
Învățând d n experiența acumulați în orjjani- 
zarea inlrecerilor în cinstea zilei de 1 Mai

SA DAM UN NOU AVÂNT
INTRECtRiLOR SOCIALISTE

tu im. iu .marea Iul 1 Aiul, răx- 
pmuand apelului lansat du nrun- 
c’o I del „Gri.Ița Roșie", ruun- 
ctor'l mineri d n lalea Jiului s’au 
a< aalat in in reeerl soculiste a- 
vând ca scop lntăr rea șl lărgirea 
Iron u'ul de Iun ă pent u realizarea 
‘na ni ■ de t ruieu a Planului nos
tru de Stat.

Având la baza muncilor între
cerea soc'alls a el au reușit să 
obfnă succese însemnate, să rea
lizeze Importante depășiri alo 
programelor de product C, econo
mi de material lemnos șl explo- 
slv, să dea cărbune de caii ate 
mnl bună I A mărea că disc'pll- 
na In munci.

Dar acesta nu a fost singurul 
rezultat al întrecerilor, Ele nu 
numai că au stimulat mine. II In 
muncă, cl tocmai prut antrenarea 
la o muncă mal bine organizată, 
ni 1 c ibzultă le-au dat posibilita
tea să câștige mal mult. Prin in- 
tr ceri s c'all e m nerll au reuș t 
deci să-șl ridice direct nivelul de 
trai.

Cum altfel decât prin întreceri 
au putut minerii dela J et-Lonea 
sa depășească programul de pro
duct e pe ntreaea mină cu peste 
9 la suRS? Cum a'ifel ar fl pu'ut 
minerul Ulrlcli Ștefan dela aceeași 
m nă s.‘ lucre * Încă dela începu
tul < e’e! de a 3-a decadă a lun'i 
trecute In contul lunii August?

Numai pr'n întreceri socialiste 
el au reuși' să indep'lnească mă
rețele anva'amen'e lua'e șl para
le1 cu aceasta să realizeze câști
guri mal bune.

In recerea socialistă s’a dovedit 
a fl metoda prin care oameni 
muncii din mine și ateliere pot 
nu numai îndeplini, dar șl depăși 
sa clnl e care le stau in fată, pot 
să-șl făurească un trai mal bun.

Fără ind"l'lă că acest lucru a- 
rată ne-e a tea de a da întreceri
lor un caracter d? continuii* te, In 
ncl o z', nici o echipă șl nici un 
om chiar să nu muncească in a- 
fa a întrecerii social sie Pentru- 
că terminarea unei perioade de 
muncă nu trebue să Însemne ter
minarea sau stagnarea intr-ceri
lor ci d'mpotr vă. continuarea lor 
cu acelaș avânt șl cu elan sporit.

la ă deci o sarcină princ'pa'ă 
care cade in seama organizațiilor 
de Partid șl s'ndlca'e șl a fiecă
rui miner: CONTINUAREA ÎN
TRECERILOR PENTRU TRANS
FORMAREA LOR IN METODA 
PERMANENTA DE MUNCA.

întrecerile s^-caHste care s’au 
desfășurat In cadrul exploatărilor 
șl intre exploa'ări, au îmbogățit 
experiența muncltorl'or, organiza
țiilor de Partid șl tlndlcale in crea 
ce privește organizarea întrece
rilor.

Popoarele lumii nu vor război: ele urăsc imperialismul 
și se strâng fot mai încrezătoare în torțele lor în jurul 

Uniunii Sovietice pentru a apăra pacea
Declarațiile tov. Covaci Picis, membru în C. C al U. T, M.; delegatul tineretului 

muncitor din R. P. R. la Congresul Mondial al Partizanilor Păcii
Reîntors dela Congresul Mon

dial al Par izanilor Păcii |a care 
a par Țipat ca delegat al tine
re u ui muncitor din RP.R. tcv. 
ÎCovaci Pius ne-a declarat urmă
toarele :

La Congresul Monrfal al Parti- 
xani or Păcii secțiunea dela Pra- 
ga unde am partcipat, s’au în
trunit delegații a 16 țări ca să 
exprime dorința și hotar ica de a 
lupta pentru pace împotriva i.n- 
peria’jsmu ui, a Jxopoarelor pe c: re 
Ie reprezentau. Fap,ul că guver
nul francez vândut capitaliștilor 
a închis granițele multor dele
gații, n’a putut să împiedice pe 
cei pes.e 6C0 mi ioane de oameni 
al muncii din întreaga lume, de 
a-și spune ho.ărlt cuvântul ți de

Pe unități mal mici — grupe de 
m'nerl s’au echipe s au luat 
angajamen c preclso. s’au stabilit 
cri erll concrete care să stea la 
baza Intrecer I Nu acelaș lucru 
s’a Întâmplat In organizarea în
trecerilor Intre exploa firile de pe 
Valea J’ulul. de au cu- rlns doar 
punc'e g' nerale ca e nu au per
mis fiecărui miner să știe concret 
ce șl cât are de făcut. Nu s’au 
stabl'lt procentalc concrete la de
pășirea normelor. Ia o onomll etc. 
Sarc'nl e ne c-re întrecerile le pu
neau In tata mln ril r n’au fost 
• rfii»tc In cifre nici chiar fn a- 
pelul frunta>|lor adresat mineri
lor din întreaga (ară SI acest lu
cru a nri'elult unele Incertitudini 
șl nelămuriri d>< natură a slăbi a- 
vântu' In'recer lor.

OBIECTIVE CONCRETE DE 
LUPTA — acesta este unul din 
princ'pa'e'e învățăminte ale Intre- 
cerl'or care s’au des’ă'urat In 
c'ns'ea Ini < Mal .| care au venit 
să îmbogățească experiența oa- 
mcn'lo- mun-'i In ceea ce privește 
organizarea lor.

Iată o nouă sarcină de viitor, 
anume aceea de n îmbina PER
MANENTA INTRECFR'I OR CU 
FXPERIFNTA CAStIGATA DIN 
CELE PRECFDFNTE

In acest fel fn'recerii» vor fl 
- ereu ridicate la sisteme su- ' 
perioare, vor fl — nvând la baza 
un proces con Inuu de imbirătă- 
țir’ sub raport organ'zatorlc — 
ml’l-c puternic de do' ânrl're a 
noul «•' noul succede in îndeplini
rea sarcinilor pe care construirea 
soc alismu'ir In țara n as ră le 
pune în fața intregu'ul popor 
muncitor.

Depă 'rea Planu’u’ de ctat este 
o sarc'nă permanentă întrecerile 
socialiste trebue să coest'tue șl 
ele >r.et da m')l-c >1 per—*: dc
indeplln’re a ace (»' sarc'nl.

Cu ocazia zlel de I Mal Par- 
t'dul a trasat oamen I r muncii 
d’n întreaga țară sarcina de a 
lup'a po ma' depa te In mine, fa
brici șl uz'ne p n'ru in'ărlrca e- 
conom'că a tării noastre, de a 
contrlbif «rin munca lor la Întă
rirea păcii mond'ale

Mineri' Vă 1 Jiului au răspuns 
cu entuziasm aces*e' chemări. $1 
tocmai pentru ca entuziasmul lor 
să se transforme în rea'izârl, In 
p—duct'e ei au datoria ca stih în
drumarea șl c nducerea Organi
zației de Partid s| a s'ndlcatelor 
să dea o bă'ăllo mai p'lnă de elan 
pentru că'bune mai mult șl mal 
bun. să continue Intrec^r'le so- 
cia'is'e cu mai mu't avânt, să Ie 
îmbogățească cu experiența câs- 
t’ea'ă până acum si — pe bază 
de angajament’ «I oM“Ct've con
crete — să dea o nouă bătăile 
pentru cărbune, pentru Plan.

a da prin aceas a o nr ua și pu
ternică Iovi ură imperialismului a- 
gresiv ang o-american.

Am ascultat cuvântul savantului 
frcnccz Jo liot Curie rostit la 
Paris. Am auzit vorbe'e s mp!e ale 
de ega ului șovie ic Si.-nonov ca
re îa i.mpul discursului său a fo t 
in rerupt de 27 ori de a-istența 
care, în picioare, îi sublinia prin 
apauze vorbe'e sau otaționa en
tuziastă, Uniunea Sovietică și pe 
mareîe ei conducător, Oeneralissi- 
mul I. V. Sfislin. Am văzut cu 
acest pri ej că Parisul și Praga, 
că în reaga lume e unită strâns 
prin dorința comună de pace, am 
simțit puterea de nesdruncinat a 
so'idarită ii popoarelor lumii în 
lupta lor pentru apărarea păcii.
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Urmând exemplul fruntașilor în producție — luptăm 
cu mai mult succes pentru depășirea Pi-nului

Dece echipa tovarășului Stângă Vaier din grup 1 
lui Daubner Petru dela mina Jieț-Lonea produce 

mai mult decât celelalte două echipe 
din această grupă

4

La mina Jieț-Lonea, 98 ia țutl 
d n grupele de ni nerl, lucrează 
dupâ metoda preluării lucrului Pe 
sch'mburi. In afară de faptul că 
asigură fiecărei ich’pe saLriearea 
în măsura cant tații și ca'itâț t 
muncii depuse, această metodă de 
muncă nta! prezintă inca un avan-

Pentru a nu slăbi lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea Planului de Sfat

MINERII DIN VALEA JIULUI AU
CERUT CĂ ZIUA 

ZI DE
Muncitorimea exp'oa ărilor car

bon fere și întreprinderilor din 
Valea Jiu'ul, este hotăr tă să con
tinue și să desvolte succese'e ob
ținute până acum in bă ă'.la pen
tru supraindepl nlrea sarcini or 
ce-i revin in cadrul Planului do 
Stat pe anu' 1140

Pentru a indeplini programele 
de product e mal devreme, intru 
niți in meetinguri fulger in ziua 
de 5 Mal, minerii din Valea Jiu
lui au mu'țumit Partidului Mun
citoresc Român șl guvernului pen
tru acordarea zilei de 2 Mal, ca 
zl de sărbătoare, care să remarce

Noi, muncitorii nimeri și tehn'cieni dela exploatarea Lonea, 
întruniți într'un meeting fulger In ziua de 5 Mai, mulțumim guver
nului nostru că ne-a acordat și z ua de 2 Mai ca zi de sărbătoare 
și de odihnă pentru reîmprospătarea forțelor noastre. Insă cerem 
ca ziua de 9 Mai să fie zi de munca. în care să lucrăm intens 
p-n'ru a putea îndeplini și depăși sarcinile ce ne revin în cadrul 
Planului de Stat.

