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Proletari'din toate țările, uniți-vă I

propunerile venite

-ontinetj colec Ive. 
va lace după ce in 
le de minei I vor II 
pro cte e elnbo a*e

INS I RUMEN TE PUI'ERnICE PENTRU 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI DE STAT
la eaploatările carbonllore din 

Valea Jiului, voi fi Incite ate zilele 
■ de »u \ 
AcaM lucru se 
Urealal I ut a sa 
lua I* dl cuț
șl UuM ce aceste proccte vor II 
iatbogăț'tv tu 
da joa.

Ca I el>u* să 
aelle oaatracte
prea]M< Inchtcrll 

la primul râ::d. 
coleatlva au un 
ele aa deosebesc

’ectlve din trecut. A- 
nr.u Izvorește d’n 
rit: soci Ic, pol’tlce, 
e s’au predus In ta-

ftl' ni'ue:ll despre 
colective acum In 

lor?
niiulie contracte 
caracter NOU, 
fundamental de

l'f

A
I

I

în corpul ziarulu
Muncitori, dela

C. P au întâmpin
Ziua V.ctqriei
frumoase rculizt
în muncă

— Pagina sportului

ub regimurile bur
ți. când la comlu- 
se găseau caplta- 

I. când con'ractele 
l încheiate intre 
eafl capitalului, ex
is, asuprii șl n<’- 
între expl atotorll 

ven'noșt. sS'batlci 
ibogăt're contrac- 

un caracter de 
contractante: 
să ob(lni cât 
Iar patroni] 

să ex'loateze

t- rme-i 
ni'nerll 
muncă 
mă ii I

:a 
lle 
reatt 
uri, 
ea ti
truda muncitorilor, 
lute'ea poFt că a- 
iincltoare con’usă 

de ăvantizard<f, 
între-rl'-derl au

'ea celor ce mun- 
actele colective 
re mi.ncitorli ex- 
itatoril sângeroși 
Iu, BaU și a"ora, 
II llbe ' eliberați 
ipitallstă si in re 
r eprlnderilor ca 
Statu'ul celor ce 

:tul colectiv nu 
ct.r de ,,»*
rțl-
contract s'ă sar- 

j care Parildul 
a fața oamenilor 
4'REA Șf DEPA- 
UI DE STAT, 

contrari colectiv 
:ă eforturi'e tnl- 
ducerilor exploa- 
: pentru a aduce 
mare la indepli- 
arclnl trasată de 
>resc Român în 
rll sociallsmu'ul

contractele co- 
unele clauze ca: 

Iu. afutoa-e, con- 
■, ele acestea nu 

cuprinse in noul contract 
colectiv, pentru simplul fapt că ele 
au fo’t cuprinse deîa în legii/* Re- 
nublicil noastre Populrre.

vederea îndeplinirii rolului 
revine, noulle contracte co-

D w» l

Festivitatea organizată de
Comitetul P/ovizoriu ai Capitalei pentru 

SĂRBĂTORIREA ZI! El VICTORIEI Șl A 
INDEPENDENȚEI

DECE TREBUE SĂ ALEGEM 
CU GRIJĂ

ȘISTUL DIN cârb'une

lecții e trebue cuprindă angnja- 
inente concrete d ii purtoa in tro
pii: dei II, de a defalca pe unități 
cât mal m'cl d munca progi mul 
de product B fixat in cadrul Pla
nului. de n Introduce noul meto
de de muncă șl de a extinde pe 
cele bune care să aslgu e mine
rilor roslb'lltalea d - a munci cu 
o i roduetiv'tați; rldlc'ă, de a 
aproviziona explorarea h t mp cu 
nia erl le'i* ii- cesare do n organl
za consfătuiri de producție. ,de u 
Inlilnfa șcll de calificare pt tru n 
II urm->te de câl m I mulți mineri, 
precum șl alte condiții specifice 
f'ecâro’ expl a’-hrl. In v'derea de- 
ră‘l II cu succes a planului de pro
ducție.

