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Ziu« de 9 ilui a rimai interi- distra fiere» forțelor Cotropitori 

tĂ ta istoria țării noastre tu o zi re ci fi eliberarea țării noastre 
de mare sărbătoare ea uducănd de tub dominația impertalismu 
uit ta mintea fiecăruia două Iul german. I’erilruci Uniunea
momente scumpe din lupta po- Sovjf licit-' luptând pentru o cuu 
porului nostiu pentru libertate ză dreapta ji măreață nu și-a 

t • V Mui 181'7, poporul rumân eliberat numai propriul terito 
In urina etnicelor lupte pe 'c.-țre rl" rl “ u^uf eliberareu tuturor 
ie a dus alături de urmatele popoarelor cotropite de fasciști, 
rute împotriva imperiului oto- Vopotul român n luptate alături 
nun fi d scuturai jugul robiei (le matele Sovietice pentru 
turcești tub care de veacuri era 11 f* dobândi independența și 
linul. libertatea de atâtea ori trădată

la 9 Mai 1945, glorioasele Ar lreil,i.
mate Roșii, urmărind bislia fas- î’1 t"l,ln jertfele aduse p» 
listă până in bârlogul ei i-a dai câmpul de lupta pentru inde- 
o lovitură puternică și definitivu I^ndențu țării acum n'au mai 
zdrobind puterea militară a Ger- f°d In zi'd»r: alături de ostașii 
maniei hiiler iste ilâiid poporu- sovietici luptând sub conducerea 
lu. nostru suveranilaleu ua.tio- cln»:-i muncloiire și a 1‘artidll- 
nali. lui ei a fost posibilă câștigare i

Oda «rras/â dată ziua de 9 f'C,llrU oarâ “
lfai a căpătat pentru poporul ( ertlei noas re.
noftru un înțeles nou mai u- ziuu de 9 4/zii 194"» t
diac și real 7-'l,n 1 ictoriei a devenit ndeu/l

La 9 Mai acum 68 de ani Vi rnln zi, “ "‘dependentei noaM-e' 
hali Rouâlniceanu ministrul dc natlon",e. niinial Je nhsnci 
externe al României a proci» °re UU CO"l",ul rcn‘ fi 
mat in ședința Adunării l.egiui. Uomânia a devenit cu .-uimi
toare: „SUNTEM INDEPEN- r,,t independentă, dar lup!»
DENȚI, ' SUNTEM NAȚIUNE P^dru păstrarea ei nu s’a sfâr-
DF. SINE STATATOARE". fii-

Dar poporul român și-a câș- l’uleril<’ Orddent.de au tad.-l 
ligat independenta numai fajă Victoriei trusa! bl
de imperiul otoman Pentru câ of: afn nPa. in timp <«»
de atunci bogățiile strânse din l,niunefl Sovietică, mergând cu 

i truda poporului erau îndreptate consecvență pe lima unei pmi- 
spre buzunarele marilor ban Hei profund democratice, ajută 
cberi din Apus, din Paris, lum- țările de democrație popular.-, 
dta, lierlin, cu care Uolienzoler. să pășească spre influrire și pro- 
n-ii și clica moșierimii așezate greș, imperialiștii anglo-iiind 
la conducere aveau interese co- câni adoptă o politica identici 
mune, barbarilor fasciști

l-upta poporului nostru pen. Ducând o politică de jaf și 
iru independentă a fost trâdala, cotropire imperialiștii anglo-a 

lată deci că scăpată de sub mericani, răpesc ultimele liber, 
alai nur eu '1 urcfei, ltumunia a lăfi democratice popoarelor din 
început su ilepinuă ue cupiiu- țările pe care ei le-au „eliberut" 
Ufiu uin Apusui Luiopei, sa ue le fac să depindă tot luai mult 
P“^a de ei iui lua mu.., pu ia economiceșle și politicește de 
a ajuns o semnuiume a uus.u- trusturile monopoliste sug’u- 
rnur imperialiste, lu.a ce a reu- mir.du-le independența nnlio- 
fil sa juca regcie, cel mai /.uel nală.
apaia.or al capua.uiui meni: Mai mult decât atât. Ei vor
sa buijucoreuscu mine Ue șeri/e r-â-și extindă această politică dc 
omemș.i uie razboiuiui ue neu- cotropire, sa subjuge alte și alte 
loaiiuie, jert/eie poporului Uor- popoare, sa transforme lume.i 
«iu ue liueriaie, ia trunslorme i"tr'o colonie americană, dedân- 
‘ui mai mult șaru Hiir o moșie a duse la o deșănțată și aoentu- 
capilalișiiior din Apus. rista propagandă de război și

ca o încununare a luluror de calomnii îndreptate impolri. 
mârșavelor uneltiri ule burghe- °a Uniunii Sovietice și a țărilor 
zici sa cautat să se. falsifice is- de democrație populară 
tuna fixând dala proclamării 1‘oporul român și toate po- 
mdependeritei in ziua de 10 Mai, Poarele eliberate de) glorioasele 
in Ziua Cutid clica exploatatoare armate Sovietice au știut insa să 
suibătoarea instalarea la curma puni in cumpănă „iridependen- 
țării a liohenzolern-ilor, Ei eu la" pe cure le-a oferit-o impe- 
căutat să denatureze prin aceas rialiștii și adevărata independen
tă asociere conținutul luptei po fă câștigată prin victoria dela 9 
porului nostru pentru libertate Mai 1945.
stabilind o legătură intre dinas- Poporul român știe ca lupta 
tie și independență, au căutat împotriva imperialismului pen
sa ascundă in fața masselor tră- tru pace este și lupta pentru in- 
darea independentei naționale dependență câștigată prin atâ 

In acest timp insă valul de tea jertfe. Minerii Eăii Jiului
împotrivire a poporului roman arată că suni conștienți de a
in fața trădării creștea tot m:ii ‘ est lucru prin eforturile și mu. 
mut. In frunte cu clasa mari pe care le-au depus iu
muncitoare condusă de Partid, întâmpinarea zilei l icloriei. -fi
poporul nostru muncilor se im arată hotărârea lor de iuf lâ 
potrivea lot mai dârz. Clasa Prin angajamentele dc muncă 
muncitoare sub steagul de lupta neobosită pentru plan 
pe care Partidul il ținea mereu Minerii Văii Jiului îți arata 
»n» organiză eroicele greve lin hotărârea de a nu da ni i m 
1955 ca un protest și ca o acțiu- Pas inapo. in fațu ațâfutorilo. 
ne hotărâtă împotriva fascizării imperialiști, dc u zdrobi ori ce 
României. Clasa muncitoare sa uneltire împotriva păcii, mjmi- 
opus dârz acestei noui politici feslându-și puternica lor dragos. 
menite să șteargă orice urmă te față de măreața și neînvinsa 
de independență a României l'niune Sovietică. Alături de 
Dela fascizarea țării până la muncitorii din întreaga (ară ei 
războiul anti-sovietic n'u m-ii văd iu Uniunea Sovietică fâuii- 
fost decât un pas fie care bur- ioarea măreței I iciorii dm J 
gliezia n'u întârziat să-l faca i- Mai 1945, fuuritoarea adevăra- 
servind cu totul țara noastră tei noastre independențe și ir-:- 
Germaniei naziste ,nai puternică garanfie a liber

Victoria Armatelor Roșii asu- talii și independenței tuturor p >- 
pra Germaniei hitleriste a in- poarelor dornice de pace și li- 

semnat nu numai alungarea fi bertate

O £chipă care muncește disciplinat și bine 
dar care obține totuși depășiri mai mici 
decât cel lalle doua echipe din grupă I 

In loc să efectueze lucrări productive, 
echipa tovarășului Deak Andraș 
este nevoită să cu ețe abat.ijitl pe urma 

echipei tov. Corne Sun on
— iată de ce rămâne în urma celor a le două echipe

Cu și marea majoritate a gru
i i c mineri delii mina Jieț 

lunea grupa tovarășului lbici 
Alexandru lucrează după melo 

preluării lucrului pe schim
buri,

Scțiimbul condus de tovară 
șui lluci Alexandru depășește 
llormu zilnic cu schimbul
roridu- de tovarășul ( ornea Si
mian cu 35 la sută, iar schimbul 
III acela al tovarășului Deal: 
Andraș depășește norma cu nu
mai 24 la suta

DE CE ECHIPA TOVARĂȘULUI 
DEAK PRODUCE MAI PUȚIN 
CĂRBUNE DECÂT CELELALTE 

DOUA

Des: miner i din schimburile 
conduse de tovarășii Boci Ale
xandru și Cornea blmion depă
șesc no. inele cu peste 35 la sută.

nu se poate spune că m neril din 
echipa tovarășu'ul Deak muncesc 
mai neorcanizat, sau nediscipl nat.

Împreună cu tovarășii lonescu 
N colae Brad Nicolae și OyorKy 
los f — ortaci din echipa lui - 
tovarășul Deak intră In mină la 
ora fixă șl pleacă dela locul de 
muncă numai la sfârșitul progra
mului de muncă.

In abataj minerit acestei ech pe 
muncesc cu sircuin'ă șl organizat. 
D cum Int-ă In lucru tovaraSul 
Deak Andraș per orează găurile 
pentru împușcare, In timp ce cel
lalt1 pregătesc lemnul pentru ar
mătură, precum și a'te lucrări. 
După împușcare muncesc cu tra
gere de In mă pentru evacuarea 
cărbunelui din abataj, pentru fi
xarea armăturii etc.

(continuare în pat. Ill-a)

„Hoi do ne mullumim ni ftpWnnrnia. 
ti iifoiîriDi si DroblBina colicii Moelor 
— ne scrie tovarășul Mohan Flonan, șei de grupă 
la mina Lupeni, decorat cu „Ordinul Muncii,,

De mulfi ani tovarășul Mohan 
Florean, decorat cu „Ordinul 
Muncii" conduce o'grupă de mi
neri dela mina I upeni și in per
manență depășește norma

Dar paralel cu depășirea nor
mei, urmând îndemnurile tova
rășului Mohan Florian, rnineiii 
din această grupă se străduerc 
să dea cărbune dc calitate, cu uii 
procent redus de șist și cărbu
ne prăfuit

La redacția ziarului nostru, 
am primit o scrisoare din partea 
tovarășului Mohan, in care rA 
scrie despre felul cum munceșle 
pentru a da cărbune de burtă ca
litate

lată cuprinsul:
Pot să spun că dinire toate ex-

ploaiă ile Văii Jiului, mina Lu
peni stă mai p o.t cu calitatea. 
Pro entul de cenușă în cărbune 
se ridică la 34 sau chiar 35 la 
su ă în medie pe întreaga mină. 
Acest lucru însemnează că în loc 
de cărbune, minerii dela nci scot 
din mină o bună cantitate de 
șist, care ar trebui ,să fie a- 
les din aba aj ți care micșorează 
produefia reală de cărbuni a mi
nei noas‘re.