Trăiască Partidul Muncitoresc Român!
Trăiască Republica Populară Română!

Moțiuni asemănătoare au fost 
trimise guvernului de minerii de
la Petrla, An noasa. Lupeni. Vul
can, precum și de muncitorii dela 

ho ărîrea lor de a scrobi orice 
încercare a imperialiștilor de a a 
runca lumea într'un nou măcel.

Congresul a fost salutat de de
legații minerilor cehoslovaci, ai 
siderurgiștilor, ai tineretului și 
ai țărani or mun lloii. de toți a- 
cești pașnici constructori ai socia
lismului. Mii d- telegrame au ve
nit să arate Congresului că mun- 
c'torii, țăranii mun i.ori și inte- 
lectualiii înaintări sunt alături de 
Partizanii Păcii sunt ei înșiși 
par.izani ai păcii!

M’a impresionat profund s itu- 
dinea dârză a delegatului chinez, 
ura înverșunată cu care pronunța 
cuvântul imperialism.

Bă rână învăță oare Cosmodemi- 
anskaia ne-a vorbit cu lacrimi în 

tai : dă posibilitate *ă se organi
zeze întreceri soc al ste de t:p su
perior. Intre cele trei echipe ale 
acele'as grupe care lucrează tn 
sch mb de 8 ore.

Astfel, lucrând în acelaș aba
taj, cu aceleaș unelte și In ace
leași condlt'i de muncă, întrecerea

DE 9 MAI SĂ FIE 
LUCRU

marea semnificație a zilei de 1 
Mal, sări ătoarea sol clarității oa
menilor muncii din I treaga lume.

Insă, pentru a nu slăbi lupta 
pentru dcpășrea Planului, in ca
drul acestor meetlngurl, muncito-
rll exploa'ârilcr din Va ca Jiului 

-* i lz-ei.'* •. .1 ziua d. 9 .Mal șă fie
zi dc muncă. In acest se-s, mine
rii și muncitorii au adresat mo
țiuni guvernului, pentru ca în a- 
ceastă zi să se lucreze normal.

lată ce spune moțunza m nerl- 
lor dela Jieț-Lonea, exploatarea 
fruntașă din Valea Jiului.

Atelierele Centrale Petroseni și 
dela unitățile CER din Valea Jiu
lui.

ochi de ororile fascismului ger
man a căror vie imă a căzut în
săși fiica ei, eroina Zcia. Ura ei 
nu mai cunoștea margini când 
vorbea de imperia iș ii anglo-a- 
meri.ani și a'â â i e lor r zb inice.

Aceeași ură au ce it-o în cu
vintele de'egatului Viet-Namez. a 
delegaților poporului grec a tu
turor de'.egaților.

Popoarele lumii sunt acum con
știente de perico ul pe care-l re- 
prezin ă imp aia ismul. știu că el 
e cel mai mare dușman al păcii, 
al democrației și progresului, al 
întregii omeniri. E'.e își cunosc 
dușmanul și îl ura c de moarte. 
Acesta este unul din principalele

(Continuare în pag. IV-a) 

între cele 'rei sch mburi a'e unei 
grupe scoate in evident i care mi
ner știe sa-si organ zeze munca 
mal bine care lucrează mal dis- 
cip'inat pentru a «coate cărhune 
ma' mult șl de calila e mii bună.

Ața munee'te si grupa tovarășu
lui Daubner Petru, d'n s-ctorul I 
al m n"i J et-Lonea Echipa con
dusă e*ect v ■’e ‘ovar.isul D_nbner 
care lucrează în schimbul I de- 
păș ște norma ziln'c cu « li suta, 
schimtul II ccndus de Craibic I - 
«I' cu 15 la lut . iar ecl. pa tova
rășului Stâncă Vaier, z Inie dă 31 
Ia sut-v peste normă.

DECE LcHlP* LU' ST'NGA VA- 
LER ÎNTRECE CU MULT CELE

LALTE DOUA ECHIPE DIN 
GRUPA

Depășirea de normă a fiecărei

(Con inuare în pag. IlI-a)

Muncind pe bază de întrecere între ele

Numeroase echipe de muncitori dela 
preparafia Pefrila, obțin îrumoase 

succese în muncă
In urma muncii de lămurire și 

de organizare dusă de comisia de 
Întreceri, mai toate echipele de 
muncitori dela preparat a Petrila 
sunt angajate in intreceri socia
liste intre ele.

In aces e intrec ri, numeroase 
echipe dela diferitele secții ale 
preparatie . au r.cu a o mai bu
nă organizare a muncii, au înv .tat 
să pretuiască d n pl'n cele 8 ore 
de muncă, pentru a obține o pro
ducție spor tă.

Astfel, echipa tovarășului Pop

ASTA-I
' Ion Lupu. porec'if și ,,Lupu 
Bogatu”, e un chiabur ca toți 
chiaburii, gras cât o bute de o 
su ă de vedre. In jurul pân ecului 
poar a un chimir de piele reșie, 
cu năsturei de alamă, din care 
atârnă un lanț de cras cât un co- 
vr g sârbă oresc. Fcța-i vână.ă pa 
hava. e strânsă’n trei chingi de 
osânză ce se revar-ă pes e gu
lerul strâns al cămășii cu flori
cele. Când rânjeș'e a voie buna, 
tși scuipă bălrânele’n sân Ptiu! 
ăsta-i ducă-se pe pus ii — și se 
feresc din ca'e-i. Și hapsân! de
și roade și unghiile ca un câine 
Înrăit.

De bogat, nu-i mai ț ne nimeri 
socoteală: 20 de jugăr? de pă
mânt arabil. 3 de livadă. 3 ba
toze, un cazan de țuică înzes
trat cu toate mara'etu i|e. 5 ctr- 
puri de case cu arareturi și o far
macie cu med'camen'.e . d ele dc 
nu se mai găsește”.

Ca să crezi cum spunea el — 
„du cinste și sârguință-ts toate 
chivernisi e” — trebuia să fii o b 
sau nebun. Cinstea și-o pusd- 
se'n cui încă din vremea când era 
plutonier în armaă; de cerea 
vr’un so’dat permisie, se t-ăgea... 
de-o ureche. Și sărac lipit să fi 

ln cinstea zilei de ° Mai 
.Ziua Victoriei*

O T E L A R 11 
dela ISS Hunedoara 
și-au luat an<J«ja- 
menlul să îndepli
nească planul de 
producție pe luan 

Mai
Pentru a în’iinn na z ua de ! 

Mai cu realizări In mun.â, pen
tru a pute..' în 'epl fi" cj succes 
planul de producte, muncitorii o~ 
(elari dela ISS Hunednara, ji-aii 
organ’rat m-jj bn "■•jnca, reu- 
$ nd să reducă t mnnl de e abo- 
rare a marjelor de otel

M<iH'ilorii fi ‘ nii drl? 
Gfclfiria a f/L
nelor 1SS-Huneda^rt au luat 
anfiajffmf'nful râ in rilei
ne 9 Wfli ./iuti f’i> iarif'i" ni 
fndephneanră f !. nul dr pru- 
dutie pe luna M^i

Sub îndrum tr» t orrâpei 
de Partid fi findicat muneHn- 
rii ofelari au început fă duuH 
lupta pentru ra gajamentel^ 
luate fie realizate fi depă 
file,

CITIȚI
în corpul ziarului:
- Pagina tineretului 
-Muncitorii atelie

rului de grup al 
minei Lupem ob
țin succese în 
mărirea produc- 
vității muncii

Francisc, Cire lucrează la sepa
rarea cărbunelui lulgâri depuțsș.c 
norma zinc cu la su S. la fla
tarea cărbune ui cu o i^ranulație 
mei mică de 10 mm; echipa Li 
Lupa Ladislau depășește nt.rma 
z Inie cu 45 la su .1. in’.recând e- 
cbipa condusa de toxarașd Cor
dea lo-if. care lu r ază tot la Ro
tație și care depășește norma cu 
39 la sută.

La spălarea cărhunc'ui bulgăr

(Con inuare In pag. II-*)

LUPU...
fost, tot aducea ba un curcan I a 
o gâscă sau vre-o găină 1 eră a ă; 
de nu. avea el — don pl ;t nier 
— ..grijă”, iar c grija l i. tre
buia sa te păzești așa cum iti 
păzești ochii dit cap.

Când a erit din i n a ă, cupă ce 
a avut grijă să-ți . aran te’ o 
pensie frumu ică. Lupu s’a apucat 
de treabă. Și atâta sârguință a 
pus în treaba ce-o fieri. încât 
cele două jugăre sau îtmulrit v - 
zând cu ochii. B.e ii ț ■ ci cin 
Ge„agiu nici sufle ui nu ș'-l m.ri 
puteau trage undc-și baga el 
coada. Ața au pă imit a i de-a- 
rândul -1500 de ț rini munci ori.

In impui războiului cri rinei a - 
tonesci n. r .aceri c-i rr.e cau dla 
pin. In iințase și o „Paacă Po- 
pu'ară'' und vin ca .acțiuni” ca 
5J0 lei promițând în s hi: b po
rumb sau grâu. Banii odată tn- 
casați îi băga la c imir. c t de - 
pre merinde, le mai vedeau oa
menii pe la sfân u-Așt^a, tă. sau 
la Pastele Cailor.

Apoi, ca să-și !ucr«ze ța-rântul 
fără a scoate bani ,,de'a c < ra i ’ 
a mai născocit și altă t I tărie.