Protecția munci1 ‘■ccurlia'ea In 
mină I luarea de m suri sa"ltere, 
trebue să formeze un capitol de 
mare liiseninătal» in noul c nfract 
colectiv. Buna aerlsl-e a abn'nlc- 
lor, haine <1 - nro'ccțle cu 
de uzură stabilit pentru 
cari lucrează in Incurii,- de 
cu apă, Im' răcăml-te șl
spec'a'e pentru monteurll electri
cieni, combinezoane nentni meca 
nici) de locomotive Diesel pr cum 
$1 al e ohlh'atll care să ducă h 
imbunăfătlrea cond'l'lor re,îl ■ do 
muncă- — la*ă ce trehiip să pre
tindă minerii dc'a ailmlnisfrafl'le 
exnlcatăr'or prin noul contiact 
colectiv-

Pe de altă porte, minerii fie
cărei exnlnatăr’, flecătni sector de 
m’nă trebue să se obl'ge fa-fl de 
adm'ifsIrM’0 >•« cât să depășpa'că 
rlanul do pro/tiictlr ce economi' 
do exploziv, material lemnos, de 
energ'e e'octr'că, etc- vor reali
za In cadrul Planu'nl. Minerii tre
bue să-șl la obtlgaf'a de a ingrlll 
mașinile, uneltele rl utllale'e cu 
care lucrează pent’u extragerea 
cărbun-lul că respecte măsuri'e de 
slgurontl precum și afle cond’țiu- 
ni spvcl’lce iiecăiel txirlorftări. >„ 
vederea bunului mers al muncii.

Astiel bazându-se pe angaja
mente reciproce intre administra
țiile exploafărilor fafă de salariați 
pe deopar'e și salariați! față de 
inireprinderca Statului celor ce 
muncesc pe de altă parte, noul , 
contract colectiv trebue să fie un 
act de mare însemnătate, încheiat 
pe baza cond’țlilor șl posi' II tățl’or 
reale ale fiecărei exp'oatărl.

Prntru a 
tiv cât mal 
ce i revine, 
are datoria 
ții proeclul
care este in curs de afișare la 
toate exploatările Vă I Jiului. Pe 
L-aza 
talul 
teii: 
ii a
ate datoria de a veni la adiATea

Jiului de onoare și a celui activ.
A vorbii apoi tov, general 

maior DUMITRU COLIU, mem
bru al CC. al PMR„ care a 
făcui o exp unrre asupra sern- 
nificației zilei de 9 Mai.

S'a dai cilire apoi textului 
urmălonrei telegrame omagiale 
adresală Generalisimului I. V. 
Slalin:

In cadrul manifestărilor pen
tru sărbătorirea zilei de 9 Mai, 
ziua Victoriei și a independen
tei, Comitetul Provizoriu al Ca
pitalei a organizai Duminică o 
feslivilale in sala ,.Aro",

Festivitatea a început prin in
tonarea Imnului K.PR. și Imnu
lui Uniunii Sovietice, după care 
s a procedat la alegerea piezi-

Generalisimului IOSII' VIS5ARIONOVIC1 STALIN
MO5COVA-KREMLIN.

Adunarea oamenilor muncii din Capitala R.P.R., ținută ia 
sala ,,Aro" cu prile^l sărbătoririi Victoriei Armatelor Sovieti
ce asupra imperii ismului hillei t și a independenței noastie na
țiunile, vă transmite Dv., scump lovară.e Sta in p/poarelor soxle- 
tice și eroicei Armate Sovietici rceuuoș ința mțjrmurită a puj.o- 
rului no ru pentru eliberarea sa de sub jugul imperialismului.

Săi bă orindu-și independența naționa ă. poporul nostru iși în- 
dreap ă cu recunoștință gândurile, că re măreița țară a socialismu
lui vie orios, imincibila Uniune Socie i ă 
ducă or al popoarelor, I.-V. S.elin.