In ședintec organizației de 
bază (lin sectorul nostru, s a vor
bit despre pagubee produse de 
proas.ă cabale a cărbunelui. S’a 
arătat acolo, câ șiAul scos din 
mină ames eca. cu cărbunele tie-

(Con inuare în pag. I!l-a)

Minunata tradiție a gardei sovietice 
„Acolo unde înaintează g^rda, dușmanul nu va rezista, acolo unde 

garda se apără, dușmanul nu va trece
Pojtava, Austerlltz, Borodln, 

Lipsea, iată câteva nume evoca
toare care au marcat in Istoria 
lumii gloria Corpului de Garda 
din Armata Rusă.

Continuând această glorioasă 
tradiție, Corpul de Gardă al Ar
matei Sovietice nu numai că s’a 
dovedit vrednic de inaln așii săi, 
dar prin ero’ce fapte de arme, ne
întâlnite încă in istorie, a demon
strat, în fața în‘reg'1 lumi, patrio
tismul și puterea ostașului sovie
tic.

Fiindcă, oricât de vestite au 
lost aceste bătălii, glnr'a lor este 
întunecată de lup ele înverșunate 
din zPele noastre, oricât de grele 
au fost încercările prin care au 
trecut soldațll din Corpul de Gar
dă. in alte războaie, ele nici nu

pot fl comparate cu acelea pr'n 
care a trebuit să treacă ostașul 
sovietic In timpul celui de-al doi
lea război mondial.

Născută în focul luptelor aspre 
cu hltleriștll. Garda sovietică sta 
llnistă a vădit înalte ca’ltățl mi
litare- In vara șl toamna anului 
1941, Un'unea Sovietică atacată 
pe neaș'epfate de fasciști, a tre 
cut prin încercări grele- Rezistând 
atacurilor înverșunate ale dușma- 
nu'ul, diviziile sovietice de grăni
ceri, puțin numeroase, se retră
geau spre Est, câștigând astfel 
timpul necesar pentru mobiliza
rea forțelor țării, sleind In ace- 
laș timp forțele dușmanului. In 
aceste lupte s’a născut Garda so
vietică.

Pilduitoare in această privință.

au fost operațiunile diviziei 100 
dc pușcași a brlgărll 41 tancuri.

Divlra 100 pușcași șl-a început 
drumul de luptă la Minsk. Aici, 
sub zidurile capitalei Bleloruslel, 
vLiorlI gardiști — ostași] din di
vizia 100 pușcași — au Incendiat 
șl au distrus aproape 30 tancuri 
germane, au n'm’cit 4 reg'mente 
germane de ln’antcrle, regimentul 
german 25 de tancuri, reg’mentul 
32 motorizat șl un batalion Izolat 
de motociclete- Aceasta s’a în
tâmplat la [ncepu'ul războ'ulul-

Pentru eroismul dovedit In a- 
ceste lupte, diviza a fost distin
să cu titlul de divizie de gardă șl 
a luat numele de „Divizia l-a puș
cași de gardă”

In perioada luptelor grele din 
Septembrie 1941, divizia l-a de

Luni va
in
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DIN ACTIVITATEA

Șl EXPERIENȚA COMISIEI 
NOASTRE DE ÎNTRECERI

Dc'a îmejiu‘. comisia de între
ceri dela mina Pe rib. și a In- 
țe es sarcina de irare îme.nnătate 
cei revine: i-x inderea In rna- 
ssa larga de mineri și munci o i 
dela supra a|â a in rece ii socri 
liste, care consriluc pârghia 
,pr ncip ta în rrdlcarea produc
ției ș product, .ta(u mu.'i la
tă sar ina prin ipala trântă de 
Par ld corni ii or de in rec re, 
sarcină pe caie corni ta de'a Pe- 
trila a căuiaț <ă o îndeplinea că.

Când io ni. ia de in rec, ri d la 
Petrrla a luat ființă în lrcul co
misiei de p oduc ie care e a până 
atunci — în;receri e erau — pu
tem spune — lioratiiC Numai 
un mic număr de grupe d< la a 
ceas ă mină, se găseau 1.1 între
ceri între ele fă ă însă ca să 
aibă la bază angajamente con
crete: cu cât re angajeazl să de
pășească norma, ce eccnonie de 
exploziv vor face, e c. Pentru a 
ilustra caracterul întrecerilor ae 
acum câ va timp, e destul să spun 
că aces ea te rezumau la a ir 
nația că „minerii de a petri a 

I suntem în întrecere cu minerii 
(deîa celela'te cipjoatări”.

Cum este și normal a este îi- 
treceri. fă:ă să fie pornite de 
jos, dela unitatea mică de mun
că. fără angajamen'e con rele, nu 
puteau da rezultate bune.

Aceste stări de lucru i. trebu
iau îpdrrptnte de com: a de în
treceri, și în acest sens comisia a 
pornit la mun,ă stăruitoare.

Munca de lămurire, pentru îi- 
(elegerea de că re toți minerii a 
rostului între e ii sociali t' ba
zată pe angajamen e concrete a 
fost dusă pe două f on uri.

Cu toate ocaziile, în adunări, în 
g-onsfătuirlle de producție, se • 
d nte ec, memhr i Momir ei de 

I întrece.e, ac iviștii de Purii sru 
sindicat au vorbit minerilor des
pre importan'a întrecerii r socia
liste în desvoîtarea Republicii 
noastre Popu are. spre rocialism, 
despre roade e muncii pe bază Je 
în'recere, a ât în ceea c_‘ priv ște 
ridicarea p o luc'iei și pr ducti» 
vi.ă.ii muncii cât și în crește-

de N GÂNDEA
» bl I C » e d Lil rcert 

■ r iltr dl M , V I «

rea niveului lor de xiată, pin 
realizarea unui , âș.ig mai b n In 
măsura dt^-â irii norm, i

Pe de a ă | ar < tov .rășul diu 
comisia de Intre, ne au pornit 
la inun a grea car rodnică, de 
lămurire a mine i or p' tciem la 
lo.ui 1 ,r de muncă.

Ș* in reierie au în e ut. Gru
pă cu grupă, după cr In prea
labil șiăau cunoscut rrciprcc 
condiții e de muncă i 'ae
trebuiau să fie cat mai asemă
nă o,re — au pornit 1. i t e ri. 
luându și an a amonte nu în 
mod mc mic. ci |< b za p • i. i- 
li ă ilor de munca reale, pent'uca 
aceste angajamente sa p >ată fi 
îndeplini e.

După ce prime e rupe au por
nit la intre ere ini e < e. ri a co
misiei de intre cri s'a I îd e;H3t 
și in sen»ul populariza ii siic.e- 
re'or obținu'e. D ț i.irile de n ar
mă realiza e prin .t urnă [»■ bază 
de între ere e au compărute cu 
re u țațele de trai Înainte, p ecuns 
și cu rezultatul munții altor 
grupe, c re u rau in a c ea i < n- 
dițiuni de muncă dar îi afzrâ de 
in re,cie. Pentru ca act îl I cru să 
fie oglindit cât mai bine. 
înființat o tabe ă a îr,t ec-’rilor 
unde se poa e velea îi fi,cir zi 
care gTupl e frun ap, c r- e rS- 
masă în urmă. Dea(e nenea ta
bela de între ere og indește si
tuația producției fiecărui sector 
in parle, precum și a c lo lal'e 
exp'oalări carbon! er- din V ita 
Jiului.

Popu'arizar, a 1 r,’â a run'așilcr 
muncii în întrecerile >oci, i te a 
tât prin tabe e de între ari. cit 
și în cidrul consfătuirilor de 
producție organizate pe iodic d,e 
comisia de întreceri, a dat rin 
nou avân' desvoî irii în ma^să a 
în receri or.

Era foarte vizibil fapui că 
după cși ei din mină n in iii a 
nalizau amănunțit tabela de li
tre eri, ca situați.', prodreției f e- 
cărei grupe. Eram a f iță când 
tovarășul Muntean loan. șeful u-

(Con Inuare in pa? IV-a)

Gardă fiind mutată pe frontul de 
Sud-Vesf, in regiunea orașe’or Su
ma șl Sud’a. sa întâlnit lângă Nl- 
coIskoi-Stepovka cu divfz a ger
mană 23 mecan'za 1 Cu o forță 
amețitoare gardiștii scv’et’d au 
lovit In dușman, care nu a putut 
rezista loviturii șl a luat-o h fngă. 
lăsând pe câmpul de bătao 17 
tancuri, 350 automobile 'ncărcato 
cu mun'țluni. zeci de tunuri, ml- 
tra'iere șl aruncă oare dc mine.

O altă unitate din Armata So
vietică — brigada 4 tancuri — a 
Intrat in lupta împotriva h'tlcr’ș- 
tilor în regiunea orașului Orei. 
Dar chiar la periferiile orașului 
Orei, trupele fa'c’stc gc-matie de 
tancuri șl motorhate s'au ciocnit

(Cos,faure ta p«- IV-a) *.
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DIN ȚARA SOCIALISMULUI /
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RECONSTRUCȚIA IN U R S S,

Minerii bazinului carbonifer de lângă 
Moscova înregistrează noui succese

20 de ani de la inițierea întrecerilor socialiste

Aceste locuri sunt intr'adevăr 
de nerecunoscut lata de cuin ara- 
tau cu o ani în urmă, când ur
nii e i.zboiu'ui 'e inai vedeau 
inc.i p elutind -ni

In Impui Marelui Ră boi de A- 
P 1 Pa'r e1. cân I linia f on-
lulu recea p' n apropierea Mos- 
C'. munc tor i cari lu rau la 
coirtr'il'i-a in ne'or din acest ba 
z n <-g-' on f r, tră au 'n cele mai 
Fra'e condi'lunl. N ci un efo-t nu 
pu ’ f însă pr<-a mare, pentru 
S' "■ x» acte '•<* cărbuni în- 
tr'o vrem» în care baz'nul Done- 
lu ■ l md ocupat încă -*e co'ro- 
p t r fnsc' tl trebuia «ă s- fn'en- 
>0-0 șireta din ce'e'n''" rai a- 
re ea-'-nn'f»re I nc" n'ele erau 
lnni lic ențe Se re Imtei linsa u- 
0 1 ,-ne r-nt'ne ș' a rn d club-
As* ’’ o* -I în'r**nrlnder înr 
Se—i ■ ’l d'n baz'nul carho-
n” ' 1‘ngă Mnsc'"'i, șl-au 
sc, l"','n* cu totu' în’ă"șTea.

!">-in de ne'ne-ul Sere>tnev, 
a< t-ifn ii gnn*ra* -I ac>*s'or 
Irt —- -der1. am v'rlfaf loc int le 
m: * r case fum'n ase. con
fer* **- f fl-fe trum-s m -hllii'e

s'u r--.i nnifn ară'o s- sun' șo 
pr ■ - «' grn'durlle n care, m'-
p r' i t'n --IMIe po-c'l. con pi
ti -Ș-’ ‘'o. gr^'e 'I s'n Iner'llt-, 
Ir m n r” au n-n-'z'l de
ca- - zav-'fi'rl. huioi-reo cu
v» o ■ r-«'t c-slr-vf mu
ra*' --r-riviOifri < -e-ol-
t?'- * na » fi.riie 'nr nr-'nr'l.