La una din ca e avea o sal

(Con inuare in pag IV-a)



A PAGINA TINEKETmUI A
TânăraGorganGhizela oela Filatura „Lupeni", 

decorată cu „Medalia Muncii"
Sau croia! primele detașamente

Acolo, in sect a de depănat a 
filaturii ,,L u p e ni” unde 
sgomu uI n aș n lor nu încetează 
decât oaptea lucreazi la mași- 
ir I.- I girate una lângă alta zeci 
de femei ?! tinere fete.

Vilele ma1 t ine, al ele mal sla'>, 
ubla Indeplln'nd no ma, dar toate 
pătruns- de aceeași dorință, de 
a da cât mal mute fire șl de cali
tate c t mal bună.

UN DRAPEL AL PRODUCȚIEI. .

Tânăr' Gorgan Gblzeln e pr u- 
tre fruntașe De 5 ani de când lu
crează a'ci a învățat multe. A în- 
vă'at p-ntru că a căutat tot tim
pul ră-si cunr'a'că mal b'ne mese- 
r a, să gândea că. să caute cum 
ar pute i să îmbunătățească me
toda de depănat.

La început cu mai put'n, anoi 
d n ce în ce mal mult, a reușit 
să producă peste normă Dela un 
timp încoace au fost puține zile 
în care să fi depășit norma numai 
cu ffl la sută Și când se întâm- 
p’ă acest lucru par'că n'a prea 
fost ,,zi bună".

La UTM și în special la Par
tid i s’a arătat că norma depășită 
nu înseamnă al’ceva decât mai 
multe țesături de mătase pentru 
ea șl pentru atâț'a alt'i ca ea.

$i ei îi plac și ciorapii de mă
tase îi bluzele ușoare albe sau 
co'orate și cui nu-i plac? $i șt e 
că pe măsură ce se produce mai 
mult se pot cumpăra mai multe 
$i la un preț mal scăzut.

Iaca! îi asta-1 un secret pentru 
care Gorgan Ghizela se străduește 
să depaseasci no-ma Ma' ales că 
știe că alții în timpul ăsta fabri
că mai mulți pantofi sau mașini 
noui și mai bune p ntru fabrică 
și I* ușurează munca.

Si când în c'nstea iul 1 Mai s’a 
anrajat în întreceri șoc'ali te cu 
tovarășele ci a pornit cu gândul 
să ajungă frun așă, să producă mal 
mult ca până acum.

A lucrat la 3 maș:ni de-oda'ă. 
Acum, pe una d'n ele stă un fru
mos drapel roru de fruntașe în 
producte: a câștigat întrecerea.

O METODA DE MUNCA 
ȘI „MEDALIA MUNCII"

Când o îrțtebi cum de a ajuns 
fruntașă, nu face un secret. Iți 
arată îndată „metodele’’ ei- Depă
natul pare o muncă simplă dar și 
aici se cere pr cep re și metodă. 
Și prima d'ntre ele e disciplina 
în timpul lucrului. Când muncește 
parcă n'ar mai fi nimeni în secție- 
Ochi sunt numai la mașini.. Și 
apoi nici cu mâncatul nu pierde 
prea mu’t timp. Și treaba asta o 
face mai repede ca cele’alte si 
îndită e din . ou lânfă depănă ca e

Adevărata metodă a învățat-o 
cu ț'rnpul și acum o apreciază cu 
mult succes.

Aleg întâi bobinele cele bune Și 
Ic pun la depănat — zice ea ex
plicând. — Și în timpul ce vâr- 
te'nlța se Învârtește curăț bobi
nele caro au fire rupte. Asta mă 
ajută că nu trebue să opresc me
reu mașina să leg firele care sar 

rupe.
Dar nu e numai atâ’- Fiindcă se 

r al îi:t mplă să se rupă I rele. 
$i pent.u asta trebue mul ă aten- 
ț e ca atunci când se rupe firul si 

nu (In marina mult timp oprită 
șl sa luă esc inda'ă l'rul.

ACT TA E ,,SE RE IUL” TOV. 
GORGAN GIII7EI A AȘA A REU
ȘIT C\ SA f’FPAȘf ASCA NOR
MA IN CURSU1 I UNII APRILIE 
CU 71.12 I A ‘■ UI A.

Pentru sârgunța <1 I reallzăr'o 
In muncă de I Mal când munci
toarele dela lila ură «l-nu făcut 
un hl'ant al 'nlăptu'r I r — ca a 
fost decorată cu „Vedalln Muncii”.

PLANURI DE VIITOR

Tov. Gorgan nu se mu’țumeș'e 
însă numai cu at t I se pare că 
încă nu face totul ce ar putea să 
facă Și aia cum p- Întreacă tară 
s’a făcut un Plan, și-a făcut și eu 
planul eî.

S’a hotărât ca In cel mal scurt 
timp să lucreze la 6 mașini deo

COLȚUL ȘCOAl FI

Reorganizarea colectivelor de învățătură, 
o sarcină de scomâ a elevilor deJn Școola 

medie siderurgică din Hunedoara
Una d'ntre metode'e care au dat 

re’u'tatele cele mal bune In învăță
tură e ac e' a munci colec'ive La 
șena a med e siderurgică Hunedoa
ra din îndemnul șl Irdrumarea 
UTM această meto ’ă a incep'it 
să Pe adoptată de tot mal mulți 
elevi, Iar rezultatele el n’au în
târziat 'ă apară.

Astfel, prin organiza ca muncii 
pe colective, el vl ca L Saon, A. 
Barabaș sau V. 1 leseru, care la 
începutul anu'ul st tenu slab cn no
tele. învățând 'morcună cu elevii 
mal buni c-re-l ajutau In muncă, la 
s'ârșl'ul trimestru ul s’au cercetat 
simțitor.

Cu tate rezultatele el poz'tlve, 
munca dusă n colec'lv nn s’a bu
cura' de aprec'e’ea tuturor elevi
lor. Cel din anul II. de pi'dă, cu 
toate că nr'n ajutorul el au reu
șit să l'clildeze cu rămânerea în 
urmă ta ma'ematcl sl Limba '’usă. 
In trimestrul urmă'or, ’n urma de
lăsării în muncă &u ncg'laf co'ec- 
tlve'e cea ce a avut ca rezu'tat o 
scădere sim'itrare a no'Uor-

Pe de altă par'e. s’a o’ se-vat 
chiar 'a rolect've'e de învățătură 
ale anu'u' 1 o s'ăb'ro a munci' din 
cauza fnJlsc1nl’nel unor tineri ca’e 
astfel împiedicau șl pe ceilalți in

Numeroase e 
preparata

succese
(urmare din pag. I-a)

cu o granulație mai mică de 80 
mm lucrează tre' echipe: acelea 
conduse de tovarășii Ș'poș Ale
xandru, Kovacs Anton și FarcaS 
Hei. Pr'ma ech'pă depășește nor
ma în fiecare zi cu 34 la sută, cea 
de a doua cu '4 'a sută, iar echi
pa lui Farcaș cu 22 la sută-

La secția carbonizare muncito
rii d'n echipa condusă de tovară
șul Colda Teodor depășesc nor
ma zilnic cu 22 la su'ă, iar la bri- 
chetarea cărbunelui prăfuit echi
pa lui Calca Victor a obț'nut unul 
din cele mai frumoase succese, 
depăș nd norma zilnică cu 50 la 
sută.

Deasemenea. echipa tovarășului 
Hoh Iosf, care e'ectuează lucnri 
speciale de montaj, depășește nor
ma cu 26 la șuti, iar echipele 
conduse de Leșin loachlm Și Tot 
lul n la difer’te lu:răr'. întrec nor
mele cu c'te 21 ia rut

Lr atei ernl de grup a' m'nei 
Petrila în'recerile se d’sfărară

chipe**Fde 
Pefrila, obțin

dată Și cu tio ma iarăși nu e Îm
păcată. Acmn vrea s'o depășească 
cu 80 Iu sută-

Șl ma1 e ceva Iii trecut n’a a- 
vut pos'bijltate sa învețe carie. 
Ab'a acum a început să poată leg i 
literele una de alta- Par de citit 
tot nu poate c'll nici cărți tehnice 
care a. alu'a-o In muncă, nici 
vreo căite din blbl'ot’ca Organi
zației de Part'd să-șl ridice ni
vela' pol't c.

Producție cât mai mare șl dez
voltarea cultirală: asta cuprinde 
planul Ghlzele' Gorgan.

Decorarea cu ..Medaia Muncii’’ 
i-a dat acum un nou imbold de 
muncă- Asta o fac- ca a'ăturl de 
ce'el 1 e muncitoare să muncea că 
îndâ-l t pentru indepl nlr-a ,t>la- 
1111’111’’ el și a Planului nostru de 
Stat.

muncă. O altă cauză caro a con
tribuit la rlăblrca muncii a fost 
certurile d'nlro responsab III co
lective' r. Acest lucru a avut ca re
zulta' destrămarea n pa-te a co
lectivelor. Graficul învățăturii a 
scăzut tocmai din această cauză 
la 6.

Până la sfârșitul anului școlar 
ne moi despat doa puțin imp. Cu 
cât llecare elev se va stră'ul să 
învețe mal mult șl mai bine. cu a- 
tât el va duce cu mal mult suc
ces la Indep'li'lre unn din nr'"cl- 
palele sarcini pe care organizația 
le trase ză in fața flccăru t năr

El trebue să ducă o muncă In
tensă pentru Irrbogăț'rea cunoștin
țelor tehnice, pentru a fi cât mal 
cu'ți devenind cetăten' folositori 
Republici' noastre Populare

Iată deci ca o sarcină prlnc'pa- 
lă a lor stă acum, reorganizarea 
p baze sănătoase a col ct'velor de 
studii șt întârl-ea disciplinei l.i 
muncă Ac’st 'ucru - a aduc o ’m- 
bună'ăț're ca'ltMhă a învățăturii 
— așa ca ’n p lmul t'l -est^u — va 
fac-' ca acest an rcol”r să fie ter
minat cu succes-

I. ILCA șl D. PETRAȘCU 
coresp. voluntari

muncitori dela 
frumoase

în munca
cu însuflețire. Echipa de monteuri 
electrici condusă de tovarășul Ne- 
belea losif se găsește In întrecere 
socialistă cu echipa de monteuri 
mecanici a tovarășului Kragel Ca- 
rol- Pe luna Aprilie, echipa lui 
Nebe'ea a realizat o depăș'ro me
die de normă de 65 la sută, între- 
când echipa lui Kragel care are o 
depăș're medie pe acelaș interval 
de timp de 45 la sută.