Nicioda ă nu va uita poporul nostr a 
indepen Jențu pa nei e Niciodcă ci 
și continuu, pe care Uniunea Sovietică

și către genialul Ci n-

cui djforește libertatea și 
iuta sprijinul pulermc

face contractul colec- 
corcspunzător rolului 

fiecare nfner in parte 
de a studia amănun- 
de contract colec iv.

studierii amănunțite a proec 
de contract, pe baza cunoas 
rpec’ficu’ui locului de munca 
întreprinderii, flecare m’ne'

(continuare în psg IlI-a)

va
i-l acordă pentru construi

rea și d-svoltareo economjgl noastre hețtonale, pentru desvollarea 
țării noa/t e spr- s ici /l'sm^ '

Cp prii jul zilei Viciatei j și ti, sârbelor rii independenței 
noastre aiațonal- va etlpi ■ i’că ridată cele mai fierbinți mul
țumiri pentru Tof"cc^ah/Wm*marfF țurt E a&dta'Knnulul.

Noi pășim astăzi sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Român, din ce în c- mai sigur, pe drumul construirii JK>' ialismu- 
lui. pe drumul desch s de Uniunea Sovietică și de gloriosul Par
tid Comunist (bolș-vic) al Uniunii Sovieli e Muncind pentru clă
direa socialismului, suntem convinși că astfel contribuimC ifl mod 
act.v la întărirea păcii și a democrației în întreaga lume.

Avântul crescând al luptei pentru pace la care participă sute 
de milioane de oameni din toate colțurile I imii. se ridică cu lot 
mai multă pule'e împotriva celor ce pregătesc deslăn|uirea unui 
nou război, dem înșirând zi de zi pă foițele păcii și ale demo
crației condu->e de Uniunea Sovietică 
decât forțele imperialismului

doi mai puternică devine pentru toate popoarele certitudinea 
acelui mare adevăr pe care D-voastră l-ați vestit lumii că cei care 
unt Ițesc pentru un nou război mondial suni sortiți unui rușinos eșec.

Învăță d din mărețul exemplu de luptă al popoareltfr sovie
tice. deciși să luplăm alături de forțele democratei din întreaga 
lume, corduse de Uniunea Sovietică împotriva imperialismului 
ațâțător la războaie, noi privim cu încredere spre viitorul socialist 
al țării noastre, a cărei independență și libertate au cea mai sigură 
garanție în sprijinul Dvoas'ră și în prietenia veșnică cu măreața 
Uniune Sovielică

TRÂIA5CÂ MAREA Șl INVINCIBILA UNIUNE SOVIETICĂ. 
BASTiO'Ul l-Â il Șl AL LIBERTĂȚII DOPDAKELOKI

TRĂI SCÂ GENIAI UL CONDUCĂTOR AL POPOARE 
IOR DIN LUMEA INTRI AGA. IOSIF VIS5 aRIOnOVICI STAlIN

Prin eforturile muncitorilor, teii 
nlclenllor șl liiglneiilir mineri din 
Valea Jiului, mobil zu(l șl indru- 
mațl I' pci inanența de Parlld șl 
de sindicate, Iri primul trimestru 
al anului curent s’au ubt'nut unele 
rezultate destul de satisfăcătoare 
in ceea ce privește lupta pen ru 
extragerea unei cantl'fltl tot mal 
mari de cărbune. Nu pil cm spune 
insă că am obfinut acc'eaș rezul
tate șl In ceea ce privește lupta 
pentru CAI IT’TEA cărbunelui In 
această direcție rezultatele obți
nute până in prc'cut sunt departe 
de orice sot'‘fact’e Des'gur că a- 
ceastă luptă lupta pineț-ca- 
lllatca cărbunelui nu e u’oară 
dar ce se poate face In lume fără 
luptă șl fără muncă perseverentă?

Prima luptă pentru obținerea 
unul cărbune de calitate nu se dă 
la noi la preparațle (‘Pălătoricl cl 
chiar In fundul minei, In abata). 
Calitatea cărbunelui depinde Hi 
primul rând de felul in care este 
pușcat stratul, de felul >1 
care în'm rll aleg șistul 
Lune In abataj.