I-, Hn-n-s„i num-i’ a doi ani, de 
C.*'1'* ■i| rponnst-u’t U’lnnle $1 
pa-n-.' -U ’r'rulnf» pf-> n.f nor'lnf*. 
ann-n ’‘n acns’u'a s’a mă'lt de 
c'rc’ ort.

Țr>p -rrr-, , v <5Jiy» HIV MINE”' 
|țr.«ar->-.< r-ireclfr»' DE SnE- 
C' « • ir»rp DFX'ȚRI' A NTR » I'l 
șoc . T’ tl ■ F SU^ERI^ARE

man fost* -n interes 
fo —pentru cul’ură. că"- 
t>i- • -«.ci îmForjtțească cât mai 
m" '•..no"t!nte!e.

Ins nerul Serestnev ne-a decla
rat ca c rea O a sută i In mineri, 
frecventează cur-mi de penali
zare, p ntru a urin i in ș o ile teh
nic " recimda e i sup-r oare, cur
suri Care nu le vo s'Anjenl insă 
ac Iv tatea d n pro.luc'ie.

P» lângă direcția uz nel, func- 
ton-az1 diferit- cursuri pentru 
m ne-l tliiut- nu nuina1 <’e nrofi- 
sorii respectivi c' si de inginerii 
S1 telin’clen I înt <-pr|n 'erl|.

P ntru mineri s'au mal amenit- 
l 't 'nas- rnen • un cl b. o biblio
tecă " mare cant uă $ nume-oase 
magazin-* de con-um.

Imbmiătă'ir a c esc’n 'ă a con 
d tl lor d* trabi, stlmu'ează -1“ 
t v si rld'car",? prndiictl 'tăți' 
nwc'1 ca e se datore-<e în plus 
ș; i-nol largi mecan’z rl o nroce- 
.'u'tr de extract e n cărl-un I--I

'ngn-rul - erestnev nea con- 
d-s anoi la uzina nr. 9

Rt^MIlI DEZVOLTA’ II RAPID” 
A RATix'I'LUI ''«'’B'NIFFR DE 
PF IANOA MOSCOVA FXP”E- 
SIA «VANTI'IUI GRFUi al 

ECONOMIEI SOVIETICE

Cu doi an1 înainte. m locul el 
'e nt'ndea o rădur ■ nepă'ru-s#, 
d’n carn mlner’l d Ia m’na nr- 4, 
cule-eau c'up-rcl șl nuci sălb-if'ce 
Ml a rid' ai*1 pe rc-ste ’ocnrl *l-a 
început activ atea ;n lu'Ie 1941. 
ne"p rte șl -*'1 -It- a șoselei la Rl 
care duce spre m1' ă re :ns ră ca
se lum’noa e 'le minerilor. încon- 
rurat- grădini.

Toate miinc'te ef-ct'mte In m’na 
nr- 9, sunt mcanlzat». Incep nd cu 
aha'alul șl term'nân-' cu încărca
rea nArhunelu’ In vagoanele de 
cale ferată Mina I pune de două 
a'censoare: unul pcntru scoa eres 
rărbun ’u' la 'upra'ată celăl-lt 
.cu'ca’’ de«er—cte person-lul 

r-’n“' »• masmibrei mater alel-r
pnnă 'emi- reo 'uc-"iul, m1- 

rerii oda'ă alun’l la sup-a'afă, 
t-e- pr'n'r’un cor'd r de com"nl- 
catie, intr'o mare c'ăd're cu etaj,

In cure e all.l la-a, caiitin șl bi
blioteca

R tm-il ere-când ni desvol'ărll 
I azlnulu1 ca bonlb’r di- I n ă Mos- 
co a oe 1 dește av ntul gener-il al 
vl (I cc-'iioni'co d'n lln'unei So- 
rle'lcă avflnl ca e co-st tue o 
eh r«'e « eură că o (i o o"omlcă 
n T rll Sociali m Iul se consoi d a- 
zA d'n ce In ce. a Igit Aud astfel 
buni -taro eres ând.â a întregului 
popor.

Cârti scrisa do eroii munci socialiste
In ni-io tară din I ime nu s’au 

înregistrat a einenea rilmt-ri de 
creș e e a ti aie'rr căr ier ci In 
Uniunea Sovie ică.

As fel. idit rea cărțilo' de 1- 
tera uiă I liniei a crescut ti Im
pui plinului [) n ciruiria! de 
peste (5 de ori faă de anul 
1913. In an i cel i de al doil a 
plan cincina , oda'ă cu dlesfăP 
siirirea lar^ă a mi c rii «'alia- 
novis e. literatura de p ; rla iza- 
re a n e o:’e or f-unae ae mun
cii a c.-escu o lor ă i'itixa e și 
a fost ti ă ită ’n I mbi e t itu- 
ror "opoarecr dn Uniunea So
vie i ă. Munri orii stal-.am\iști au 
devenii au o ii mu Ier asemei ea 
bro uri.

Numii ti 1939 au f st f’pă ile 
pes'e 600 cărfi i bro-'i i s- ri»e 
de munci oi și c Ih znici i ;iția 
tori ai în re e i r -oci liste

In 19l7-'9'8 s’.-u iplii 0 3 
cărți, s rite de e-oi ai mvpcii, 
frun'ași ai agri ultu ii ș c~n - 
titu’nd un tir-j total de 13 mi 
lio ne exemplare.

As fe , se oirte binec noscută 
cartea lui A. Turen o o in r ii 
bazinul Pone'u'ui și erou al 
muncii so-i - iste. F| rola'ează a 
co'o între-erea d nt e eroii mun
cii so i lis e Ivan Valermura și 
alți mineri .de ceamă. i anali
zează foar e rrinutîcs a- an a ele 
muncii s a>-ano iste co ecli e E- 

minen ul miner E. Goiiș hin a

te au deveni acei, care ou semnat primul acord o
Ianuarie 1929. In „Pravda“ s'a 

publicat pentru pr ma data arti- 
c dul Iul V. I. Lenln „Cum să or
ganizăm întrecerea?", scris In 
19 ii Accs a ticni a fost ce'it 
co nt,-ni ,- deo-cb ta d- comunb- 
tu' MII a l Pul n. munci or la a- 
-m.-i ,,V ’ orgul Roșu' II a v rlm 
tova,-ăs"r,r să' de-p'e a-t'colnl 
'ni l imbi s de«nre c ncluz'lle 
c ro ("bti -c 'rase l'r'gada lu. 

ot ît atmicl *ă '-rgi'n'zeze în
trecerea

După terminarea lucrului, 
membrii b. găzll au d'-muta cu 

scris o broșu ă di-sj-r- enorme'c 
posi' i i ă i de mări e a produc- 
ti-ită ii mun ii A. Zvczlin to
pi or de o el i erou al muncii 
soci a i le, f-ce c-n'-scute cetito
rului vi a și munci sa tn car
tea „Drumu' spre irăest ie’’.

Re un mare renume se bucură 
c rea Pa e fln beina O amenil 
ti npuri or rl'io ni e” in cvee te 
infă iș i ă I u uria și măr- ția r un
cii. frumuie ei și boTăția vi ții 
țăr ncei sovie i e-errine, educată 
de regi mu «lli-'ztic.

P. Aiir ov. c'-ndi-că'r rul co'hn- 
zu ui , Bor z” — unul dintre c 1- 
ho uri'e milionare — a i 1 o 
care, l-l care demons-ează prii 
exempe imple. c m se rw-atA da 
o maximă desvo are orică ui c t- 
hoz.

In car ea . S ăyânii t Amantului ’ 
I. I Go'ov, președin le c Ih zu- 
lui , Pobed ”, a^a ă i ivel 1 Înalt 
tnater'al, cui u-al și tehnic la 
care a ajuns în rea a țt'ănimo 
• ovietbă sub re-nmul soiLtic. 
„Rin aceas'ă lnă''ime. <— sc'ie 
el. — se de c' i ’e și mai clar 
drumu1 -e' m i just al oameni 
lor muncii, drumul spre comu
nism”.

Ero i mun ii so i iste I. Fă
clii im, V. pom ncen-o, M ezi 
orni. B. Ba-hirova i mul<i - ti1 
descriu chinui omului sovi-ti-, 
c-ea orul vie ii nrul. ,ons uctorul 
comuniimu ui. 

in.,re inter s cond țill ■ întrecerii. 
Astfel s'a născut in 10'ect v, pri
mul acord de într c-.-re s c al sta-

Evenimentele ac lor z le au 
rămas pentru to i'eauna in amin
tirea Iul M. Put'n.

— Eu am dus textul acordului 
In brlg. Z' șl ramml m'au înțeles 
Im d at Propun rea noastră a 
f ist pr mită.

In br gada unde a lucr.,1 Puțin
ii veri t munc torii din toate sec

țiile. Apoi au început să vină in 
uzină numero se dde aii dLi 
ale uzine: muncitori din iidus- 
tria d.- hâr ie din Kam nea, dela 
uani , Treugo’.nicul Rcșu”, meta
lurgici dela „Flec io. a’, etc

In prima lună de 1 tre e e, bri
gada lui Pu in a îndeplinit pla
nul cu 220 la sută.

In ț iră, s.- rec a li I făptui ea 
primului plan cinci.al. se des- 
xola tot ai n uit ni;carta I tre- 
cetii so ia i, e. care, foarte cu
rând. a devenit mișcarea Între
cerii socia is e a milioane de oa
meni.

Fos ul brig d er Mihall Pu in 
condu e as ăzi un ma e b rcu de 
cons rut ii la Leningrad. El este 
un muiafir obi nui al uzinei 
„Viborgu' Ro u”. Re curând, 
prezen ând I ît/o ședință a mun
ci ori or pe colonelul B. Ktuglov. 
Pu in a spus:

.Acest tovarăt a lucrat In izina 
noas lă. Sen.na.ura sa e te p inia 
semnătură pe țară a acordului

Depunerile oamenilor sovietici la 
Casele de Economii cresc neîncetat

Pr mu’ fr'mes'ru al anului 1949 
a 'o t marc t rte o I uer(ă consl- 
derabi ă n depuncr'lor Ia Casele 
de Ec nomil din Uniunea Sovie
tică.

Suma totală a depun r lor In 
perioada Ianuarie Marți-, a cres
cut cu 645 ml iocn lub c, fa ă de

1 înirecerilor socialiele
de întreLeie odăi tă. In acele 
timpuri, a um 20 de ani Bo is 
Krug ov era conuomoli.t și 1 era 
in brigada noasttă El a învățat 
la școa a se ală | cn ru ti und.o 1. 
a urma apoi iur9uiile uni iri
tau, obț nând d ploma de i gl- 
ner. As ăzi, Kruglov <s.e c Ionel 
de avia'ie și serveș e cu rin te 
ce ii. a los semnat dc ase teul de 
Pa r a sa.