Un însemnat număr de munci
tori dela atelierul de grup al mi
nei Petr la au trecut Ia organiza
rea de întreceri soc'aliste de tip 
superior: dela om Ia om.

Jn aceste întreceri, cele mai fru
moase succese au fost obținute 
de elcctric'enii Nagy Anton cu o 
depăș're de 50 la sută. Hruza Ru- 
dolf cu o depășire de 42 la sută, 
ferarul Pușcaș Victor cu o depă
șire de 41 la sută, strungarii Sardi 
Inș-f cu 26 Io ută. Nicorici A- 
lcxandru cu 28 la sută, iar un alt 
număr de muncitori au realizat 
depășiri de normă apropiate.

In ajunul zi ei de 1 Mai In 
Pj a ul ( ul.ural ,.Gh. Gheorghiu 
Dej din Capi alâ. a avut loc șe
ii hța festivă pentru Sărbători1 

rea (recii | rimelor dc așamente 
de pioneii din P P R., la care au 
par ici| a o nuinir axa asistență.

S’..u creiat atei prinee dtla- 
șamen e de [jioneii, șc la. ii cel 
m;i buni între 9 14 ani. Acest 
fapt lOlisți ue un eveniment 1 n- 
por : nt deoarece a t el U.T.M. și 
de i Par idid vor a ea 11 pe ma- 
nen ă cadre noi, edu ae li spiri
tul înv3 a.urii marT .le lirii 11 I. 
cadre de iczervă capabile si ia 
frâne'e (arii a.unei când va li ne 
cesar.

La aceas'ă Jestivilat", a luat 
cuvân ul to/arășul Florcscu, mem
bru în (' C. al PM.R. și prim- 
se retar al U.T M.

In cuvân arca (inu ă, vorbitorul 
a ară at i nporlan a acest ui eve- 
nimen , tra ând totoda ă scrciri e 
ce s au in fa a [ăone-ilnr; saicini 
mari, deoare e ei formează o p. r- 
te in egr n ă a da ei muncitoare.

Orgwnizații'e de pioneri. sub 
conducerea U.T M. trebue să ii- 
su.le ine ilor ș olari și munci cri 
dragos.ea Îrif-A ăra â |xntru R P R.

.CUPA 'IIXEKETULUI MUNCITOR"
o uriașă com

BUCUREȘTI. 5 (Rador,. — Co
rn telul Executiv al C. O- M., Co
mitetul Central al UTM și Comi
tetul Central al OSP au lansat ur
mătorul apel:

TINERI ȘI TINERE DIN FABRICI 
UZINE. SATE, ȘCOLI FACULTĂ
ȚI ȘI UNITĂȚI MILITAREI

Intre 15 Mal șl 7 August se va 
desfășura în intreaga țață „Cupa 
Tineretuiu' Alunei.or” ca e va oie
ri posibilitate masse’or largi ale 
tineretului niunc'tor șl stud os dela 
orașe șl sate să part'c'pe la o u- 
riașe comp.11(10 sportivă de mas
să I

Prin part'c'parea voaslră entu
ziastă la desfășurarea acedel com
petiții — veți dovedi Încă odată că 
știți să prețul I n Inunat Ie rea' zări 
înfăptuite de regimul nostru de de
mocrație populară șl po tărâmul 
sportului, real zări cari au schim
bat din rădăcini vecblul sport pro- 
letlonist șl compt, mo'tenlre a re
gimurilor burghezo- moșierești.

In Republl.a noa tră Popu'a ă in 
care stăpân este poporul munci or, 
sportul nu mal este accesibil doar 
unui grup restrâns do prlvelegla|l 
— fii de capitaliști șl moșieri. Ase
menea dreptului la muncă șl învă
țătură. dreptul la od'hnă, educa
ție fizică șl sport, este un bun al 
oamenilor muncii, bun dobândit 
prin lupta încununată de succes a 
poporului nostru muncitor condus 
de Partidul Muncitoresc Român.

Pos bîl tă(Ile largi de desvoltare 
sănătoasă pentru tineretul nos'ru 
muncitor trebue folosite d'n plin.

Luând pi'dă dela gloriosul Com- 
somol lenlnlst-stalinlst să re stră
duim a deveni o generație sănă
toasă șl luminată im-lnând Infr un 
mod armonios munca noastră de 
zl de zl — ceasurile noastre de În
vățătura și studiu cu timpul pe 
trecut pe terenurile de spor:-

Tineri șl tinere — in lupla mă
reață condusă de PMR pentru con-

de pioneri
pentru PM.R atantgarda cla <1 
ce or ce muncesc.

Pen.ru aceasta, pioneiji trebue 
in primu r.md >ă muncească, să 
Invc-'e a.;i |acj nod- a una da- 
io i 1 după i xen p ul | ionelilor s< - 
vie i i. Ei trabuc.' ă f e lin i i și 
c-ijivii, re.pccliirși cu profeso
rii, cu părin it cu c i mai vârst
nici. brivi și nețoiăj oii In fața 
[preu ăli’or

A luat a; oi cuvân ul l < va roșul 
Al. Drăghici, memb u în C.C a! 
PM.R, iare a vorlit d, asemeni 
de sar inie ce revii fiore i'cr. 
subliniind nece ila ea educi i ti 
uerelii ui în Sjoititul Învățăturii, 
marxiste; a dragosț, i n pi>'mu- 
rite | entru p 1 r a c r. | < r t u U- 
n unea So ie i ă edu a e în spi
ritul unei ncîndup.cate uii cte 
cla-ă

Toți [ ion iii au ră punt c 1 e - 
huiism Ia cuvâq(â,'ilv ținute, 
.luându-ți . m hjainentul de a-și 
Indvpini cu sâr uință -arci jle c1 
le revin.

La sfârși u! mee ingu ui, au 'ost 
cdre a e două c e rairc Una Gc- 
ner i'.ijsimului Salin și alta < o:t I- 
tetuAii CenlrJ al PM R.. t le- 
grame care exprimă toa ă r cuncț- 

petiție sportivă de massă
strulrea socialismului In (ara noa
stră. este neioe dr un tineret dârz 
și luminat, er.e gic șl ote'it.

Pregătlț'-vă cu tot av nlul pen
tru a lua parte la mar"e manifes
tații ale „Cupei Tineretu'ul Mun
citor”.

După ore’e de muncă d n' ăt-A- 
tură indreptat'-vă spre sălile ți te
renurile de sport-

Face-tl din mani es'atHle .Cupei 
Tinerelului Munrltor’' o demon-

Aeromodelismul un nou sport 
în Valea Jiului

Elemenle’e pentru această ra
mură a spor u ui a:ronau i uni 
re rulate dela Căminele de uce
nici și șco ile elementare din
Valea Jiului. A, 1 tineiii din
toațe ramurile muncii pf-
trund se.rete^e și tehnica aero-
vnodelis-mului ajutat de lânăml

Viața sportivă la Școala de sbor 
Sără motor

Pe lângă muliplee ocupa'L !o 
timpul instru:(i.i, elevii Șco lei 
de sbor fără mo or din Pe roș-.ni. 
mai au imp și pen ru sport. 1 a 
tlețic, pe care-1 practică în orele 
libere.

Cu ocazia serbării spr.r ive din 
ziua de I Mai. 8 eevi din to
talul de 32 elevi ai ș oa ei au 
par icipat la concursurile atletic 
unde au obținut rezul ale bune- 
pentru începători. Astfel, Cnițel 
Mircea s’a c’a at al 3 lea la pro
ba de 1C0 m. plat, Maria Cons- 

U.T.M-iști I
MOBILIZAȚI (TOȚI TINERII LA LUPTA 
PENTRU CĂRBUNE MAI MULT. DE CA
LITATE MAI BUNĂ, ECONOMII DE 
MATERIALE ȘI EXPLOSIV, PENTRU 
REALIZAREA Șl DEPĂȘI RE A PLA
NULUI DE STAT!

DAȚ1 EXEMPLU DE DISCIPLINĂ IN MUNCĂI

tința unor lineri coa tlenți, îm
brăca a iu cd mai s.ncer entu
ziasm.

rjea c e Roșii” ș ia c 1 d ta» 
r, ,za fericirea de a se vedia UJ 
ni i in r'o or 1 ni a ie uni â ba- 
z : ă p. ce e nai i n , 01 « p in i- 
făi, orj.mpa i cu Latul dioae- 
la a de ce c din t ce t ca i e u 
c u tiu re u In ] iiitul na ioi 1 li,- 
iru ui Lur.diei al o inia nulul fă- 
cându-il uneai.a In mâinile ex- 
ptoa a orilor lirăp r ți

1 ibeii acum tinerii al po ibi- 
’i :i:ea d* a :<* de,volta In ca iul 
orgpnizați<i de a J cr-ște fu
fele. d ■ a Juj> a pentru ,bf e]< 
patriei, p-.ntru sociai.m. peni u 
co r.unisin

Și în V. lea Ji/tii vo 1 a in 
curând naș ere o aniza ii .'e [io- 
neri I,i c re co Iii n iu :i| r spre 
deo e' iri e de n i nurile r ule, 
vor acea j>_> i‘,i i atei de a se 
de,.ol. In toi e [<i in'.i de a 
se o m i. . ă iți de învață ura n ar- 
>is ă :i în ăii i In eccmpl le 1 1- 
minoe.e ale tinerii r socie jd. 
pen i u i a din mij o ul 1 r să se 
r dice pa rio i buni, rarr.e.ni pro 
duci.i in toate ramurile de ac
tivitate.

strațle puternică a năzuliițe'nr da 
pace șl fericire ale tineretului 
muncitor dl.i RPR. a l.otar rfl lui 
de a sta neclln It al'turl de între
gul t nrret democrat a' lumii In 
lupta aprlră a lorț I r păci ‘I So
cial smn'ul In frunte cu Uniunea 
Sov'etlcă imp trlva bar* arii >r !■- 
periallș’l.