Alegerea șistului de
prezintă o Importantă foarte mi e.

Șistul nu trebuc scos afa'ă din 
abalaj. Prin exploa'aren st'aturl'or 
de cărbuni, se nasc goluri subte
rane. Cu cât aceste goluri sunt 
mal mari, cu atât se crc-tază d’- 
ficultâțl mal mari. Este deci ne
cesar ca bucățile de ‘Ist pro/enltc 
din Intercalatele straielor tio căr 
buni să tic !ă ate In abataje pen-

grl|a cu 
d n câr

cărbune

sunt infind mii puternice

de ing. V. DINU
Piepa /|i» l.i/prul

tru ■ micșora golul ce Lrtbuf 
umplut prlu surpare sau lumbleaiu.

Suni cazuri când anumite aba
taje trebuesc lamb'est . |n ates- , 
te cazuri, dacă minerii nu aleg 
tistul din carbune'e pe earu-l în
carcă In vagone e, acesț șlai fi 
circula cu vagone'ele prin nirna, 
va c'rcula pe pufuri, va m rg ■ la 
preparafle, apoi cu tuni u'arul la 
niourâ pent'u a fi măcinat. Iar in 
c le din urmă, cu alulonil aeru ui 
compr'mat — ene gl • foarte semn 
pă — sau al apei. lle împins 
înapoi In abatajul din care a fost 
scos.

Câtă encrgl-, cât material w 
câte posturi secheltuese zadarni
ce In acest caz.

In a'ară de acest transnOrt inu
til. cărbunele de rr<'a‘lâ c 
cre'ază ni rl v^cutătl Instala 
preparare Șls'ul In căr- 
brut se prezintă sub dou , 
șl anume: In blocuri mori 
mm , sau fn bucă I m.l m 
cazul când sunt multe buc 
șist In blocurl'e de cărbun 
trebuește ales, pe banda de 
baj (r bucșe erate pns uri 
mentare pentru ales plat a - 
prețul de cost se urcă. *o 
rea da mu te ori a benzii r 
că echipa chiar măr"â nu 
face fafă C’ntlt.'RT m-ri de 
ce v'ne, duce la micșor ri 
pac'tăf’i de pre'ucra-c a 
din întreprinderile industriale ale

(Coatlauare fa pag. 11-aj

învățămintele celui de al X-Iea Congres al sindicatelor sovietice
/LINCA ESTE UN FACTOR CARE HOTAREȘTE

ISTORIEISOARTA

Socoteala din abataj
Boci 
preia

lor
ar 
al

c.

rarele Lenin, întemeetorul 
tidulni Comunist (b) și creato

rul Statului Sovietic, arăta că u- 
na dn problemele de bază ale 
'Revoluției Soc aliste este aceea de 
a ridica ș.i pe cei mai înapoiați 
muncitori la conștiința misiunii lor 
istorice-

întreaga activitate a Partidului 
lui Lenin și Stal n și a Statului 
sovietic s’a îndreptat spre rezol
varea acestei probleme. Și tocmai 
faptul că Partidul Comunist (b) a 
reușit s’o soluționeze cu succes, 
este izvorul puternic al celor mai 
mari victorii istorice mondiale ale 
Țării Socialismului-
milioane de muncitori sovietici, ță
rani și intelectuali, desvoltând e- 
conomic și cultura socialistă, 
-partio'PB în mod activ și conștient 
la construirea societății comuniste.