Texul | rimu'ui a ord al lntre- 
Alexei OgioLltn și Paie' Mo- 
chin. Primul din re ei ocupă In 
pr. en i«n post i-npori nt li i i- 
dus ria < arboni e ă din llcnbas. 
Pavel Modim, cd mai 1 năr mi m-< 
bru al bri ;âzii. după ce a ter
min it ș oa a serală a urn at Ins- 
litu'ul po i ehnic. In tinrml r a- 
boiului el a plecat voluntar în 
Arma a So.iei_ă și a căzut ca 
un erou in f ța Lenin r d .1 i

In Jârși , Grigori Rutinin care 
condu ea bri aia ce a I cb iat 
acordu de prima n rece re s cia- 
|is ă, e;(e rc-nu i it în I t eg I o- 
ningradu Și nu numai acolo. 
El a cc.n’eren iat de nenumărat 
ori tn f a pro’e orilor și a a 
sis en'i or uni\e si a e, desprt i- 
novații e sa c in muncă,

.p’sfel au cie-cut oam< nil ci
rc au semnat primul acord al 
întrecerii soci ■ iste. Rrumul 1 r 
es e dru nu milio nel r de o ne ii 
6ovie ici, inspirați de iJ' ia le
ii nis 4 a i îfre erii io ia i te lu 
ină.jă orul lor eroism tn munci 

tiimestrul preced nt Cel al mult, 
au c esc it epuncr e la Casele de 
Econom'l d'n m rll c n re Indus- 
trla'e ș cul uralc

Creșterea sumei t tale a depu- 
ner'o <s e pa ale ă cu măr'rea 
cons'd rabl'ă a numărului depo- 
nențllnr.

r a p ntru oamenii muncii — 
con tructor ai societă i comunis
te — îsi găsește expresia vie In 
as urări e ociale de S at una din 
cu eri ie cele ma . emarcab’le ale 
Mar- R voluții focaliste dn Oc- 
tombr . In l’n unea Sovietică, a- 
sig " ri e soc'a e oe Stat dau po- 
sib'litate munc t- r 1 r ș' funcț'ona- 
r lor îă se bucure de dreptul lor 
la odihnă și jut r med cil la asi
gurarea materia'ă a bă râneții, 
p ecm și în toate cazur le de 
pierdere a capacități1 de muncă- 
Ea e te izvorul r d că'ii cont'nui 
a n velu’ui cultural și material al 
munc tor ’or si funct onar lor, un 
puternic m'jl'c de ridicare a pro
duc* vtăți munci'.

Statul Sovie'ic alocă cume din 
ce in ce mai mp rtan? pen'ru a- 
s'gnrări'e 'oc'al“- Astfel, în pri- 
mu* n'an c'nc na' au fost al-cate 
In acest scop 10,4 mil'arde ruble- 
in a' doi'ei p'an cincinal — 32,5 
m”ia de iar <n actua'ul plan c'n- 
c’nal — 6? m'Harde rub'e.

Pu-reful pe anul 19'9, prevede 
pen'ru »st-u ăr’le s'cia e suma da 
17.49' mll'oane rub'e.

r-„-A-îr:i.» i t-ric- al? clamei 
munc'toare din U R- S- S. — drep
tul 'a -sigurar a s-c'ală la bătrâ
nețe ș' dea’em-nea în ca- de boa
lă r-i de p erdere a canacit ții de 
muncă — sunt îrserbe în Condi
ții' a stalin'stă, la art- 120, care 
spune:

eifttînii V. R. S. S. au 
dreptul la asigurarea materială 
la l'ălrnnete. precum -și in caz 
de l-oală și de pierdere a capa 
cilălii de muncă. Acest drept este

GRIJA PEX'IRU OM — O PREOCUPARE I )H 
SEAMĂ A S'ATUI Ul SOVIETIC
- ALTA ESTE SITUAȚIA fN ȚĂRILE CAPITALISTE -

garantat prin desoollarea largă a 
asigurărilor sociale a muncitori
lor și funcționarilor pe socoteala 
Statului prin ajutorul medicul 
gratuit al celor ce muncesc și prin 
darea în folo 'infă celor ce mun- 
cesc a unei refele întinse de sta
țiuni balneare și climaterice".

In toate întrepr nde'iie sov'e'ice 
cu peste ’OO de -alarați pe lângă 
comitetele de f; brică 'au crea' co
mitete p-n'ru asgu'ărle soc'ale, 
care au gr :ă de p'ata ajutoarelor 
pent u incapac’tate temporară de 
muncă, a aju oarelor de naștere, a 
rend lor inva' zilor. Tot a-este co
mitete tr’m't re munc'tori și func
ționari în cise de odihnă și sina- 
t-r i și rrgan'zează tab?rele de pio- 
neri pen'ru copii

• * *
'n această pr vință, o frumoasă 

pildă de org-n za-e a muncii ne-o 
dă comitetul asi-urărilor soc'ale de 
pe ’ângă com tetu' de înt-eprindere 
al uz ne; ..Moscab-l’’.

In comis'i'e pe sect'uni din a- 
ceastă uzină lucrează 243 de acti
viști Punctul m d’co-s nitar al u- 
zinei '•s'e bine înzes'rat cu amara
te. instrumente, etc- și m curând 
va avea și un cabine' Roentgen și 
un 'aborator- Tka'emen uz'na po
sedă și o ambulantă pentru trans
portul bolnavilor.

Comitetul pentru asigurările so- 
o'ale, com sia pentru ocro irea 
munc i ri punctul medico-'anitar, 
lucr-ază după un plan cunun, care 
prevede at"t măsu ile prof'actice, 
cât și ches'iun le în legă ură cu 
asigurarea contra acei lentelor de 
muncă, higiem product ei nstitu- 
ț ile sanitare și munca de îndru
mare în d'tnen u' snn tar In fie
care ’ună c-mi'etul ^sigură-ilor so
ciale dis-ută împreună cu asigura
ți- cazurile de *'^ală si 'îxea-ă mă
surile pentru îmbunătățirea conii- 
țiilor de muncă.

O d“oseb'tă atent'e se acordă 
alimen'ației dietet'ce, cont-o'ată 
de med ci. Anul t ec it, peste 3rfl 
de muncitori, ingineri, tehnic'eni 
și functona-' au fost trlmeși în 
case de odihnă.

Fa ă de 9 8 ca’u-ile de boa'ă 
la ' z na „Mo'cabe " au scăzut cu 
28 5 la su'ă.

Succese tot atât <Je mari au 
fost obținute de comite'ele as'gu- 
rărllor soc'a'e a'e uz ne'or ..Pro
letarul Roșu’, ,,L M- Kaganovici" 
și alte'e.

ALTA ESTE SITUAȚIA 
IN TARILE CAPITALISTE

In Statele Un'te nu există a- 
jutor med cal gratuit- Oscar We- 

wing\ conducătorul Agenției fe
derale a asigurării sociale, arată 
îutr un raport pub ica' receht . 
Washington, că în pe"te 40 ’a s ită 
d'n toate distric ele, nu există spi
tale.

In Statele Unite nu exis ă deloc 
rs' .urarea. Ppntr-i car de bo-R Și 
p’erderea capaci ă ii de muncă, 
pentru ascu-ar-a la bătrânețe, 
muncito-i’ ș' func'ionarli sunt ne- 
vo’t' să p'ătească cot'zat i care 
reprez n ă cam 5 la su*ă din sa
lariu Leg’i fede-a'ă a cta‘elor U- 
n t" pr'v'toare la a'*gu'area la 
Fătrâne'e nu se ext'nde si asunra 
muncitorilor agr'col'. n'ci asunra 
funct’o-arilor instituțiilor de stat 
și sac ale.

In Angl'a. conform nouii legi 
d'n 1945. alul/iarr-Ie în caz de 
boa'ă nu not reprezenta decât 25 
la sută d'n salarul nrmci'orului 
sau funcț'-narulu' Conform ace- 
le'as' legi, oamen" munci' sunt 
obl'ga'i să p'ătea'că d'n sa'ar'ul 
lor cotizațiile pentru asigurările 
socale-

In Franța a'utoareie Tn caz de 
uoală nu se plătesc decât înce
pând dna pa'ra zi de boală- In 
țările cap tal ste, munc'tor'i și 
func'ionarii bolnav', rămân d se- 
ori fără mijloace de existentă.

IN UNIUNEA SOVIETICA, unde 
OMUL ESTE CAPITALUL CEL 
MAI PRE.ȚIO", oameni munci au 
la d'sp-z țla Ier o vastă rețea de 
Ins ltu(ll s n'ta-e, :anat rii. case 
de od'hnă Oamenii sovietici se o- 
d'hnesc in m’nunitele pal-te din 
Crltneea, C-ucaz, iar numărul In- 
sti'utli'or san''ar’ ere te con inuu. 
In Wi'i. sind'catele avem 893 dî 
sunători' pro'l'actnrl' ■! case de o- 
dlhnă, 'n *949 numărul Rr a cres
cut la 19 7. In sanatorl’le șl ca
sele de '’d','nA și-au petrecut anul 
trecut concedl 'e peste un ml'lon 
opt sute ni i •’e nersoan'; rnul a- 
cesta vor I' trlml-l in s'at'unile 
ha'”eare pe te 2 milioane de oa
meni.

Pe lângă acea ta ml' de mun- 
c'*orl 'I functona ', In sp'clal tl- 
rerl. fșl petrec cnnced'ul în re- 
glunl'e p'.'ore ti ale Un'unll So- 
vRlIc- în tabere de munte, ex
cursii, etc. To'odafă un număr 
mar? de munc'tori, funcț’on-r’, 
precum s' membrii familiilor lor. 
se od hne'c ș' sunt tratat| în sa
natoriile Mln's'eru u' Săn’tătll sau 
ale altor ministere șl dir ’cții.

Sume imp rtante d'n 'ondurde 
asigurăr'lor socla'e sunt aloca'e 
pentru od'hna cop'IRr. In acest 
scop, in 1948, au lost alocate 904 

ml ioane ruble — aproape de 14 
ori mal mu.t dec t in 19.3 In 94>, 
două m I oane S50.000 de copil iil 
vo. petrece v„can(a in tab.ie de 
pionerl.

U.i loc Important in bugetul 
asigurărilor sociale ii ocupă a u- 
toarele rentru cazur'le de perde.e 
temporară a capacității de muncă- 
E'e reprezintă cam 3J la iută din 
întregul bug t al as'gură-Tor so- 
c ale. In 1948, aceste aju oara s’au 
r'd cat la 4.5 milioane rub'e, iar 
pentru anul acesta au fos prevă
zute 2 770 mll'oane de ruble. In 
conform'lat’ cu legea as'gurăr lor 
so lai s vie Ice ace te a'u oare se 
acordă nu numa' pentru p’erderea 
(empora ă a capacllăt ' de muncă, 
dar ș' :n cazul Irvo’rll dela mun
că pent u Ingrfj r a unu m mbru 
bolnav al fam'llei sau pentru pe
rioada de tratament la un sana
toriu s-u la o stafun' balneară.