Comitelui Execn'lv el CG.M; 
Comitctu' Centra' a" U.T.M. și 
Comitetul Central al O S.P.

ins ructor și ccnrtruc’rr de aero- 
modr e, Cri van.

Acest centru trirriepe cei maî 
buni e’evi ai săi I, c oncursurile 
ce vor fi ținu e în c nt ele mai 
mari și astfel Vaha Ji ii i va 
fi reprezen ată peni u frima dată 
la o astfel de competiție.

tantin îi locul 4 la a ecaș probă, 
Dobres u Ioan în Io ul 4 1< proba 
de 800 m. urmat de Mus ala Ni- 
V olae, Bu at Iulian și So a in 
Ionel în locul 5 și 0 la proba 
de 400 m„ iar la ș afeta de 4x100 
m. școala de sbor s’a c asat In 
locul 3 cu 57”.

Tinerii spor ivi își vor spune 
cuvân ul și în marea compe 1 ie a 
Cupei T nere u ui M ncitor, ca:e 
se va desfășura începând cin 15 
Mi a. c.

POP ADlALBERT. coresp.

Pen.ru
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DIN CÂMPUL MUNCII Sărbătorirea zilei de 1 Mai la Cugir
l'entri a pune la îndemâna minerilor mașini 
și uneHe necesare extracției <1 • cărbune 

MUNCITORII ATELIERULUI DE GKUP_AL 
MINEI LUPENI, OBȚIN FRUMOASE SUCCESE 
ÎN LUPTA PENTRU MĂRIREA PRODUCTI

VITĂȚII MUNCII
In țn'recerie soci'lis:e, ca-o li 

ale ierul de giup al rriuei Lu
peni au luat un a .pect de ma si, 
mun i o ii rcu esc să ob ină s c- 
cese din ce în ce mai 1 umoa e 
in măr rea p oducției și ț roduc- 
tivită.ii inun ii

As fe', muncind pe bază de ti
tre, ere, echipe'e de femh compu
se din tov rășe e Pel ailer I |ena, 
t'ilzer lrin> Hir ek Sofia, lii.ci 
Ioana, au reus’t sa depășească 
normele cu câte r0 ta sută. Echipa 
tovară u ui Farcaș losif. compu
să din munci o ii Hal ina Nico- 
Lie, Bir a an Petru cane] creară la 
as.uțria t nel e or tn nere. ca t r- 
na oipe, burghie p n rli pe fcra- 
(<ire, se-uri, precum și altele, 
de 4 e-c zi nic norma cu 3O°/o-

La cons ruirea macazc or pen
tru linii (e a ă înfiată din mină, 
lucre ză ic lpa ov. Blendei bi 
co ’e, forma ă d n mun i orii P e- 
doș n Ni o a Predoșan Ioan < ia- 
!o ici Anton. Muntean Nicolae, 
K pel Carol. Popa Victor, Far
caș Feix și '.Vaier Potru IIII, 
Muncind pe bază de întrecere, 
munci o ii din această echipă au 
de, ăjit norma cu 34 la sută. Fie
rarii care lu rează la forjarea scoa-

Pentru a nu stânjeni munca minerilor care lucrează 
în cărbune

O echipă de muncitori dela Petrila a 
reparat prin muncă voluntară în afara 
programului de lucru o serie de insta
lații electrice din mină și dela suprafață

I) n cauza uzurii, o serie de 
Instalații electrce dela m’na Pe
trila precum <î dela suprafață nu 
mai corespundeau necesitând a fi 
reparate.

Pentru a nu întrerupe curentul 
electric cu ajutorul căruia sunt 
pu^e în funcțiune m toarele elec
trice d;n m'nă, rapt care ar fi 
stânjenit munca grupelor de m’- 
neri pentru extragerea cărbune
lui, tovară ii Nagy Anton, Huza 
Rudolf, Molnar Adalbert, Ratiu 
Ioan, Bercony Ioan, Hebedean

340 kg. bronz strânse de tovarășul Macarie 
Aurel care lucrează la curățirea vagoanelor 
CFR înainte de a fi încărcate cu cărbune

De mai mult t mp tovarășul Ma
carie Aurel d*la preparatia Pe
trila lucrează la curăfrea vagoa- 
ne'or CFR care urmează să fie 
încărcate cu cărbune Fi-care va
gon în parte trebue curătat cu a- 
tentie, pentruca cărbunele trims 
fabricilor sl uzinelor d'n diferite 
părți ale tării să fie cât mai 
curat.

Muncind la curățirea vagoane
lor înainte cu vrco 5 luni, tova
rășul Macarie a observat un lu
cru: une'e vagoane sos;te pen
tru a fi încărcate cu cărbune a- 
veau printre altele și re't'iri de 
bronz, provenite dela d feritele 
transporturi de bronz făcute mai 
îna n*e cu aceste vagoane.

Deși este curifțtor de vagoane, 
tovarășul Macarie e un bun gos
podar: prefuește avu'ul colectiv 
al celor ce muncesc și luptă — 
atât prin dpăș'rea normei cât șl 
prin alte mijloace — ca acest a- 
vut ră c ească neco-den't Așa în
țeleg: el că poate a'ingo mal cu
tând la un trai mal bun.

$i tovarășul Macarie n'a arun
cat la haldă res'ur'le de bronz. 
In fiecare zi a str'ns bucățică cu 

' bucățică bronzul, pe care I-a de- 

belor ,,U” (pițigușuri) muncesc 
pe b.iză de in re ero i icl.i lnală. 
Tov. I’redo-.an Ioan depășeș e 
norma cu 4t 'a su S. Cla ovici 
An on ■ Sâmbaan Vasile ca 30 
li u a. Predo an Ni olae cu 17 
Ij silă, iar tov. < . iră Vasi'e cu 
10 la su ă. Munci.o ul Cilst a 1. 
c re lu rează la con ceti ina a i'e 
piulițe de 5/8 (o'i. depășiț^c 
norma zi nic cu 4b li sută.

Tovirășii Mun ran la n, l ipan 
Io n și Ciof i a Sin ion. c re 11- 
crează la confecționarea traver l 
se'or de fier pentru ș nele de 
cale fera ă îngustă depă e c nor
me e cu 12 la su 4. Pen ru con
fecționarea acestor traver e, cu 
mai mare porte din Matinal 
este recuperat din material 
vechi, din scocurile de cra(eip 
uzate.

Pen ru conitruirei de șa iiri ne
cesare va ;oa<‘ elarci ci.ese tran- 
spor ă materia ul lemnos dela de- 
pozi u' de lemne în aba a'e, to
varășii Mayer Pe ru, Silvcs er A- 
lexand u, Icnescu Te dor, Kirr Vi 
hai, 1< amer Ludovic, Grof Zr- 
pad și Demeer Francisc. folo
sesc grinzi de fier d<g ada c, ca
re au fost întrebuințate la arma-

Ștefan, Farcaș losif, Nlerges A- 
F xandru si bfe:nsz Elisabeta au 
prestat în una d n zilele trecute 
câte 8 ore de muncă după termi
narea programului lor de lucru, 
timp în care au efectuat repara
țiile necesare la instalațiile elec
trice.

P’Tin repararea acestor instalații 
într un timp scurt, s’a dat posibi
litatea grupelor de mtnerl să lu
creze fără întrerupere pentru 
a scoate cât mai mult cărbune.

pozitat intr'o Iadă așezată în a- 
prop'erea locului său de muncă- 
A strâns mereu și can'itatea de 
bronz creștea necontenit

Intr'una d n zilele trecute, tova
rășul Macarie s’a prezentat la 
magazia de materiale a prepara- 
ției Petrila:

— Tovarăși, am nlrte bronz 
care cred că s'ar putea folosi la 
turnarea d feritelor p'ese nece
sare instalatelor prenaratiei — 
le-a spus tovarășul Macarie c lor 
dela magazie.

Mare l-a fost bucuria când 
munc torli de'a magazie au cân
tărit ag,'nis"a'a Iui timp de 5 luni: 
340 kgr- bronz.

Bronzul adunat cu atâ’a stră
duită de tovarășul Macarie ur
mează să fie trinrs la Atelierele 
Centrale Petroșani pen'ru turna
rea de piese necesare preparatiei. 
Tovarășul Macarie, a pornit din 
nou la muncă și paralel cu depă
șirea normei e hotărât să nu ne
glijeze nimic pen’ru a s râ ge tet 
mai mult, constituind astfel un 
exemplu viu penrtu tovarășii lui 
de muncă,.

N- CANDEA, coresp. voi. 

rea aba aje or. riillzînd astfel o 
economie de 232.1,01 lei, depă
șind totodată norma cu 30 la 
sută. Muncind la repararea cu- 
p'umburi or dela funia fa â fine 
n funii ilarului subteran din sec
torul III al minei Lupeni, to
varășii Pe ro.iei Ștefan, Ruș >lan 
Ioan, Gro, Aurel și P.tdurean L, 
au depășit norma cu 21 la sută.

De.'Semcnea, tovară ii S lin idt 
■Gotfried. și Tuscbar losif lu-» 
crâud la repar; rea perforatoare
lor și cio.ane or de abata , depă
șesc norme e cu pe. e 35 la șuii.

E FAGUREL

Dece ech'po tovaroșului Stângă Vokrdin 
gfupa lui Daubner Petru din mina lieț- 
Lonea produce mei mult drcât celelalte 

două echipe din oceosia grupă
(urmare din pag. l-a)

r
echipe, scoate in ev dentă fip'ul 
că acea condusă de tovarășul 
S'ânga Vaier muncește cel mal 
bine.