Milioane Si

,,Muncitorii și țăranii — spunea 
I. X'- StaLn — care fără a face 
zarvă construesc uzine și fabrici, 
mine Și drumuri de fier, colhozuri 
și sovhozuri care produc toate 
bunurile, hrănind și îmbrăcând 
toată lumea — iata aceștia sunt 
adevărat i eroi și crealori ai vie
ții noastre, munca lor ,,modestă’’ 
■,i ,,neobservată" e te de fapt o 
muncă importantă și creatoare, 
care hotărăște <oarla istoriei'-

Munca este așa dar aceea care 
crează drumul istoriei! Numai în 
Țara Socialismului, omul muncii 
este înconjurat de respect și de 
dragoste. simțindu-se un factor 
însemnat pe tărâmul social, un 
creator activ și conștient al isto
riei.

Cu 31 de ani în urmă, Lenin 
scria că socialismul înlesnește în

primul rând posibilitatea aplicării 
întrecer.lor „într’adevăr pe o 
scară largă, în proporții de masă 
și dă într'adevăr putința ca mun
citor i să fie antrenați intr’o muncă 
în ca e să se poată evidenția, să-și 
de-volte cap-citâțile, să-și desco
pere talentele- a căror sursa este 
nesecată în popor, și pe care ca
pitalismul le calcă în picioare, le 
oprimă, le sugrumă cu miile Si 
milioanele”.

Previziunea lui Lenin s'a împli
nit în'ocmai. întrecerea socialistă, 
care a jucat întotdeauna un rol 
primordial în viața Țării sovietice, 
a pătruns adânc în conștiința în
tregului popor, cuprinzând peste 
99 la sută din muncitorii, cadrele 
de tehnic'cni, ingineri și funcțio
narii sovietici- întrecerea antre
nează zeci de ni lioane de colhoz-

nici și colhoznice, cărora Parti
dul Comunist (b) le-a deschis un 
drum larg spre construirea comu
nismului și i-a făcut participanti ac
tivi ai acestui regim.

Avântul întrecerii nu a crescut 
numai în amploare, ci și în con
ținutul lui, marcând un nivel su
perior al conștiinței socialiste si 
al calificării profesionale a mili
oanelor de muncitori sovietici- An
gajamentele socialiste pe care le 
iau munctorii, colhoznicii, bri
găzile. atelierele și întreprinderile, 
pornesc din nobila inițiativa pa
triotică de a îndeplini înainte de 
termen planul cincinal și de a da 
Țării Sovietice o poducție superi
oară, miesorându-se prețul de cost 
al produselor.

(Con inuare în pag. IlI-a)

Când ortacii grupei tov. 
Alexandru s’au hotărît să 
lucrul pe schimburi au făcut-o cu 
gândul de a isprăvi pentru tot
deauna cu sfadă: să nu mai zică 
o echipă alteia că tretue să mun
cească în locul ei și in sfârșit a 
tre'a să susțină că depășește nor
ma și pentru celelalte.

Cu gânduri c'nstlte deci. Așa 
cum trebuiau sa facă n'ște mineri 
ce vor să trăiască din propria 
muncă fără să li se spună că 
mai câștiga și de pe spatele 
tora.

Toate ar fi fost bune, numai
socoteala de acasă nu se potrivea 
cu cea din abataj. Metoda pre
luării era bună, foarte bună. Dar 
par’că-i mai lipsea ceva...

Și asta o s mțea mal mulț e- 
chipa tov- Deak Andraș. Lucra la 
fel de bine ca și celelalte, ba poa
te și mai și. Cu toate astea — 
in t mp ce primele două, a lui 
Boci și Cornea Simion, erau cu 
câte 35—37 la sută peste normă — 
ea nu putea să depășească nici
odată preliininatul cu mal mult de 
24 la sută-

Până când într'o zi s’au 
dumirit tovarășii din grupa 
Deak dece nu pot să facă 
mult:

Echipa lui Cornea nu lăsa

ca in 
lui 

mai

nici

odată abatajul curățat după ter
minarea lucrului. Exo'oata miez-.J 
d n stratul de cărbune, iar parii a 
de jos o 'ă'a -. s'o mai facă șl 
Deak. Lucra deci numai ia cărbu
ne, iar lucrările de regie le f.îcei 
,.cadou" schimbu'u următor, far 
sch'mbul următor trebu a să exe
cute lucrările de regie și ale lui 
Cornea și ale sal- proprii. Asta 
era secretul. Și d 
pasca norma cu m 
la sută.