In caz de boală sau acc'dent, 
re ’ângă alutorul med’-al g a u>t, 
munci oru' es'e trlm1', daci e ne- 
vo e ’n r"un sanator’u sau tnlr’o 
stațiune ba'neară-

In 19*9 a C'ecc’it considerabil 
carlta'ur’ p n ru ajutoarei1 acorda- 2 
te f m-r<r munc'toare în perR-da 
s-rc'nel ș' centru na (ere. pen'ru 
îngrl’l ea nou născutului rl pentru 
al'me tare1 copilului. Densemenea 
s’a extins mu't rețeaua de ambu
latorii pentru copil ș| temei. La 
multe întreprinderi s’au înființat 
camere speciale pentru a aptarea 
copiilor.



■ O K t HUI

DIN (. AMPUL MUN Minunata tradiție a gardei sovietice

Efectuând lucrările în bune condițiuni
„Acolo unde înaintează garda, dușmanul nu va rezista, 

acolo unde garda se apăra, dușmanul nu va trece'

dela uni i Lupem asigura
al Irair portului su bleran

Muncitorii 
bunul mers

Mun i o ii rare luciuiă la în- 
trejinerea 1 nici de cale f iată 1i- 
gu-ua subterană și dela supia- 
•p de a mina Lupenl, 1 pită pen
tru leali a ea de e onumii ș pen
tru efec.uaiea lucrâr lor în bune 
condqiuni.

Sub ,ounca „cit mai multă e- 
co .<>m d malerule', ech n i to- 
kară u'ui Flueraș loan lucreaaa 
la fi tarea trave elor și a șine
lor de (ier a l.niei 1 .gus.e. Mun

Muncitori Atelierelor Certrole de pe lângă 
R-gonolo Auro-orgintifera Brod-Guroborza 
muncesc cu spor pentru îndeplinirea anga- 

j mtntdor lude
Pentru a ini: mp na z ua de 1 

Ma cu real zări iu munca mun- 
c t r Ateii relo Centrale .- Re
gionalei Auro-arg:ntiieră Bad- 
Gurab rza au pornit la mun ă pe 
haz. de in recere. In ace t scop 
muncit ri ș> tehnicicn , ate iere- 
lor ș -au luat o serie de angaja
mente pe care sau stiăduit Sa le 
duca ,a indtpl.nire

As..el, pe lângă impur antele 
depăș ri de norma obținute in 
cnstea z. lei d. 1 Mai, au fost 
introduse o serie de inovații și 
rațiouicMări ,n muncă. Tov. Lan- 

c*nd cu sârguln a ți conș iinclo- 
ciiate, mun Ito ii din a eantă e- 
clii, a fixează șinee pe t aversa 
In bune londițiuni, asi u i d 1 t- 
fel bunul mers ui t an poetului.

Lucrând la fixarea șinelor, e- 
clii.xi tociră u ui F.ueraș a reu
șit ca prin tntrebuințaiea cuclor 
vechi cx ra e din tra.crșe, si facă 
economii însemna a.

Deasemenea. ov. G. bor loan 

tru instalat a de claubaj (selecțio
nare a ui uereulu • ir fer) si p<e- 
găt nd totodată piesele necesare 
instalației de fiotație Rușchița- 
Lemna.ia pen ru m ș na da fiota
ție a fost executată de maistrul 
L. Szanto.

, cj eiu.uiea, ech pa cjndusă 
de tov. Man tmano.l. a revizuit 
și reparat la t.iup ins aișț i.e mi-, 
ii eie cui poiiip., coiupresoa.e de 
nuna, mașini de extracția, etc-, 
a-umâim asuei mdcpi iurea pro- 
..r.iiimu u^ pr du<ție a e.cplua- 
tăr lor aurifere. 

care Iu rează tn ecl.lpa tov. I lu 
er.ș, a r uși. să noneie ui ma
caz la o Imruc’șarc de linii In 
mină In 1 np de 1 o e in loc 
de 8 ore câ e a p:o ra na . Pa
ralel cu aceas a, munci orii din 
schi, 4 ș i i să u.reze In așa fe', 
încât liniile i isfalate de ei să 
corespunda cât mai Line n«.ee i 
tații.

Spiritul de răspunde e pen au 
lucrul exe u at nu este h fel și 
lu muncitor i d n c**’ i| a <>- 
varăși'or, S'oiea și P<>pa loan 
In inp c: p iina e Iii ă lucr aai 
bine și orgi ni a , echipa t >vară- 
șilor Soici și Popa ai tendi i|e 
de de ăș re. iar lucrul mergo 
nui greoi.

In u’ i nu’ timp s’ u cbservat 
o de'ăsire tn muncă a acestor 
echipe, prin fap ui că 1 eră il n i 
sunt efectu te în o: di ni bl ne. 
Din ceea i ă uză au d raia! niai 
muie vagone e încărcate cu cir- 
bune împiedicând transportul în 
mină.

Tovarășii din ace'te echipe 
trebue să lu reze c i mai ma c 
a'enție la în ret'ne ea li 1 j f rată 
sub er ne și dela upra a ă., pen
tru ă as fel spri ină rine ii d n 
aba a;e în lupa lor p’ntru a p A- 
duce mai iru' , iar c>b nei ex
tras de ei ia fi tran po t t în 
bune rond iu-i din I c ■ i'e de 
mun ă din mină, la s p-a a'ă.

GH'R'N IOAN 
cor sp v I.

(Urmare din pag. I a)

i u un aț li- de avamgardă ale brl- 
tăzll condusă de genei alul-malor 
de t ncur Katucov. Iii acest sec
tor ncmt I d spuneau de 4 dlv'zll 
de 'ancur <| motorizate «I nu a- 
veau In f»(ă decât o s'ngmă brl- 
radă sov’efcl de 'ancurl Nemții 
au d s’**n o t psuprn br'ră 1 ș*<- 
v'et'c atacuri cnnt'nu • din aer. Iar 
ap'it au n urc*'* s’ l**c rriVns-a 
șl s’o nlm'ce ■ ă Generalul Ra <i. 
rnv mi-e* Insă <u ’scus ntd 
’nt rea ând l az° d tancuri camu
flat? cu rcurte c n ra lacuri ale

(Urmare din pag. I a)

La sfâr’ tul programul I d lu
cru m n"rt din ac'as'ă •r’b'pă 
'□'a ortul a'mat. bine curățat tn 
a a fel ca cea al ă e li''ă care ur
mează să lucrez- fn abatal. să 
"o fă munc I în cel ■ ma' bune cnn- 
d tiuni.

Luării1 aces’a II do> edeș'e fan- 
t"! că china cr>n ’usă de tava'l’siil 
”-c A exandr,, care in ră în lu- 
'”><) după echipa Iu1 Teak depă- 
ce te nn-ina r 'r. r ci 37 'a su’ă.

• • •
In'ă ec'dpa tovarășului Cornen 

cTm'on nu "rocedeviă a I I. Mi
nerii i>ces u' schimb tn Imru'pr'- 
'’ramul'fi de lucru munce c mal 
mult pentru extra e ea ''Jrhiine- 
u’ r'epXr'n'1 normn ru t« «ută 

la- *a s'ârs'tul utu'iil, a-ă aba'a- 
lit‘ n cu ’fl* Dar Inlr’un ab > a| In 

grupe'or de tancuri, organizând 
l> ne co'abo arca In re tancuri, In
fanteria m can zatl șl artilerie, a 
t'nut In loc t’rnp ’e " zile șl 7 
non(t aceas'ă armată de 10 ori 
ma' m ire până când au tușit ln- 
L’rl lle

L'upă 7 zic, hr g.da a p-. dat 
r"C'orid său anlrnrn a'tor un'- 
'ă'l I unNe m>rn'”d d n rdlnul 
Cmu'eril'lll Gen»--I r< l„l I V. 
^’a'ln snro VoU-col ,nșv und ■ In 
rrnn'e fP * ra n nc sn,r,a Mus
ca v t.

Aici hrl a 'a •> rTZXnl-nt p apă
rare putecn'că. Iar pc te câ'eva 

cure al erp nnlat noma’ mlezu' 
stratu'ul de c-’-rbun Ir art a da 
i» rn munca nu >c noale desfă
șura In bun- C'mdll un'.

♦as .« Imn" s| ru echipa lo- 
vară u'ul Deal,.

’n inc e*e tu z 'uc ă ' nrn- 
ducd " rau de e« e rec ar» (ă« e' 
e*nlnnt-fe de fi evr- <n nar'n. un 
t-<‘ de m'n'-r l rin cc‘> pa lui Por
nea ca'» an lucr-'t In rchlmhnl de 
ma Ina'nfe Pr1 -c>«' loc u nu e 
Just Fleca-e e h'njț (r ' ue s »xe- 
ciit" <rflD ’ncrțt -’i (fP rer'" sl să 
curefe ahalal ‘I en ru ă -urna' as‘- 
’e' dec re ■ ct,n' r» n '* n <g<. a 
mu-cl cu ma' mu’ snor |- pr vl> (a 
rcea®*a tr^bu ră-sl ludr p*e a‘en- 
fin tovarășul ''orn"a I o Iad Iul 
ort>c d'- rcMn t-vară«'i’*d Deak. 
curăț'’- -ăa’a'u' ne "nri'nrai ex- 
p'nnfa'ă de och’n- Iul Pnmea lu
cru pe are de I p* trebue execu- 

zle a trecut la contraofensivă șl 
a cucer i Sklrmanovn — un pu er- 
n'c puncl de spr'j n al nemt 'or. In 
cursul acestor lu te brigada a 
fost r dlca ă la rin u d flr'g d| 
de Gardă

Ga da a<alini t s a nâ cu In lo
cul u or lupte lâiă p ecedenl In 
storle

P' rd s'| nu supor’ t » eu cil 
mal mare I apărări et 1 ng a1u- 
Iu' la cur* u' ma e lup e s* ' 'l'to 
s’* mă It mlnun fa t adfe a rar- 
del sivi tlce „ACOLO I NO IN- 
AJNT”»7t GtPDA. PixiMă'IT 
NU VA REZISTA APOI O l'NDE 
G • ' n a f A ,RA DI CM 4* UL 
NU Vt TRECE” Otens va dela 

'a' -rad a f st nc p (.* șl desă- 
v r- 'i p ip | v'lur le pnf ra'ce ate 
un *ăt'l r d • gardă condu»" de ge- 
n r rl '"’ulc'v P hn'-irov <| alfll. 
Ga d' t'- gene alu u' Clu cov care, 
In 'Of"’ ru au'ra SW'g adu', au 
fost In dnr”e I94F dlnlr primii 
cur» au ’ntrat In Berl’n.

* ** că ace'a ca e u >nă t t st'a- 
* u’ v'ctorlel d asupra Reichstagu
lui.

I H>’Ur« Uf» Nâ*
•n așratl

3 Trung-ri tn lk-
3 e ee ri (bni
5 ă 4 urj
2 z d >r .
Soici an ii se v. r pr r n a i 

mediat cu acte e ne • re - >tru 
angajare.

ciu Cornel dețoral cu „Medalia 
Muuc.i”, pentru a asigura uans- 
pu< iu de per^ona. și matei a.e a 
periecț.onat un număr de 4 in
ie l a - o cesa e șicon.ot.velor 
de C- F. 1. din a căror Ipsa câ
teva loc mot.ve nu puteau <i s.oa- 
se din depou.