$1 iată cum.
In f'ecare zi oamenii din echipa 

lui Stânga Val r intra în mini la 
ora fixă ți ajung la Jocul de mun
că într'uti t'mp mai *curt. Aunșl 
în ibataj fiecare știe ce are de 
făcut: tăetoril perforează găurile 
p“iitru împușcare, încărcat rii pro 
gătc c lemnul pen'ru annătnră. iar 
după împușcarea frontului de căr
bune. deasetnenea munca se des
fășoară organizat-

Tovarășul Stânga Vaier s’a în
griji* ca fiecare miner din echipa 
lui, fie tăetor sau transportor, iă 
cunoască bme ce are de făcut; 
Ie-a arătat cum trebue să mun
cească pentru a efectua diferite 
lucrări în t mpul cel mal scurt.

Ca si celelalte două echipe, a- 
cea a tovarășului Stânga ma' are 
tJ une’e greută'l în muncă. Nu 
totdeauna lemnul pentru armarea 
abatajului e transportat la timp la 
gura rolului. Insă tovarășul Stânga 
sau un alt miner d*n echipa Iul în 
timpul cât așteaptă evaca-ea fu
mului provocat de explozii în a- 
bataj se îngrijește de aducerea 
lemnului pentru armătură. Si ast
fel. el dă zilnic 31 la sută peste 
normă.

EDITURA DE STAT
întâmpină aniversarea a + ani dela 
VICTORIA GLORIOASELOR AR
MATE SOVIETICE ÎMPOTRIVA 
FASCISMULUI 
tipărind următoarele opere:

ASALTUL BERLINULUI
(Culegere de mărturii ale eroilor care au cucerii Berlinul) 

ILYA EHRENBURG:
O FATĂ SOVIETICĂ 
(însemnări pe marginea jurnalului tinerei partizane 
Ina Conslar tinova)

N. PO5PELOV—P. 5ABL1OVSKI—A. ZERC1ANINOV ■,

ISTORIA LITERATURII RUSE
HOWARD FAST:

DRUMUL LIBERTĂȚII 
(roman)

.Sună tirenu! Bucuhu «Arbu 
loarei te rcoulti, te ulungă din 
cură fu mijlocul naturii impti 
doliiti in haină tnflorulă Sui 
tn vârful ( etălii, ce rtrajuifte 
In marginea Cugirului, flutură 
drupelul rușu prufilundu-ie Pe 
ulbuslrul cerului Primele mie 
ide mun lui il înconjoară infr'j 
aureola de aur,

Infiurul privești rpre rimbv- 
lu râiifelui vânat de miile de 
our cui ui muncii fi pect ifi 
[mimului fuldurilur iul chipu
ri' tuturor celor ce «au jertfii, 
r.< d ne den bucuria liberei 

sărbătoririi de azi.
• • *

Sunetul lanlard iți Îndreaptă 
paji spre ir. Pr nc'pa L Feste 
tot covoare, drape'e, verdea ă șl 
Hori. Razele soarelui de dliuluca- 
fâ luni ncază chipurile marilor 
dascăli, c' Ipurlle lu tător lor noș
tri, Comitelui Central al Partldo 
Iul.

INCA O GREUTATE
După cum am arătat inal siv 

echipa tovarășului Stânga întrece 
cu mult cele alte două echipe, mai 
iile pe acea condusă efectiv de 
șeful de grupă — Daubner Petru— 
care depășește norma numai eu 8 
Ia sută.

Ce'ace e important, este că nici 
celei iute două ech'pe nu sunt co 
dașe 'nsă sunt întrecute de echipa 
Iul Stânga prin faptul ci aceasta 
munce le mai disclp'lnat, mai or
ganizat, cu mai multă tragere de 
inimă

După cum este n rmal echipele 
conduse de Dabner și Craibuic ar 
trebuii să învețe din felul cum mutr- 
ce«t<‘ echipa lui Stânga si s.t facă 
al fel.

Insă, tovarășul Daubner nu face 
acest lucru- In loc să urmeze e- 
xemp'ul dat de m'nerli d n eclrfpa 
lui Stânga, caii'ă să le ’acă un^le 
greutăți, lă'ând uneori aba'aiul 
necurătit, ori. acest lucru nu poate 
fi adnrs Inde-llrlrea și denăș'rea 
Planului cere ca tot mal multe gru
pe să îndeplinească șl să depășeas
că no-mele n'ci de-um să forțăm 
fruntași să producă mat puțin.

Fruntașii in producție trebuesc 
fucura'at1 cu d agoste, Iar exem
plul lor fn muncă trebue armat 
pentru că numai astfel vom reuji 
să îndep'm m pi nul de producție, 
să ajungem ma' curând la o viată 
mii bună pentru toti cei ce mun
cesc-

iiu.luti femei, copil. In haine 
de sărbătoare, plini d vo e bună 
MJ iuOr< .iuta spre I cui mee in- 
gulal

Alei, peite m «a cumpac 6 a 
oanien lor muncii, fiu ură roții 
drspe.c, pancardc cu Io, Inel pr n 
care c'asa muncitoare Iii aia i 
voln(a de luptă ș mu că

Tov. Cocev iile secietar ad
junct al ludufenel PMR flu-edoa- 
ra-Deva pr'a cav niele ost le, a- 
rată Islor'ciil «I n eninfl atea zilei 
de | Mul pentru caro nil munc I 
dn lumea Intreugă (xu'.ru clasa 
muncitoare din RPR.

Coloana nes'lr tă se îndreaptă 
să manifesteze In la(a of’c'al tă- 
(Hor, in fa(a Irunla II r In pro
ducție.

In tribuna nlă'u 1 de conducă
tori «e găsesc frun'rșli Iii pro
duct f Inovatori' c<‘l cari prin 
eforturile lur au lontrlbu t la In- 
dep. nirca progi atuului de pro
ducție.

ț>l ca o răsplătire a muncii lor 
ace Ha au fo>( <1 cor; (I cu „ME
DALIA MUNCir.

la‘A-1 pe tânărul Bo'a Ioan, fre
zor, care a depășit norma cu 90 
la sută Alături de el K-ndral E- 
dnard, strungar In Ier, Ste ca .Ni
colae, Inovator, Flllmon Mărgl- 
■eanu, tânăra muncitoare Silvia 
Popa Ing. Spevac Carol, cviden- 
fla|l In producție, pe piepturile că

PHLRTUL JUSTIȚIE!
Chiaburi dați în jodecală penlru neîndeplinirea pla

nului de însarrân(6ri
CoTipie ele de judecată ale Tri- 

Ixmalu ui Petro;en au d ît o s - 
rie de pronun|a i privitoare la 
procesele unor cl iibu i car-- au 
în.crcat să se sus;ra;ă dela înda
toriri e care le aveau In caJrul 
pl.nu ui însâmlnțărilor de p irr.ă- 
variL

As fel, Țirer Ladis’au, pro rid ar 
a 48 jugăre pământ, nu a Însă
mânțat la timp cele 3 ha desti
nate ctdftivării pantelor fu-aj< re 
j>etextând că nu a primit dela 
Primărie co!a de semințe.

■ Instanțele cercetând faptul au 
constatat ci in;u pa ul a a ut po
sibilitatea să procure și singur 
din timp, semin .e necerare.

Chiabur oblige>( să plăf
sale de Judecătoria

La Inspectoratul Muncii din 
Pc ro, eni, s’a dat h lărîre de ar
bitraj, prin care chiaburul Pop 
Janos din comuna S&cel. plasa 
Pui, a fost obligat si plătească 
angajare! casnice, Bandca Floireă, 
suma de 12.000 lei, reprezen
tând salariul pe un an, salar pe 
care numi.ul a refuzat să-l plă
tească sub pretextul ci el a ținu
t-o in gospodărie fără ca si și fi 
luat obligația să_i pli .ească v e-un 
salar.

Contra acestei hotăriri, chia
burul a făiu' recurs Ii Judeca oria 
Mixtă Populară Pefroșeni.

instanța Judecă.o.eas dl încadrată 
cu asesori popu!ari, după ce a 
constatat că timp de 12 luni, chia
burul a expioa at mun.a a îga a- 
tei sale, fără să-i plătească vre un 
ban, i-a respins recursul și cl iar 
în aceiași zi a fost ob igat să 
plăiească suma datorată în fa a 
instanței.

Senjnțele pronunțate dovedesc, 
că azi organele judecătoreș i. ju
decători și asesori știu să lo- 

rora străiu.e^te răsplata Buneii 
ueo otite MEDA' IA MUNCII.

Sub ritmul vlolu a1 ma *u a\ 
(rec <*rapele'e treie aec( a Iruis- 
t. e n producție finind cu mâini 
ho'ărlte DPAPI.1.11! PROUl O 
T1EI

Sc> (1' du ă sec le, trec m neî 
terii din urni; lor □ tropote d-. 
c I trec țăranii n unei ori. Cân
tând t ect tineretul ele er • ele, 
U P. M sportivi', t! mea'ă apoi 
școlile. Cu paș ru' * nere u'«IL 
trec cop hșll Căml ului de rl; un 
râu nesl.îrșlt d. 4eeul (e roșit

Coloana e‘te încheiată de 6- 
chlp: de pompier- care treep 
scindând lozncl:

• * a
Di-p5 masă ccg r nlf — t ieri 

șl b trânl — -ti c nt nua' ■« bă- 
tor re?, z Ie! de 1 la pădure.

S t mpul a lr> -n rep-de. A- 
co'o. In dunga r u'ul ' âri.nle fo- 
cur'or se jucau •ăgi'rr'e fn va
lurile repez- ce 'ug*au gr b'te să 
v- tea*că si Hora m're> t
I ăt-are a ram n lor muncii de 
pre'ut'ndeni.

I Ma 1949 p-ntru cuv’rerd — ca 
v p ntru oamen’l nune! fn lu- 
rnef întreagă — o i ■ n'fl'tdt pri- 
le'u' de a-Sl affrma hotărfr a Io» 
dâr-ă de a lup'a pmtru pace gi 
socia'lsm

CR STINA CHIPO9CA,
coresp- «ol

Peniru aceac-.ă reavolnță el a 
fos: ondjrr.nat la 7X03 Ji »- 
mendă.