Ce e drept, îi necăjea pe orta- 
c i lui Deak faptul că le-au luat-n 
alții înainte. Dar se nfrau ei: nu 
se gândesc cei d n sch’-ibul Iui 
Cornea că noi tnbue sa munc’ni 
șl pentru ei?

Și pe bună dreptate. Nu e tot 
una că depășești norma cu 37 sau 
cu 24 la sută la salariu- Și cei din 
grupa lui Cornea nn făceau decât 
să ia o parte din câștigul tovară
șilor lor. Făceau tocmai ceea ce 
nu trebue să facă un miner.

Dar dacă cei din echipa lui Cor- j 

nea s'ar gândi la fel. și gândul lor 
s’ar transforma in fapt desigur că 
socoteala d n abataj ar ti bună. Cât 
se poate de bună. Și ar munci st 
ei mai cinstit, câștigând numai din 
truda lor. Altfel cine Știi cum l-aî 
mai putea boteza...

eea nu de
mult de N

m f. m-
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W PAGDVA SPORTUL UI HS
î'rimul match internațional din acest an, prima victorie a românilor 

R. P. R. — POLONIA 2-1 (2-0)
Peste 40.000 spectatori au aplaudat Duminică victoria re

prezentativei noastre pe Stadionul Republicii

In întâmpinarea „Cupei ineretului Mun< itor“

Tânărul Lazar Francisc dela Ă. C. P. fruntaș 
în produc(ie cauta să fie fruntaș în sport

Pe Stadionul Republicii din Ca
pitala s i disputat Duminică cea 
de a 12-a întd n re Intre R. P. R. 
și P lonia

Pi nd p imul joc internațional 
dm acest an matchu! a (ost uS- 
tciitat <u destula în rlgurare, atât 
de publ cui p ctator cât si de 
luca ori si of'c alltăj.

Rep ■ ze nativa R P- R., incit 
dela începutul locu'ul și a dove
dit voluta d rză de a câștiga 
pa Ma. reu nd ci după 5 tn nu
le de |oc ;i de obida scorul prin 
P te1 ovsch1 După goal. echipa 
noas ra nat onală funcționează 
bine chim! ul de pos'url este bi
ne execu’at, r us nd 3 treaca de 
nenumărat ori i este apăra ea po
lon zilcr- Jarov cz — intr'o tor
ni i exc lentă — a trebu't să se 
intre u nteze erios pentru a sal
va s tua iile grele creiate de in- 
a'n a e n.'aștri care și-a făcut 
din pl n dato ia.

Scorul este riscat de acelas 
Pctch vsclil. care*ln minutul 31, 
ia mfng ■-> pe cont propriu, driblea
ză as^ar-a oaspetl'or Si înscrie 
cel de I do le ■ g >al pentru R P R.

C" rezultatul de 2 -0 pentru 
R. P R as ărșit prima parte a 
mata’ i ui-

La re'uare. românii par obosiți 
și tre tat pol-nezl1 conduc atacuri 
perlcu'oase spre p arta apărată 
de Boroș

La un atac al gazdelor Lacz 
— centrul înainta? al polonezi
lor — ete faultat în careu, arbi
trul acordând 11 metri. Penalty- 
ul ex-cutat de acelaș Lacz este 
prins de Boroș pentruca în ace
laș m nut pol nezii să înscrie to
tuși punctul lor prin Mardarki.