Al u. echpe conduse de 
tovarășii Șerb Marcu și Balazs 
Bened c și-au indepl nit anga a- 
me. tele confecțo ând . enzile p-n-

„Noi nu ne mulțumim numai să 
depășim norma, ci urmărim și 

problema calității cărbunelui"
(urmare din pag. l-a)

cut prin prepara ie și aruncat în 
halda cos ă mai mult decât o 
tonă de cărbune prepa at. Dease- 
me.aea, s’a a ă at ce a anta, ii pre- 
zin ă pentru mina și industria 
no-s ră cărbune.e bcl^ă i. c.rbu- 
nele de calitate bună.

Eu, i.npreună cu ortacii din gru
pa mea. urmând Îndemnurile or
ganizatei de Par.ld, mi am în
dreptat aten.ia în acest sms. Teși 
întâmpinăm greutăți în abatajul 
nos.ru ,nu ne mulțumim numai 
să depășim norma, fări să u mă
rim problema caii ații că butului.

Ia dl cum .ucrăm noi.
In primul rând, ne-am injiepfat 

atentă asupra folosiri, raționa e a 
explozivului Aici am fost favo
rizați de fa, tul că in stratul unde 
lucrăm no>, cărbune e nu are o 
duritate p ea mare, per nț ndu-ne 
sa pușcăm mal puț n de J mă ate 
din numărul normal de ță.r. pre- 
vă’ut pentru un strat cu cărbu
ne tare.

In ac>bș 'imp. avem grjă ca 
pișcăturile să dea cel mal mare 
randament > osibIL In acest scop, 
găurile runt plasate in a a 'el n- 
câi să s’ăbe scă intregul tron! de 
cărbune, lără să I ’ărăm'țeze. In 
afară de buni lor plasare, un lu
cru care e de mare Însemnă ate 
pentru mărirea put-rll de escavare 
a explozivului, este că găurile sunt

Munc tur , j., tehnic enii Atelie
relor Ceuiralc de pe i nga Regio- 
na.a Aurj-aigi.tie. a Brad-Gura- 
La. a tnunc-s. cu uotâr.rc pen.ru 
a contribui cu succes la desfă
șurarea muncii în mină, contri- 
bu nd în fe ul aces’a la su* raîn- 
dep! n rea p!a u’u de producție 
așa cum mi erii din Munt j Apu
seni și-au luat angajamentul.

N. BĂRBI), coresp.

umplu e cu pământ până la gură.
După drtunarea rău.itor, st atul 

de cărbune e s ăblt In așa fel, 
încât p ate fi dubori. cu cl icanul 
de abataj Or acii mei știu să mâ
nuiască ,.picul”. Că bune e e do
bori! din s rat in bulgări mari.

Dar folosirea cu cap a explozi
vului mal prez ntă încă un avan- 
tai. Cum am a ege noi șistul dlo 
cărbune, dacă a n face mu'fe gău
ri, cu exploziv mu t, irr stra ul de 
cărbune impreună cu Intercala,iile 
de ș'st ar cădea prăfuit?

Așa cum lucrăm noi, la fel ca 
șl cărbunele ș stu’ e rupt din strat 
In bulgări mari cari pot II astfel 
ușor a'eșL

In fe u' acesta lucrez eu șl or
taci' me' pen’ru a da că-bune de 
bună calllato. Șl aș fl tare bucu
ros dacă ș' tovarăș I mineri d n 
cel lal'e gru~e dea m'na I u enl 
ar fac? la fel. Am da a'uncl țării 
noast e cărbune de cal tate cât mal 
bună.

MOHAN FL^RIAN 
decorat cu , ORGJNUL MUNCII’ 

șef de grupă la mina Lupenl

PIERDUT
— P'erdut bu'e-inul biroul 

populației Nr. 1f8'921, elib-rat 
de Po i'ii Hunedoara pe numele 
Kocsis Ștefan.

Declar nul.

Cum mi Qus(inuf gazelele de perete
înfrecerile social iste

Față de un tre ut nu tocmai 
‘îndepărtat în care g.-aetele de 
perete a'e minei Lupe i nu con
țineau nici un ari <~1. astăzi ee 
au înregis rat su ce e foarte în
semnate. Atât în c-’ea ce >pii 
veș e cantitatea cât ți călită ea 
ar.ico'.elor.

Ceeace trebue remarcat chiar 
dela început e jus a o.ient’re a 
preocupărilor gaze e cr Și anu 
me, e'e și-au fă uL cin susține ea 
și animarea în rece i rr seci i te 
în cins ei lui 1 Mai p-eocupa- 
rea prin ipa ă, au dus ■ ent u sus
ținerea lor o CAMPANIE OR
GANIZATA.

Ind ă după I n in a a-eh Iui 
munci ori or dela .Grjiița Roșie’ 
gaze e e au publi at ar.icole cu 
caracter p„opo -andis ic.

„As ăzi mai mu'.t ca o i când
— spune unul dii ar'icole —> 
trebue să muncim 1 o ăr ți pen
tru îndepinirei ți ceiă i ea Pa
nului de Slat- Trebue să pro
ducem — pentru îmbună ă.irca 
propriu ui nos ru trai — c’t m. i 
mult și cât mei bin că bune; tre
bue an renat fie are se to-, fie
care gru;ă, fie are om ti această 
bă'ălie.

Pir idul ne a-ată care este cel 
mai bun <rij oc de 1 pta: întrece
rile so i lis e.

Să pornim la lup ă pen ru în
deplinirea «i depăși ea P an'1 ii 
de Stat prin întrece i sociili.-te
— spune în închee e a-licol-l.

• * •
Și îrdi ă raze.ee de perete au 

publicat arfico'e în cire a'a'ă 
prime e rezu'*a e a’e înt ec Clor 
In ari oul , Noi în frent sunt 
menționate ech'pele fruntașe a'e 
sectorului 1. care în ziua de 14 
Apr’l e au început să dea cărbune 
în contul lun'i Mai prec-m si echi
pele fruntașe dela cele’alte trd 
sectoare.

Acest ar î ol. cu’ un accentuet 
caracter agi a oric a fast un pu
ternic stimulent nu numai pen- 

ru (runt șii p olu- ți 1 cj ți p n- 
tru gripele care nu și î ide -li- 
netu norreii I Vre e i e a i 1 at 
deci un ncu avan .

, In ns ea lui 1 Mai — spune 
unul dini e reccnte’e a ticol? -îje 
,,G ze ei Cetă er.e ti’’ — nume- 
roise echipe ca e a sfâ-șitul 1 - 
nii M r ie au fost c d șe de’a 
1 Aori ie pînă Ii data de 1'0 
Ap-i’ie au r uși* chia* să depă
șească norma, unele p’nă la 37 
la su ă.

Grupi lui Andrușelc dela 2 li 
su'ă peste normă a ajuns h o 
de-ăire de 18 la s tă; grupa lui 
Er-ek Coom n d Ia 30 1’ sută 
sub normă s’a ridica* h 3 ă 
sulă pe fe p-O'Tim; g'upa lui 
Vieru Pave! care în h m Mar 
tie a fost sub normă cu 9 'a 
su'ă. până la 20 Apri ie a de
pășit normv cu 37 li sută. etc.

Și în a'ară de acei e a i o’e, 
G*z e’e de pe e e au publicat și 
alele cu carac cr p o-a an ii’ic 
pre ă ind îa âmpimrei Iui 1 A’al 
cu realizări în muncă.

• * »
G ze ee de pere e au aJoatat și 

o a ijudine comba ivă față d.’ s ă- 
deri’e în mun ă menite a s ăbi 
elanul în re -er lor și a 11 des r- 
g-n'za. As fel înr’un rr icol s m- 
nat de tov. Da i 1 1 n se c iii ă 
a'n'u dar cu multă (mac
ii i* t a grupe’or sindicale și de- 
s>n ere ul față de probi ’irele I - 
gite de în re eri, a r Sfon aii i’ r 
de grupe în gener I. E c i icat 
dease -e-iea fap u! cî în c d ul ș'- 
dințe’or de grupă nu s* d c de 
cât di-.cu ii formale cu pri i e li 
org n area în'rec'ril r

In ar ico’ul .Să lichidăm "bs,’n- 
țe’e ne—o i a e” re c itică rp^i 
atifud nea lipsită de in e es f ță 
de bunul mers al muncii a unor 
mineri care absen'eczâ memoti- 
vat, dezorganizând astfel munca 
grupe'or din care fac parte.

. • .
Aceas ă luare de a iludine c-i-

Tm’ ••dîălirn de i • ’e

în cinstea lui
ti-ă e cât se po te de bine ve
ni ă. Ara ă ere I rea nivel lui fa
ze o . fac n>'>i folos'toart 
mineri or din Lu ni.

Dar ca și în ar 1 o'ele cu c - 
r c en nzapagandis ic se rr anifestâ 
o li'z ă i mpor.zn ă: nu s nt con
tre iz ite.

Ar ico e'e prepn* andis ice ar fi 
fost mult ni. i c"n’ in <ătoare și 
mobiliza care dară a- fi vorbit 
m i pu*in desp-e rroblemele ge- 
nera'e și ar i n i lat — așa 
cum fă eau în no i e'e s"ur'e — 
asuora rea iză i cr pe Han 1 cal.

Gri 1 i e fă u e ar 'i fo t mut 
m'i cons ruc*ive. dret pa de o 
p-r e ar fi dat solu ii p aclice de 
îmbună ăGre a mun ii, irr pe de 
rl ă par e. dacă ar f a ă at con 
creț cum s’a de or aniza* mun a 
în do gru ă "n ca e ab ■ nțe’e ne- 
Jno.ivate sunt în creștere, cum 
dn cauza absmeor grupi a ră
mas în urmă, etc.

La fel s*ar fi putut ‘e'.'imp 
p’iflci ptin con rasf ma’iz rile u- 
nor grupe de mi e I f ca ra e în- 
tT’o gTUfă sindicală care acti
vează și s'ăbi i-ini’e ce se ma- 
nifes'ă aco’o unde grupa sindi- 
ca’ă a nerl ,at munca.

Care sunt caeze'e slăbiciuni
lor care se mani es ă li g x te'e 
de pere e din Lupe i1 Fie tre- 
țiuesc căutate în muncă într^o 
măsu-ă biroc'a ici a c-alec'ivul 1 
red">ct ona’, care se mulțumește a 
semna'a depă urile de nor-II cu
lese i'e a di ecț unea min lor s'au 
de a a ă a că numă ul absențe
lor neno i *a*e c în c ește-e.

Aceas a din două mo ive. rin 
lipsa unei mai strân e I găfuri 
cu terenul, cu mina și cu nimeri.

Din aceas'ă cauză co ec ivul de 
redacție, cu tea e strădaniile vă- 
di.e pe care Ie depune, nu poate 
să aprofundeze îndes u'ă cr p o- 
blemele loca e. măr inindu se în 
general la o privi e de suprafață.

