noastră

Deasemenea s’a desvol'at și în
tărit prietenia dintre naționalită
țile conlo ui oare și poporul ro
mân. s’a în ărit unitatea poporului 
munci or din R P R. și s’au cre- 
iat condițiile necesare construirii 
cu succes a socialismului.

Oamenii muncii din R. P R. 
întâmpină 1 Mai 1949 sab sem
nul lupei pentru construirea so
cialismului în tara noastri Ei 
își dau tot mai mult seama că 
numai un regim socia ist le poate 
asigura un nivel de trai ridicat, 
un vii or sigur și feric'rea lcr, a 
farr.i iilor lor. a Patriei Ier — 
Republica Populară Română.

îmbunătățirea crescânda a ni
velului de trai al celor ce mun
cesc din fabrici, birouri, labora
toare, școli și de pe ogoare, cât 
și per^aectiva înfloririi, a des- 
Voltării și a întăririi mai de
parte a independenței țării, face 
să crească și mai mult dragos ea 
față de Pa’ria noastră — Repu
blica Populară Română.

Pentru a se putea consolida și 
desvolfa aceste cuceriri și liber
tăți. pentru a asigura viața li
beră și ferici ă a poporului nos
tru muncitor, avem nevoie de 
pace, de o pace trainică. In ace- 
laș scop au nevoie de pace și 
toate țările cu democrație popu
lară. Iar U.R.S.S., care a terminat 
de construit socialismul și au tre
cut acum la construirea comunis-

e xt ern
rialiste în orașele Arnhem -i 
Groningen ‘
Aceste comitete strâng sem

nături pentru o moțiune pe cu
re o vor trimite Minteterului de 
Război cerând imediata înce
tare a războiului imperialist 
din Indonezia.

* * *
BERLIN, 4 (Rador). — Nu

mărul șomerilor din sectoarele 
occidentale ale Berlinului a a- 
juns în luna Aprilie a anului 
curent la 73. 009. In aoelaș 
timp numărul întreprinderilor 
care lucrează numai parțial a 
trecut dc 13 000.

Pe de altă parte, la Hessen 
(zona de ocupație americană) 
O comunicare oficială anunță 
că la 25 Aprilie se aflau în a- 
ecastă provincie peste 51.000 
șomer*.  

inului ue dă tuturor pildă de do
rință înfocată și de lup.a dârzi 
pentru pace.

Uriașă este nevoia de pace a 
popoarelor din țările unde mai 
domnește oxp’oațarea carțMla’istă, 
i nperl.< is ă și unde ito|K)arele duc 
luptă eroică și grea țxntru a se 
putea desrobi de sub jugul capi
taliștilor, al jmțverLrișlilor.

Nevoie de pace arc și o vrea 
întreaga omenire muncitoare care 
nu ac ep ă să-și mai verre sin- 
gcle pentru interesele bancheri
lor șl fabricai ilor de tem ri

Insă capitaliștii și inrț erialiș • 
Iii arnencani și englezi cire vor 
să-și mențină și să-și mărească 
beneficiile pe care le-au obținut 
în ti topul războiului din 1 r 9 1945 
pregă esc în inod febril ș' c înti
nai cet de al treilea război mon
dial îndreptat împotriva U.RS.S. 
și a țărilor cu democrație popu
lară.

In timp ce ațâțătorii la răz
boi se sbat în furia Irr neputin
cioasă, mișcarea pentru pac se 
întețește tot mai mult.

Voința popoarelor — chiar a 
popoarelor din țările în cr s’au 
cățărat vremelnic Ia pu ere pro
vocatorii de război — s’a ma
nifestat din plin și cu tărie pen
tru pace la Congresul Mondial al 
Par.izaailor Păcii ținut la l a îs 
și la Praga, în z kle de 21—25 
Aprilie.

Congresul Mondial al Pa iza- 
nilor Pășii a cons ituit' un puternic 
și energic răspuns dat de po- 
pxarre’e lumii a âță orilor a r zboi.

Succesele obținute de lagărul 
păcii se da'o.-esc, în primul rând, 
măreței Țări a Șocia ismului. U- 
niunii Republicilor Socialiste So
vietice. care stă în fruntea lup- 
tăătorilor pentru pace, sub con
ducerea genialului conducător al 
popoarelor I. V. Stalin

Unirea popoarelor de pe tot 
globul în jurul U.R S.S. în lupta 
pentru pace și contra războiului 
este chezășia victoriei lagărului 
păcii.

Forțele păcii sunt superioarei 
ele se lărgesc tot mai mult, 
se desvoltă neîncetat.

Aceas’a ne dă siguranță și în
credere în victoria f rțelor păcii. 
Dar a ne mu’țumi numai cu atât 
ar fi cea mai mare greșea’i.