Coalul ma'cat de polonezi a 
trez t echipierii noștri cari au 
luptat din r. sputeri pentru a smul
ge victoria.

fn cursul celei de a doua re- 
prză au fost marcate încă două 
goaluri neacordate de arbitru:

P. P. R.
Judecă oria popu ară mixtă Deva 
Do.ar Nr. C. 752—10:9.

CITAȚIE

DL Pânțrru Vmdimir, cu do
rnici iul în loc necunoscut, este 
citat pe z.ua de 24 Mai 1949 
ora 8 dim., camera Nr. 27, la 
Jude ă oria popii ară mix.ă Deva, 
în calitate de pârât, în cauza re
clamau ei Pân’aru Eiisabe a născ. 
Lungescu, don. în comuna Băcia 
pentru divorț

In caz de neprezentare se va 
proceda la ju ecarea cauzei în lip
să, conform Legii.

Deva la 5 Mai 1949.
Judecă or șef,
ss. dr. Fr nci.c Nopcea. 

Grefier șef, 
ss. Aurelian Cristescu

CITIȚI ZILNIC

>9
ORGAN AL P. M.
ZORI KOla

R.

Petchovschi înscriind din off-side. 
Iar Lacz ca e a marcat după ce 
l-a faultat pe Boroș — ere a tre
buit să p.iră asta terenul, fiind 
înlocuit cu Tra an Ion-seu.

Arbitrajul ungu u ul Danko, 
foarte bun.

LA VARȘOVIA

R. P. R. (B) - POLONIA (B) 2-1
In lata a peste 27 000 spectatori 

s'a d'spiitat la \ arsov a matchul 
Oe foot ba I in re ep ez ntat vele 
B ale R 1’ R i I ol nlel.

Repre'entat'va ecm 'ă a RPR- 
ulul in care a jucat i excel ntul jtt- 
căt- a1 J u'u , Pura cit va — a 
făcut o par'ida -tră ucită. reușind

S A RELUAT „CUPA ORAȘELOR"
Valea Jiului, Mediaș și 

Un draw la
Dunini.ă, 8 Mai, s’a des'ășu 

rat la Tg. Mure;, Arad Mediaș 
și Cluj matchurile de foot ball 
tn cadrul „Cupei Orașe'or”.

Rezultatele . clor opt orașe — 
din care au ip i selec ionabilii 
pentru echipe e naționale — au 
înregistrat rezu late ncrma'e cu 
exct ția ce ui dela Cluj, undo re
prezentativa Văii Jialii — lip- 
si*ă de servicii e jucă cril >r Ges
tică Marinesm și Paraschiva — 
a dispus de reprezen a iva clu
jeană.

La Arad, reprezen ativa Timi
șoarei a învins pe cea a ^ra
du ui, iar la MeJiaș orăjenii nu 
au pu ut face fa ă ala.urilor lo
calnicilor. Singurul d aw îrr gis- 
trat a fost cel dela Tg.-Mureș,

CLUJ — VALEA JIULUI 2-3
La Cluj s’a dispu at Duminică 

ma chul de foo -ba!l în cadrul ce 
lei de a 3-a etape a „Cupei 
Orașe or” între fO rezen ativele 
Cluj și cea a Văii Jiului.

Reprezentativa Văii Jiului — 
deși lipsi ă de serviciile a doi 
dmtre cei mai buni jucători ai 
Jiu ui — Cos ică Maiinescu c re 
a jucat în echipa najona ă A

P. P. R.
Judecă oria popu ară mixtă Deva 
Dos. Nr. C. 1005—949

din 7 Mai 1949.

CITAȚIE

DL Pessck Otto, cu uomiciliul 
în loc necunoscut, este c lat a se 
prezen a îcain.ea a e tei Judecă
torii, în Deva, Pa a.ul Justiției, 
camera Nr. 29 pe ziua de 14 Mai 
1949, ora 8 pen ru desba.ere de 
conciliere și pe ziua de 26 Mai 
1949, ora 8 pen ru desba ere de 
fond, în calitate de pârât, In pro- 
cesu! de divorț, intentat de r cla- 
manta Pe sek Vilma născ- Karpineț 
dom. -în Deva, cunoscând că în 
caz de neprezen are se va proce
da conform Legii.