Și în sfâr it s ăbiciuni e se da- 
toresc faptului că nu s’a atras

din l.upeni
1 Mai

în mun a de co espr nd-r ți al 
gaze e or In uși minerii cei a 
e de alt.el cea mai ir.a e lip ă 
în munci o ec i u 1 icdac i naL 
Co aborează la ga. e ă ac;i 1 li in
dicați, IivăMori și iun.ți nai. 
dar scriu la O zeiă p ea puțini 
muncitor și deloc mineri.

Gaze a ar fi ost <k un nețzre- 
țul aju or f e ărui miner anga
jat in întreceri a f d t i u i ou 
avânt între erilor, dacă s’. r fi 
avut grijă <t* realiză ile 'runta- 
și’or și METODELE LOR De 
MUNCA. G reta ar ft avut un 
nivel mult r dicit dar a fi a ut 
co abora ori din re min fi frun
tași <are prin ea s# ș» tnpă-tl- 
șe.scă me ode e și e .( er < «fa I r 
de mun ă tuturor. Ea ar fi de
venit In a est < az șl un OR
GANIZATOR COLECTIV, ar 1 
fost mai aproape de ain^ena o- 
bie:i.eor ți scopuri.or <i

la ă o seile d* cuie c re an 
de ermin t lipsurile care !■ mri 
au gaze ee tfc țere e <’i« Lup ni. 
In ă urarea 'or, în iaz I msri: 
crea rea urei mai s*r.’asn I g.tt ri 
a co e i ului de redacție ci mi
na și cu camenit; r>r»tf’rea Ia 
munca du ă cu exc asi i&e ti bi
rou; CREIRcA TE COfABO- 
RATORI DIN RANGțJR LF MI
NERILOR, și tn g n* raf a unei 
și mai s rânse !e ăturr cu ma- 
sse e munci oir”' din t-eHi te* — 
aces ea sunt sar ir.i prin f -al > și 
imedia e care stau în a co- 
Iec'.ivți ui de redac ie, a organi
zatei de Parii- <i Sfndica ului

Progrese'e care s’au fâcut Ia 
tupeni în direc ii îmbună* ățiril 
grzete'or de perete nir pol să 
fie decât un -tFmulanf pent u o 
mun ă mai rodnică, pxntrir î de- 
plinirea sar inilor ce au meni
rea de a le transfo ma în fa - 
tori de seamă de mebi izarc a 
mun i orîmii fti întrece i ș rr- 
g.inizarea în receiilor sr<iali te ’n 
noua perioadă de muncă.

H. N. DOREANU

nos.ru
pen.ru
raze.ee


♦ L u K J noi

Protestul legației Franfei din București, cu privire 
la arestarea maiorului Parisot, este neîntemeiat

BUCUREȘTI, 7 (Rador). - La 
30 Aprilie levata Fian'el dn IJu- 
«»reș:| a remis o no ă M n sterului 
Afacerilor Externe In care se a 
ratl ci atașatul mll'tar depe I ngă 
feeatla Franței, ma'orul Parisot ar 
II fos' arestat de către milițieni în 
regiunea Breaza, ca e l-ar fi per
cheziționat si condus la postul de 
nul tie Breaza unde l-ar fl deținut 
timp de douil ore. Știr, a acra ta 
a fost relatată sl de unele ziare 
franceze.

l a nota legației Franței, Minis
terul A'acerlfor Ex'erne »l R P R. 
ț răspuns prlntr'o notă lu care se 
arată că organele însărcinate cu 
cercetarea faptelor au stabilit ur- 
nrătoar le:

Comportarea ciudată a linul necu
noscut în Rara C F R. Breaza a 
atras atenția atât a postului de 
gardâ a podu'ul de cale ferată din 
ap op;erea găr I, cât șl a unor lu
crători din Rara Breaza.

Necunoscutul aJoc-rcat mal întâi 
să treacă podul de cale fera ă, In- 
terz's accesului; Iar sent'nela fă
ră a-l lerit'tna. j-a Interzis trece
rea Cu toate acestea necunoscu
tul, după ce a traversat prlntr'un 
alt punct râul Prahova, a revenit 
pe celălălt mal din nou lângă po- miliț'e.

Din activitatea și experiența 
comisiei noastre de întreceri

(Uraarc din pag. ( a)

■ei grape, spunea lui Vasiu lo
sif, tot șef de grupă, că ,.luna. 
vii o re voiu munci cu mai multă 
fiață. Am să depășesc cu mai 
mult norma. împreună cu orta
cii mei”.

Drep' răspuns, tov. Vasiu losif 
i-a arătat 'lui Muriteaa că gru
pele care pretau producția pe 
schimburi au 'cele mai frumoa'C 
depășiri de normă.
. — Uite, grupa 'ui Silaghi lean, 
a lui Cra nic Patr.fil. a lui Pop 
Ludovic șt alte'c care muncesc 
pe ț,fișe apar e” sunt cele mai 
fruntașe! — i a' spus tov. Vasiu 
losif.

Peste câteva zi'e, grupa lui 
Mun e :B a țjornit 'a mim ă d rpă 
me oda de pre uare a lucrului pe 
schimburi, iar la 1 M.i, grupa 
tui Vasiu Foșif deasemenea a ce
rut să lucreze pe sihinburi, reu
șind șă producă mai mult căr- 
fmne față de cât dădea înainte.

Astfel, numărul grifelor care 
mun esc pe,bază de între ere so
cialistă. precum și numărul al-, 
fora care au introdus s’stemul pre
luării luprului pe schimbu î a în
ceput sd( crească. Iar po panoul 
ru evidentiații în producție, a- 
lăbiri de Roi Ludoi ic. Kuderna E- 
mî' și afți vechi frun a i îi pto- 
ducție, au apărut grupe foste a- 
nonime ca a eea ale tovarășilor 
Oheorghe Gheorgti'e. Văidean L, 
Fila Ican, David Alexandru, Peak 
Vilhetm, Mun ean Oleorgfe, Ci.ic- 
■adi losif. Silaghi Alexandru, Crai 
nic Pavel și a'ții.

Acum, la mina Petrila, nicio 
grupă de mineri nu s" mai gă
sește în afara întrece fler socia
liste. Iar sarcina imediată a co
misiei de întreceri, este extin
derea p e uării lucrului pe s him- 
buri și organizarea de întreceri 
de tip superior între cele trei 

dul In'erzls, străbătând în acest 
scop aproximat v 1 km-.

Ostașii dela postul do gardă au 
observat că necunoscutu' după ce 
a trecut i e lângă pod a Început să 
fiică dea'uni’iil căi fera'e p'erzln- 
du-se apoi în tufi-urile de pe coas
ta dealului t- e constată că locul a- 
cest-i nu prezln'ă nici un Interes 
tur'st'c sl nu c'ns’ltue loc de pllm- 
I are pen'rn locul'orl' șl vizitatorii 
,' n Bre za. I’l se pflă «Urnit Intre 
două poduri de cale ferată al că
ror acces este interzis

Ostași din postu' de gardă au 
pom t pe urmele Iul pentru a-l In
dult f ca. Când os’aș'l l-au obser
vat aproane de vârful dea'ulul. l-au 
so- a' ă se onreas-ă. h’eo-rlndu-se 
la somalie unul din ostasl a tras 
hi aer si numai după acc'a cel ur
mă rt s'a oprit.

Având în vedere comportarea 
suspectă pnter'nară. precum șl fap
tul că nu s'a oprit la somație os
tașii l-au condus la postul de mi
liție Breaza pentru leelt mare.

Aici s'a constatat că este vorba 
de d. ma'or Parisot. atașat m'lltar 
re Ungă legația Franței 'a Bucu
rești.

In urmn leeit'mă-'l maiorul Pa
ri ot a părăsit de îndată postul ae 

schimburi ale fiecă ei grupe ca
re lucrează pe fișe aparte.

Străduințe'e comisiei de între
ceri dela Perila nu au rjmas 
fără rezultat. In lunile Feburrie 
și Mărie, panul de prolucție pe 
întreaga mină a fo t depășii cu 
peste 10 la sulă, iar pe luna 
Aprilie, când minerii acestei e - 
p'oi ări au trecut p in grzută i în 
muncă, rar întâlnite, p-ogramul de 
producție a fost depășit cu 2.2 
la sută.

• » •
Dar comisia de în'recori dela 

mina Petrila tiu s’a mărginit la 
antrenarea în întreceri numai a 
grupe or de mineri. Procedând în 
acelaș fel ca și la mină, mai 
toate echiț.c'e dela preparație 
de'a a elierul de grup ș' dela ce 
în în recere între ee pe bazi de 
lela] e socții de a suprafață sunt 
angajamente concrete. In cadrul 
aces'or în.receri. tot mai puține e- 
chipe rămân sub normă, iar nu
mărul celor care depășesc nor
mele crește necontenit.

Efor urile comiiei dc întreceri 
dela Pelrila se îndreaptă acuirt 
în sensul generaliza ii metodei de 
introducerii de noui metode de 
preluare a lucrului pe s himburi. 
muncă precum și a schimbului 
ae experiență intra griwe — lu
cru care deși a fost posibil, nu 
s’a făcut până acum

îndrumată și sprijini ă de or
ganizata de Par id. de sinoi at, 
de conducerea exp'oatării și d« 
tehnicieni, comisia dc întreceri 
dela mina Petrila e liotărîtă să 
lup e cu stăruin ă pentru a reduce 
ne con enit numărul grupelor de 
mineri și de munci o ii dela sec
țiile dela suprafață care mai ră
mân încă sub normă, pentrucă 
numai astfel îșî va putea înde
plini cu cinste rolul încredințat 
de Partid.

Nota Ministerului Afacerilor Ex
terne arată mal departe ca laptele 
expuse In not ■ legației Franței nu 
core, und rea’ltâțil on raz câ d de 
-Itfel șl cele expuse de d. maior 
Parisot In scrisoarea înaintată șe- 
fulir m rc'ul sl ,t major-

Ma'orul Parisul nu a fost atacat, 
cele petrecute datorlndu-se com
portării ‘ale

Nota legației Frânte' susț ne că 
frpte'e s'ar <1 petrecut pe când 
ma'orul Parisot se pl mba In Rară.

Chiar d- Parisot recunoaște In 
ser barea sa că viteza cu care ur
ca coasta pentru a adm'ra apusul 
soarelui nu era oblsmil'ă pentru o 
pl mbare. Când nota legației Fran
ței susține că ma'orul Parisot ar 
f fort reținui Ia pos'ul de miliție 
două ore, însuși ma'orul Parisot a- 
flrmă în scrisoarea sa că a pără
sit postul ..destul de repede".

In consecință pe haza celor sta- 
h'lite în urma cercetărl’or Minis
terul Afacerilor Extern" a' R. P. R- 
consideră protestul legației Fran
ței ea neântcmelat.