Iată dece întâmpinând 1 Mai 
1949 sub semnul lup ei pentru con
struirea socialismului în țara noas
tră, noi trebue să ne luăm aa- 
gajamen ul de a con oida și mai 
mult ecanomicește și politicește 
Republica Populară Română, de a 
celelal c democrații populare, cu 
strânge câ mai mult 1 gâturile eu 
celehl e popoare care luptă pen
tru pace și cu toții laolaltă, uni,( 
strâns în jurul URSS. f uniați îh 
lupta contra ațâțătorilor la răz- 
’boli. in lupta pentru pace, tșă 
ridicăm un zăgaz de care să se 
sdrabr i ă toate încercările provo
catorilor la război.

Forțele păcii sunt infinit mai 
numeroase și mai puternice, pacea 
poate și trebue să fie apărată.

In luptă pentru apărarea pă-t 
cii. pentru salvarea omenirii aela 
un nou război, pentru o viață fe
ricita a popoarelor, pentru li
bertate și independență naționa

lă. pentru socialism.

— Parada trupelor din garnizoana Moscova, o strălucita demonstrație a 
îorțelor invincibilei Uniuni Sovietice

— Poporul sovietic a manifestat botărîrea sa de luptă lâ ă preget pentre 
înflorirea necontenită a Patriei sale, pentru bunăstarea celor ce muncesc, pentru 
pace în întreaga lume

MOSCOVA, (Rador). — TASS 
transmite:

In cinstea zilei de I Mai, ziua 
Internaționala a celor ce muncesc 
a avut loc în Piața Roșie parada 
trupelor din garnizoana Moscova. 
Pavoazarea festiva a Piețil Roșii 
a fost simpli, dar impunătoare. 
Clădirea din fata Kremlinului a 
fost decorată cu imense drapele 
roșii, cu portretele marilor înle- 
meetori ai Statului Sovietic, Lenia 
și Stalin și cu lozincile de 1 Mai

Defilarea forțelor militare terestre și 
aeriene a stârnit ovații nesfârșite

Parada a fost comandată da 
mareșalul Uniunii Sov’etlce, Klrll 
Merețkov, șl a fost trecută Iu re
vistă de ministrul torțelor armate, 
mareșalul Uniunii Sovietice. Ale
xandru Vaslllevskl După ce a 
trecut In revistă trupele aliniate in 
Piața Roșie, le-a salutat șl le-a 
felicitat cu prilejul zilei de I Mal, 
mareșalul Vaslllevskl s'a urcat la 
tribuna Mausoleului și a rostit un 
d'scurs adresat trupelor șl între
gului popor sovietic. Cuvintele de 
încheiere ale mareșalului Vaslllev- 
skl. in care saluta marele Part'd 
Bolșevic șl pe conducătorul Iubit 
al poporalul sovietic, Qeneralissl- 
iiul Stalin. au stârnit o furtună

Dovada mărețelor victorii obținute de 
oamenii muncii în realizarea planului 

cincinal stalinist
Imediat după terminarea para

dei m litare, Pata Roșie a fost 
inundată de coloanele a zeci de 
mii de manifestant! Muncitorii din 
20 districte ale Moscovei au de
filat în mai multe coloane. Sute 
de steaguri roșii fluturau fn aer.

PORTRETELE TOVARĂȘULUI 
STALIN ȘI CELOR MAI APRO-

Importante succese obținute de armata 
populară chieneză

PEKINO, 3 (Rador). — Agenția 
China Nouă publică o complectarc 
dată de marele cartier generai al 
armatei populare de eliberare în 
legătura cu luptele dela Ta' uan 
care arată că printre unitățile Kuo- 
mintangulul nimicite în cursul a- 
cestor lupte se află: cartiere e ge
nerale ale grupurilor de arma ă 
lt și ÎS, 17 divizii, un corp de 
armată mecanizat, un regiment do 
artilerie, precum și alte unități. 
Printre ofițerii Kuomintangului lua- 
ți prizonieri se află: comandantul 
adjunct al trapelor din Tal Yaan. 
Sun Ciu, șeful său de stat major, 
Ciaro Si Ling și comandantul gar
nizoanei Kuomintangului din Tai 
Yuan. Wang, Clng Kuo, care era 
și comandantul grupului 1# de ar

mata.

ale Comitetului Central al Par- 
t dului Comunist (bolșevic).

Cu câ'eva minute înainte de 
inceperea paradei, Generalissimul 
‘-tjlln însoțit de fruntașii Parti
dului Comunist (bolșevic) P ai gu
vernului soviet’c. s'a urcat la tri
buna Mausoleului Iul Lenin. Pa
ta Roș e a răsunat t mp de câte
va ni'nute de ovațiile furtunoase 
în cinstea marelui conducător al 
poporului sovietic.

de aplauze In tribune. Trupele în
colonate au Izbucnit In urale ne- 
•lârșlte. Fanfarele au Intonat Im
nul l nlunll Sovietice șl au răsunat 
salve de artilerie.