. * »
Bal Si țhismund din Să așul - o- 

perior. pro-r ea' i 31 j< g. dea- 
semenei n’a 1 isămâa a' la t'mp, 
A fos condimnat <u 5.00 1 1 B- 
mendă.

. * >
Pr oul Hălmagi i I an di i ?*- 

ești, având preprietațea de IO 
iu ie la Să aș il de Sus. a'a In
să nânțit la ți rp pre'e tind -1 
n'a pri ri: p anul de I rămân ă ș. 
Tribuni ul on> a ând că inculpa
tul avea datoria celljcnca^l st 
se in ereseze per oml d: pian. 1 a 
condamnat la 1500 ki «ax dt 
pen ru nejfi en a ce a ară at fa a 
de p) nul de in-ămânțărf.

cască salariul angajatei 
Pelroșeni

-------- 1
vească fără cruța e In dușmanH 
clasei mun.i oare, apdrând in e- 
celaș timp interese!e oamenilor 
muncii.

R. P. R.
J udccâ oria Petroșșou

Qitaj-ie
Nr. 10(3 dm 5 Mal 194*9

D-l Tămuș Gheorgbe m do. 
mici lini nccunoscu^ cate dUI 
ia aonsiă instanffi, pentru zaua 
de 4 Iunie 1949 ora 8 fn cali
tate de pârât in procesul Je 
divorț cu soția T&meș irin*-

1.1 caz dc neprezentare jude
cea se va face iu lipsă cun- 
foim ari. 302 d ji rvdul dc pro
cedură penală.

Judecător, Xmief 
Grafiei, (-onrlanicn^re^t

PIERDUT
— Bu!e inul Bir. Popul tid 

eijerat de Po i ia din Te roșemi 
pe nume e Tomescu Pe re du C£l- 
ja Mare.

Declar nul.
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Operațiunile de eliberare ale armatei 
populare chineze continuă cu 

intensitate
A cincea brigadă a Kuornmlangiilui s’a alăturat 

armatei populare chineze

Poporul italian nu a încetat să 
lupte împotriva ratificării tratatului 

Atlanticului de Nord
Un număr uriaș de semnături strânse pentru pefitia 
în favoarea păcii și împotriva mltlicârii tratatului 

Atlanticului de Nord

Fri s’a deschis la Cop-nhiQa

ItiKINU, 5 (Rador). Din I 
t'ng se anun’ă că a cincea bri- 
(ad.i a Kuom ntangului numărând 
S.DO oamen s’a a'aturat armatei 
pepu’are la 5 ud de Anhwel. A- 
CS’i fo t* so'dați ai Kuom ntan- 
gblu' au el berat oralul S'ngten, 
Allunt la frontiera de Est a pro- 
«hiciei Ațțhvei.

Peste 5000 soldați ai Kuomln- 
tț gu'ni ș: un regiment al celei 
de a 96-a armate a Kuomintangu- 
4oi au fost nimic te in cursul lup

Popoarele lumii nu vor
război

(Urmare din pag. I a)

lucruri pe care le-am văxut la 
Congres.

Marea sie orie a forjeler po
pii re daneze — eilerarea b an- 
kingu ui — a fost tocmai dea- 
«ea pen ru tc(i de e ații li Ccn- 
'fes un p'i ej de mani es a ii oi- 
taziiste. Am considerat-o ca o 
victorie a noastră și a lumii în
tregi. ca o nouă lovitură dată 
«Clor care din blocurile WaH- 
fcreet-u ui comandă slugoilor lor 
di China Ktio-rin angu ui

Ne-a fK»s da; însă sî vedem la 
Congres nu numai valul de ură 
ffacreu crttsdnd a f:opoa-e or 1 - 
■hii îndreptar împotriva impe ia- 
tfsmului ci și încrederea de ne- 
cdrun inat, dra. oștea caldă cu 
Ore fbți cei ce muncesc din în- 
freaga Inme î i îndrcap a privi
rile spre Wlarea Țară a Socialis- 
■uL'ai.

ssmul cu care a fest în- 
*t discursul lui Simonuv, 

dragas ea cu care toți delegații o- 
rațtcnau pe tov. Sfalin ce pot 
M Se altceva decât o recunoaș- 
Je: a rolu.'ui de fruntașă a l -p
iei pentru pace țe care-l are U- 
a’uaea Sovie iră decât o încre
dere nețirrau ilă în for|a ei de 
neînvins, de dragos e față de ma
sele ei cdhduiă or. ț

Pțmcre'e lumii văd în Uniunea

ĂSTA-I
(urmare din pag. La)

mare, pe ța e o închi ia flăcăi
lor tn si efe de sărbătoare. Pani 
au Tui, ‘dar tn s:h*mb cei cari ve
neau pb'a operau oblicai să-i 
klqreze apoi tâ eva fzile 11 câni . 
61 râftl care erau doar privitori. 
acSanu cu câte o si două de cla
ia. , Dad vă trebue distrac ie, — 
Mtea el — trebuie să faceți și 
Sfeabl *.

Pânl Ia 23 August 194! și a 
d u Lupu mend ee juruird pie
lea țăranilor njunii ori: d. r d’a- 
ei’nco o a începu, să i se înfunde. 
Țăranii deș epiați de cuceririle- 
rfaaei mur 1 oare, au văzut c ne s 
tJiîabUrlL <in.-l Lupu. Apoi nai 
erau și legile ce veneau să-i spri
jine; era Par idul care-i îndruma 
|t fc ațrindea luminile minții. 

tei ir peniru el berarea a șase lo
ca,.taț importante.

Un ăt ’e armatei populare au 
el I trat oraș le Tungciwan șl Jao- 
s'en, pe I nia de cale ferată Lun
gită . precum si l'uceng la Est do 
aceasta cale ferată.

Pe frontul din Yang Tse, a 
(•S-a armau a Kuom'ntangulul a 
fost nim'cită de uniiăț le armatei 
popu'a'e c^re ’na'ntează spro 
N'ord-Fst de K angsl. Orașul Lo- 
P ng. la E-t de lacul Poyang a 
1ost el berat de anuala populari.

Sovietică snrdl etao cmfwsnrvb 
lor împo riva imperialismului ea 
e pen ru e e un i vor de încrederi 
în propriile forțe.

Tine e ul teho 'crac urit în or
ganiza ia ra unică de Irptă, tine
re u din țările de '’emoc ație po
pulară, inertul d’n țările i.upe- 
riațiste și colonii, tineretul din 
în.reaga lume în frunte cu tine
re ul comsomolist pârtiei;<ă — 
așa după cum a a ătat în cuvân
tarea sa delegatul Comsomolu-( 
lui — cu toate forțele la lupta 
pentru pace, și-a manifestat cu 
ho ărâre convingerea nes ră mu ta
tă în victo ia fcrțelor păcii.

In timpul cât ș’a desfășurat 
Congresul Mondi.l al Par irani- 
lor împotriva imperialismului, ea 
nerii din Valea Jiului au mun
cit mai entuziasmați conștienți 
că prin lup a lor pentru o pro
ducție mărită susțin lupta pen
tru pace. Ei știu că fiecare tonă 
dată pesțe normă nu e decât o 
nouă lovi ură dată âțițăloîlor la 
răsboi și ș.iu că în i lupta lor 
nu sunt singuri: ei sunt alături 
de toate popoare'e lumii iubi
toare de pa c și libertate, oa
menii muncii din în rea ga lume 
sunt a a uri de ei. țoii sunt strâns 
Uniți în măreața lup ă condusă 
de Uniunea Sovie i ă, împotriva a- 
țâță o:i.or la răsboi. imperialiștii 
ânglo-americani.

LUPU...
împără-indu-!e învSțărr.intdtc cla
sei munci oare.

Nem..i pu ănd face nimic. Lupu 
a începu să se lingușească, să-și 
pue blană de caie dar nu s’a 
pr ns. Văzând așa, a luat-o pe al
tă cale: sabotajul; a încercat să 
bage zânzanie Intre oameni dar 
nici as a nu i-a reușit, căci oa
menii muncii au învă at să fie 
vigilenți.

As!a-i Lupu și nu-i tingurul. 
Sunt încă mu ți de seama lui și 
de acea țăranii muncitori t-ebue 
să-și as u ă simțuri e. Chiaburii 
le sunt dușmanii cei mai mari ca
re nu se d u îidărăt d*’a niiio 
mârșăvie. Ei sunt jefuitori? ce tre
bue stârpiți. Bubee satelor. Nu
mai fără ei va dr=pare cu totul 
e p or area, numai frră ei v m a 
junge nui repede 'a b.nă-stare. la 
socialism.

ROMA, 5 (Rador). Comite
tul națonal p ntru slrângerea 
semnăturilor împotriva ratificării 
tratatului AUanticu'ul de Nord a 
dat puldlc lății un comunicat în 
care se declară:

Comitetul pentru strângerea 
semnăturlor în favoarea petitiel 
pentru pace demarcă caracterul 
arbitrar șl provocător al măsuri
lor luate de autori*ăt'le poliție
nești din Milano și Florența, pre
cum și încercările de împiedicare 
făcute de autorltăVle pof'ț'eneștl, 
din alte orașe in scopul de a îm
piedica strângerea semnăturilor 
pentru petiția împotriva ratifică
rii tratatului ^Atlan’iculuf.

Comunicatul subl'n'azi că dacă

Poporul bplqitin protpsleozo împotrivo inclu
derii Belgiei în trotolul Atlanticului de Nord 

Caracterul ag-esiv al tratatului si politica 
externă agresivă a guvernului belgian criti
cate cu asprime de un deputat comunist

BRUXELLES, 5 (Rador). — 
scopuri pur axresive și este în
dreptat împotriva Uniunii Sovie- 
Vce șl a democrațiilor populare; 
el contravine Chartei Națiunilor 
Unite.