Noui succese ale armatei demo
crate din Grecia

GRECIA LIBERA. 6 (Rador). 
In dimineața zilei dv 5 Mai u- 
ni ați ale arma ei democrate i’in 
divizia a șasea a pornit un a 
tac împotriva țvezi ii or inamice 
din jurul orașului Neo-Petliilsi.

Frun'așii sindicali străini cari au par icipat 
la lucrările celui de al zecelea Congres 

al Sindicatelor Sovietice au vizitat 
uzinele din Stal ngrad

STALINGRAD, 6 (Rador). —
Grupul de fruntaș) sindicali s răl- 
nî, reprezentanți al F. S- M.-ulul 
ș' ai sindic telor d n numeroase 
(ări care au asistat la lucrările 
co'ul dc al zecelea Congres al 
Sindicatelor sovietice a fost la 
Slalingrad pentru a vizita uzi
nele acestui oraș.

Printre oaspefli se află: Loiils 
Salllant, secretarul general al F-

Buletin
Un ziar o'andez scrie că tru

pele olandeze dețin numai ora
șele mari și câteva căi de co
municație. Ac'ivi atea deiașamen- 
te'or de par.izani s'a iitenii.at 
mult. Acțiunea lor răs ca nă pla
nurile Was'iing noului și ale gu- 
vernu ui dela Haga.

Pen ru toată lumea este c ar — 
ara ă ziarul că războiul co- 
tonial deslănțuit de guvernul 
Daces, cu aprobarea americanii r, 
este pierdut.

* * »
PARIS, 6 (Rador). — Minis

terul de Interne a deschis o an- 
che ă împoiriva ziaru ui L’Huma- 
nile pentru faptul că a publicat 
un articol semnat de Jaques Du- 
clos ■ cu comentarii asupra războ
iului din Vietnam și fo.ografii i- 
Jusirând situația de acolo

• * •
PRAGA. 6 (Rador). — Minis

terul Afacerilor Externe al Ce
hoslovaciei, Clementis și amba
sadorul polonez la Praga. Ber 
koviez, au semnat protocolul ru 

privire la repa rierea în

Lll crârile celui de al 16-lea Congres 
al Partidului Comunist Danez continuă

Telegrama de salut a Comitetului Central 
al Partidului Comunist (b) al U. R. S. S

COPENHAGA. 7 (Rador) 
Vineri a cont nuat la Copenhaga 
lucrările celui de al 16-lea Con
gres al Part du u' Comunist Danez.

Alfred Fn- en. vicepreședintele 
Part'dulul Comunist Danez a pre
zentat un raport cu privire la ac
tivitatea Partidu'ul pentru perioa
da ce s'a «cirs ,'e'a uit mu! Con
gres. Sâmbătă, Axei Larsel, pre
ședintele Partidu'ul Comunist Da
nez a prezen'at raportul sau In I- 
tulat: ..Partidu' în lup a pentru 
pace șl Independen'a naționali’’-

Delegații la Congres au salutat 
cu entuz'n'm telegrama de salut 
primite d'n part'-a Comitatului 
Central al Partidului Comun'st (b) 
a U. R S. S.

la'ă textu' telegramei:
„Comit/tul Certnit al Palidului 

Comunist (bl al U. R. S. S. tr'mlto 
salutul său șl urează succes Iu lu- 

ocupând înălțimile foni icate din 
Nord-Vest și toate fortificațiile 
din jurul orașului. Fer ele duș
mane tri nise In aju.or dela Si- 
denokas ad cu care bl>n ’a'e, a - 
tilerie și atii|ie au fost respinse.

S. M. Leon Leap, secretarul ge
neral al Confede ațlei Generale a 
Munc i din Franța, Adlll's Dosin, 
președ'ntele Cnnsll ului Slnd cale
lor d'n Republica Populară Mon
golia, Trl Gen Dck, prcsedln'cle 
Sindicatelor Unite din Nordul Co
reei șl alț'l. Delcmțla este Înso
țită de Icrez'n, membru Iu Prezi
diul Consiliului Central al Sindica
telor Sovietice-

extern
a cetățeni'or de naționalitate 
poloneză cin S ovacia de Est.

< ♦ * *
Postul de radio Phyongyang 

a transmis un comun’cat oficial 
al biroului de informații al Repu- 
bl cli Democmte Populare Coreea, 
în care se spune că două batali
oane ale celui de al optălea regi
ment al armatei , guvernului” de 
marionete al lui S:ng Man Rhee 
sau revoltat în ziua de 5 Mai șl 
au trecut în Coreea de Nord, ală
tur ndu-se armate Republicii De
mocrate Populare Coreea- Solda- 
(ii acestor batalioane au fost pri- 
m'ți cu entuziasm de grăniceri Re
publicii.

» * »
HAGA, 7 (Rador). — Agenția 

ANP anunță că in mul e sectoare 
de pe fronturile din Javva și Su- 
matra se desfășoară lupte intense. 
Ciocn'ri violente intre trupele o- 
landeze și indoneziene sun' semna
late in regiunea Tasikamalay și 

Polonia lângă Jokyakarta șl Surakarta.

crârile celui de al 16 lea Congres 
a' Partidului Comun'st I)ao/z Co- 
m'tetu Centra' al Rari dulul Coinu 
nlst (b. al U. I< S. S. urează Par
tidului Comunist Danez noul suc
cese in consolld rea tuturor lor- 
țelnr deniocr te ale pop irului da
nez In lupta pentru Irtereso'e vi
tale ale oamen lor muncii din Da
nemarca, pentru Independența na-

Fluviul Yangtse nu va putea stăvili 
înaintarea vertiginoasă a armatei 
' 1 populare de eliberare 
tliberatorii Nankingului și Taiynanului lehclafi de 
Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez

PEK.NG, 7 (Rador). — China 
Nouă transmite;

Comitetul Central al Par Idu- 
lul Comunist Chinez a trimis o 
telegramă de lelicltare eliberato
rilor orașelor Nanklng șl Taiyuan 
in care spune prinți e altele: exe
cutând ordinul carterului general 
a armatei populare de eliberare, 
cea de a doua ș| a treia armată 
ou trecut cu eroism fluviul Ysng- 
tse Prin ellbi-: area Nanklngulul 
care Înseamnă s.ârșltul reg mulul 
reaefonar al Kuom'n angulul. 
vom elibera in curând m lloande 
do oameni din Sudul fluviului 
Yangfse.

In uit'm'l ?2 dc ani. clica Kuo
m'n angulul condusă do Clang 
Ka! Shek a colaborat cu Impcrla- 
l'smul slră'n șl s'a aliat cu for- 
țe'o In'uner’cu'ul pentru a stabili 
regimul lor sângeros șl antipopu
lar, reg'm de trădare rațională 
Aceasta cHcă a fost aceea caro 
a des'ănțult războiul c'vll contra
revoluționar. Ea a crezut că flu
viul Yangfse va putea stăvili în
aintarea vertiginoasă a armatei 
populare de ellherare. Acest cal
cul a fost cu totul greș't. Glorioa
sa armată populară a eliberat 
Nank'ngul șl Talyu^nul. In cursul 
luptelor au fost complect n'mlclte 
opt arma'e ale Kuom’ntangu'ul.

Armata pvputară de eliberare Ișl 
continuă fna'ntarea vlctorloa'ă șl 
irtreț pono'ti' chinez I <e a'ătură 
pcn'ru n'mlclrea rămășițelor for
țelor Kuom'ntangulii’, p-ntru c'I- 
berarea întreg"! Chine sl pentru 
constru'rea unei Chine unite șl 
democrato.

PEKING, 7 (Rador). — După 
cum transmite agenția CH NA 
NOUA, muncitorii feroviari dela 
Sud de fluv ul Yangtse au dat un 
ajutor prețios armatei populare 
ch'neze în înaintarea ei rapidă- 
Muncitorii au imp edicat autorită
țile Kuomintangului să d's'rugă u- 
tilaiul feroviar și au ajutat ’a re
deschiderea c rculațicl pe linia fe
rata Nank'ng—Hangceu înda'ă du
pă izgonirea armatei Kuomintan- 
gului.

Imediat după ce "ii af'at că ar
mata populară de eliberare se află 
pe punc'ul de a trec? fluviul Yan- 
gtse.munc torii depe Iln'a ferată 
Nanking—Shanghat au început să 
se organizeze secret pentru a apă- 

ț'ona'ă șl suve anllal n târli lor 
pentru o pace tra'nlcâ șl securita
tea popoarelor”

Repre'entanti1 Tinere'ulul Co
munist Danez au -alutat 1 ongrestd 
oltrlndu-l în dar portretul Iul Vla- 
d nir llicl l.en n Congrem' a fost 
deasemenea salutat de re .re en- 
trnțil Partidelor 'ră'e-tl din Su ■- 
d a, Polon'a, German a Oriental,, 
Finlanda șl Marea Britanie.

ra stațiile de rale ferată și atelie
rele; in timp ce b tăi ile erau In 
curs, munc torii se adunau In ate- 
l ere păz nd max'n'Ie șt reuș'nd să 
frdep'Tteze pe sabotori ’rlmlși J» 
autor tătile Kuom'n'angu'ul-

Intr'o relatare de pe front Ch' iz 
N'cuă dese re cum un număr ae 
TOO'i «oldati ai Kuomintangului dhi 
garnizoana K'ăng Jiug ..poarta 
V nclse-'ilui'’ und* au trecut de 
prr'^a armate' populare de elihe- >, 
rare, fn ziua Istorică a traversării 

'-iu'ul si a alutat •ices'-'ă arma
tă «ă elibere’e orașul K'-ng J'ng. 
Garnizoana din K'ang Frig fu’eșe 
lns->ecta‘ă cu câteva zile înainte de 
un comandant al Ki'omintangulul 
însoțit de cons'llerii americani șl 
comandantu' orașului primFe or- 
d n să reziste până h capăt-

• • •
PFKING. 7 fRador) Ina'ptând 

spre sud unități ale Armate' po
pulare au ocupat orașul ‘'hiki și 
Cisvn la frontiera dintre provinc'ile 
Anhwei Si Ceniang- In cursul lup
telor care s'au des'ășurat genera
lul Kuo Fong S'nk comandant at 
armatei Kuom'ntangu'ui împreuna 
cu (ZpO soldați au fost luațl prizo
nieri.

4

FHANCHAI. 7 (Rador)). — In 
orașul . Shanghai teroarea și des 
. rd nea iau amploare din ce Tn c* 
mai mare. Astfel, 14 persoane au 
fost cnndarpnate Vineri d mineata 
fiind acuza'c c; ar fi călcat legea 
marțială.

• • •
* SHANGHAI. 7 (Rador). — Unl- 
:ăpi ale armatei populare ch'neze 
au cucerit orașul Wanlen situat la 

110 km. Est de Nancing Și la 50 
km. de Cekîang.

• * »
PEKING 7 (Rador). — Postul 

de radio Clina Noua anun'ă că 
legăturile telefonice au fost resta
bilite între Nanking și un număr 
de aproape 50 orașe din China 
el berată. Printre acestea se află: 
Peking, Ts'nan, Tai Yuan, Suceu 
și Kwei Su
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