Trupele au defilat prin la|a tri
bunei șl au lost salutate cu ova
ții de numeroșii oaspeți. Parada 
a fost deschisă de studenții Aca- 
demi lor militare, elita of'țeri'or 
sovietici, printre care se rumără 
mul ți eroi ai Uniunii Sov'etlce, 
par Iclpanțl renumit la Mare'e 
Război pentru Apărarea Patriei.

Parada forțelor terestre s'a 
delășurat concomitent cn o Impre
sionantă paradă aeriană.

PIAȚI TOVARĂȘI PE LUPTA AI 
SAI, DOMINAU COLOANELE DE 
MANIFESTANT!. LOCUITORII 
MOSCOVEI AU ACLAMAT CĂL
DUROS PE CONDUCĂTORUL 
IUBIT AL POPORULUI SOVIE
TIC.

In Piața Roșie, fanfarele cântau 
fără încetare. Mii de muncitori din

I’EKING, 4 (Rador). — Postul 
de rad'O Ch na Nouă a anunțat 
Marți seara că cu prilejul ocu
pării orașului Tai Yuan au fost 
făcuți prizonieri doi generali ia- 
penezi care conduceau unități ale 
Kucmintanguluî.

Postul de radio a precizat că 
este vorba de generalii Iwada și 
I; mamura, primul fiind comandant 
de artilerie și al doilea de Infan
terie. Generalul Iwada fusese fn 
timpul ocupaț'ei japoneze ofițer 
de Stat Maior în servlcl le de spio
nai al cartierului general din 
Sbensi.

• * •
PEKING. 4 (Rador). — Tn ca

drul marilor operații militare care 
se desfășoară în triunghiul Nan- 
Idng-Shanghai. armata populară 
de eliberare a ffcwt peste 50 000 

fabrici șl uzine, funcționari al in
stituțiilor d n Moscova |i studenți 
au trecut prin ta a tribunelor. Re
prezentanți ai intelectualității so- 
ve'lce, scriitori, actor., arhitect! 
«t spec al sti ai c nematograflei an 
defl'at In Piața Roșie

Demonstrat a de massă de 1 
Mal cons Itule <« dovadă Incontes
tabilă a rea'lzărllor In muncă ale 
Patrie' Sovietici In anii de după 
război, o manifestație a 'orțel «| 
un'tățli poporului sovlet'c a mani
le tat li târirea sa de a lupta lără 
preget pentru pacei in întreaga 
lume peni u o șl mal mare Înflo
rire a Patriei sale, pentru o noul 
desvoltare ma«lvă a economiei na- 
țlona'e ș< pentru bunăstarea celor 
ce muncesc.

Par da de I Mal a durat S ore.

Serbările populare 
din Moscova au continuat 

până noaptea târzia
MOSCOVA, (Rador). - TASS 

transmite:
Ziua de 1 Mal s'a des'ășurat In 

Capitala Uniunii Sovietice lntr'o 
atmosferă sărtHore scă. Serb’rfle 
pnpu'are au început fn oraș Imo- 
r*  at după (erm narea uriașei de
monstrații desfășura ă in Piața 
Roșie. In una din p’ețele princi- 
pa'e ale orașului actori dela tea
trele din Moscova, precum șl di
ferite orchestre sau produs la fa
ța populației.

Locuitorii Moscovei au venit In 
aumă- foarte mare la Parcul de 
Cultură șl Odihnă Gorki, unde a 
avut loc seara balul de I MaL 
Oamenii munci’ din capitala Uu’u- 
nii Sovietice ru sărbătorit ziua de 
l Mal In numeroasele cluburi 
muncKoreș'l șl palate de cultură.

Serbările fn cln'iea z'lel de I 
Alai începute in primele ore ale 
dimineții au con'lauat până noap
tea târzia.

prizonieri. Locali'atea Tatung, al 
doilea mare oraș d n provincia 
Shensi, a fost eliberată la 1 Mat, 
întreaga garn'zoană a Kuomlntan- 
gtilui predându-se arma*el  popu
lare. Tatung este un important 
e.ntru industrial * aed de cale 
ferată.

Pe de altă parte, Ia Sud de 
riuviul Yangtse afle 12 orașe au 
fost eliberate de unitiți a'e ar
matei populare cu ajutorul forțelor 
de partizani. Aceste unități au fu- 
a ntat spre șud până in reg unea 
Kiangsi-Oriental.

Pentru prima oară după tret ani 
forțele armatei de eliberare au 
făcut din nou joncțiunea cu uni
tățile de partizani care operaa tu 
spatele inamicului.
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