In încheere el a declarat că a 
ratif ca tratatul Atlanticului de 
Nord însemnă a arun.a Belg a in
tre aventura m litară și a o îm
povăra cu noi și uriașe sarcini fi 
nanc'are. Terfve a cerut Parla
mentului să nu ratifice tratatul 
Atlant cului și să dea ascultare 
vocii poporului belgian care pro- 
tosteaza împotriva faptului că gu
vernul belgian s’a alăturat acestei 
al'ante agresive condusă de Sta
tele Unite.

5 Mai-ziua presei bolșevice
MOSCOVA. 5 (Rador). — Ziua 

de 5 Mai este ziua presei bolșe
vice. In ziua de 5 Mai 1912 a fost 
publicat primul număr al ziarului 
bolșevic PRAVDA, întemeiat de 
Lenln și Stalin. PRAVDA s’a năs
cut in cursul frământărilor revo
luționare din Rusia șl a devenit un 
instrument puternic in lupta Par
tidului Bolșevic al muncitorilor, 
uu centru de organizare care În
druma mișcarea muncitorească 
spre răsturnarea monarhiei ți clă
direa societății socialiste.

Presa bolșevică este un mijloc 
de educație comunistă a milioane
lor de oameni ai muncii, ea es'e 
instrumentul poporului in lupta 
pentru făurirea unei vieți noul și 
pentru triumful comunismului.

Presa sovietică crește mereu și 
devine zi de zi mai puternică. In 
momen.ul de față apar in Uniu
nea Sovietică 7200 ziare cu un 
lira] total de peste 31 milioane nu
mere. Apar deasemenea sute de 
reviste și alte publicații. 

pe de o parte aceste măsuri ale 
pol (lei dovede c dorința guver
nului de a suprima or'ce man tes
tare a dor ntel p porului, pe de 
oftă parte ele dovedesc că inl*ia- 
I va de a strânge semnăturii pen
tru pet ț a în favoarea păcii a ob- 
t nut un mare Kucces și că numă
rul uriaș de semnături ce au tost 
dela strânse In întreaga țară, 
provoaci o mare *ngr orare cer
curilor c nducăUare din Italia.

Coni't-tii! pentru strângerea 
semnă'urllor Li favoarea păcii ce
re cetăten lor Pallent 'ă contrfbue 
la co'ec’area de semnături pe o 
șcară si ma1 mar* șl să ducă o 
luptă și mal hntărltă pentru pace 
șl I berlăț le democrate.

Luând cuvântul la 3 Mal în Ca
mera deputaților în cursul desba- 
terilor asupra ratificării tratatu
lui Atlanticului de Nord, Jean 
Terfve, deputat c'munist. fost 
ministru, a subliniat caracterul a- 
gresiv al acestui tratat și criticat 
cu asprime politica externă agre
sivă a guvernului de coaliție a 
catolicilor și a socialiștilor.

Terfve a declarat că ratificarea 
tratatului Atlanticului de Nord 
impune Belgiei să adopte o poli
tică externă care ar putea duce 
la consecințe extrem de grave 
pentru securitate și însăși exis
tența ei- Acest tratat urmărește

In cursul anului trecut au fost 
editate 40.000 lucrări cu un tiraj 
total de 617 m lloane volume.

Presa sovietică este cu adevă
rat presa poporului; ea joacă și a 
jucat totdeauna un rol mobiliza
tor de mare importanță. Presa 
sovietică inspiră poporului sovie
tic un patriotism fierbinte șl de
votamentul desinteresat față de 
țara sa.

Armata de mi icane a corespon
denților de presă voluntari din 
rândurile muncitorilor și intelec
tualilor aduce contribuția ei 
presei bolșevice. Forța presei 
noițevice stă tocmai in strânsele 
ei legături cu poporul.

In legătură cu ziua presei bol
șevice au avut loc in întreaga U- 
niune Soiiebcă discuții publice și 
conferințe organizate in întreprin
deri, institute de educație și col
hozuri. Expoziții speciale consa
crate acestei importante zile au 
fost erganizate in cluburile și bi
bliotecile țării.

A patra aniversare a e 
de s b ocupi

COPENHAGA, 5 IR dor).
La 5 Mal—a patri an ser r* a e- 
liberării Danemarcei de sub ocupa
ția h tleris ă - se va dese ide I: 
Copen' aga Congresul Partid ilui 
Comuni* t Dani z Ord nea de zi a 
Congresului cupr nde rap >rtu’ po
litic cu privire la evenimentele ce

Trupele franceze de 
operațiuni de bursă

BERLIN. 3 (Rador). — I in 
dokhrațiîle membrilor Comisiei 
Ang'o.Americane, tare a făcut 
cer, e ari așu ,a fap u ul că nen- 
bri ;1 for|elor de ocu ați 11—- 
sese j iața germană occiden ali de 
produ - a irr.en are și indus iia e 
ne;C â tru le c fr.n ere de o u 
p-ție din Germania fac i tense o- 
perațiunl de bursă n -gTă. Ve e 
operațiuni au înce| ut imediat d - 
p ăre.orma mone iră di i Cnr:a-

Ridicarea reciprocă a tuturor 
restricțiunilor introduse 

în Germania
MOSCOVA, 5 (Rador). — Du

pă cum anunți ,. ‘ g nția A oc a e 
Press’’ un rurtă’or de cuiânt al 
Statelor Unite a făcut o declara
ție in sensul câ reprezentau ii ce
lor 4 mari puteri au examinat toa
te probleme e In legă ură cu si
tuația de a Berlin S’a aluns la un 
acord in toate c**est utile impor
tante. Unei - detal | mal sunt In 
curs de examinare, d r — după 
cum se arată In declarație — se 
poale aFrma cu slgurarțî că s’a 
ajuns la un acord :n ce ace pri
vește r1 dlcarea rec'procă a tutu
ror restrlcfllor Int-oduse 'n Ger
mania care au lormat ebiectui a- 
cestor negocieri.

Vorbind la o înfrnnire în Cleveland

Henry Wallace a cerut înlăturarea 
tratatului Atlanticului de Nord
NEW-YORK, 3 (Rador). — 

Henry Wallace, care face actual
mente o călatore prin Statele Uni
te în cadrul campaniei de ;.părare 
a păcii, a vorbit la o întrunire iu 
Cleveland.

Wallace a acuzat pe ațâțătorii 
de război că întețesc campania 
anticomun stă și antisovietică în 
spiritul în care H'tler si Musol ni 
au încheiat pactul anticomintern-

Wallace a subliniat că pr nci- 
palul scop al actualei sale călăto

Buletin
HAGA, 5 (Rador) — După 

cum anunță zianî'c situația c- 
conomîeă în Olanda continuă 
să se înrăutățească. Prețurile 

t în creștere In ultimele zi
le au fost concediatî un mare 
număr de muncitori din in
dustria constructii’.or la Am

sterdam, Mijmeden, Ensohz- 
den alte orașe. Minerii din 
Amsterdam, Haffa* Rotterdam, 
Leîden și alte orașe olandezo 
nu declarat grevă la 3 Mj», 

cerând mărirea salariilor 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

liberă ii Dan mărcii 
iția hitleristă

au avut loc de'ii ul imul Congres 
al Partidu'u adică d n Ianuarie 
1 47; lupta p n'ru pace * inde
pendent i si ran rt tl asupra pro- 
gramu u Part dului.

La lucrăr le Congre'u’u v >r 
pârtie pa reprezentanți ai Partide
lor Comuniste din numeros e țări.

ocupeție fac intense 9 
neagră în Bizonia

nh O. id n alS ți au f rt fave- 
rizjte de d-sfiin a eu ^rarieor 
dure Bizonii ți zo a f pneeză 
de o u.. .(ie

Trupe e fr^n-ere și-au ro- -en- 
tr ț ope a ii e de bu a ura rl li 
Biionii deca ete re ur e e zon i 
fruncere au fos enui a e , :in 
me ode e fran ere de o upa’i t- 
conomi.ă iir ! an. rji p er rl li 
tona lor uă pra. ice < n isca*ea 
In locul eumpărărd de marfLii.

După trec rea unu* perioade 
oarecare dr timp — se spune la 
declara) a tr. n pusă de Asoc ale 
Press — ta nea I c o sesiune a 
Consiliului Mln fir lor Alaciril .r ■ 
Externe.

Cons' Iu’ Mlnlștr lor de A'aceri 
Externe va exrm'm chestlunie 
referitoare I» Germ rla șl protle- 
me’c ce s.» Ive£c din «Itu țla crea
tă la Berlin, precum ț| chcs lunile 
prhltoare Ia r-me'ă. După cum 
se arată In dec'arzțle cel patru re
prezentanți speră că c lelalte 
chestiuni de deta'iu vor putea fl 
regi mcnta c Intr'o peri adă de 
timp extrem de scur.ă.

rii, constă In a îndemna poporul 
amer*can să se ' d cc împotriva 
ratificării tratatului At'an *cu'ui 
de Nord de c^ire congresul Sta
telor Unite.

W*aUace a cerut înlătura ea tra
tatului Atlantic de Nord - respec
tarea programului Or niza iei 
Națiunilor Un’te El a c ndamnat 
re conducătorii reacționari ai sin- 
d’catelor care s'au s lidarizat cu 
Vcndinberg in atitudinea lor față 
de tratatul Atlanticului de Nord.

e xt ern
HAGA 5 (Rador). — Balan

ța comercială a Olandei a în- 
regi-irat in cursul lunci Mar
tie un deficit de 192.t00.000 
guldeni, față de un deficit de 
f>6.40o.000 guldeni în cursul 
lunii preceden’c• « •

BERLIN. 5 (Rador). — Comi- 
siunea electorală a orașului Ber- , 
lin pentru alegerile celui de al ' p 
tre lea Congres al Poporului Ger
man pentru unita’ea Germaniei Si 
o pace dreaptă a țnut la 3 Mai 
ședința sa constitutivă. In zilele 
de 15 ș: 16 .Mai, Berlinul va ale
ge un număr de 237 delegați.
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