Judecă or șef.
ss. dr. Fr ncisc Nopcea

Grefier ș f,
ss. Aurelian Cristescu

O mențiune specială merită pu
blicul spec alor. care a dat do
vada tot t rupul de o perfectă ți
nuta sport să. rasplă'jnd cu vil 
aplauze ambe e echipe și arbl rul 
jocului.

șa Înv nga repi ezeniativa secundă 
a Polonei cu rezu talul de 2—1.

Petit u ri mâni punctele au fost 
marcate de Vacz ș p elman, iar 
Vo tiescu a 'acut o partidă exce
lentă, dovedlndu-șl forma strălu
cită pe care o deține.

Timișoara învingătoare
Tg. Mureș
unde s’au în â nit reprezentativele 
Tg.-Mu eș și Bu urești,

la ă rezul.ațele felinii» înregis
trate :

C u —Valea Jiului 2 3.
Tg. Mureș—Bu u.ești 2-2
Arad—Tini oara 2-5
Mediaș—Oradea 3-2

CLAWAAEh 1UL
„Cupei Orașelor"

București 5 ■j 1 0 C:3 5
Mediaș 5 2 0 1 7:5 4
V -Jiului 3 2 0 1 0 7 4
Tg -Murrș 3 1 1 1 5:6 3
Cluj 3 1 1 1 7:5 3
Timișoara 5 1 0 2 66 2
Arad 3 1 0 2 78 2
O adea 3 0 1 2 4:8 1

și Para chiva, p e.at la Varșo
via, unde a jucat cu repri zen- 
tativa B a P.R.R. — a obținut 
un rezultat surprinzător, învin-J 
gând reprezen ativa Clujului cu 
scorul de 3 2.

Pune ele au fost înscrise de Ba- 
log, Roman și O.csi p.nt u Va
lea Jiului, iar pen ru clujeni a 
înscris Avram de două ori.

P. P. R.

Jude.ă orii popu ară mixtă Deva 
Nr. C- 8438—1949.
din 5 M.i 1949.

CITAȚIE

Dl. felama George, cu domi
ciliul necunoscut, este citat a se 
prezenta înain ea acelei Judecă
torii, camera Nr. 30, p n ru z ua 
de 17 Mai 1949, ora 8 a. 
m.. în caii ate de pârât în proce
sul de divorț in ent t cantra sa 
de că re so'ia Maier Cla-a.

Cunoscând că în ciz de nepre
zentare se va proceda conform 
legii. ț

Judecă or, ss. N. Balea l 
Grefier ss. V. Pânzaru

ANUNȚ

Așezămân u! Cultural „Nicolae 
Bă'cescu” din Bucureș.i, str. Bi
serica Amzei nr. 5-7, achizițio
nează tot felul de documente, 
ștampe, medalii, obiecte etc.; în 
legătură cu momentele și figu
rile din lupa -a; o ului p ntru li
bertate. (Rascoaa dela Bcbâlna, 
răscoala țăranilor sub Gli orghd 
Doja, răscoa'a țăranilor sub con
ducerea lui Horia, Clcșca și Cri- 
șan, revo uția dela 1848).

Ofertele detailate se vor tri- 
mi‘e la adre a de mai s"s.

L.am găsit pe tânărul Lazăr 
f ran isc ia locul de muncă, atent 
la lucrarea de bobinare a unui 
motor electric L pin de opti 
mism, plin de vi oare fizica, 
înalt, blond, cu părul țaiat a urt 
un adevărat sportiv. Electricia
nul Todor, pe bună drepta e 
zhe că e unul dint e tine ii cei 
mai des o nici In producție e 
prmtre fruntași.

Aveam la mine câ eva r vi te a- 
viatice, ini le ia ți Je râ.cfo-, 
leș e In fugă, dar cu îi seiure. Este 
un mare iul i or al sborului f ra 
mo or D a t(el ca a t turor sper 
turior.

— Abia așt'pt să plutesc pe a- 
rlpile unui p .nor

Vorbind el I i îndreaptă din 
nou atenția spre bobinaj. Este u- 
cenic In u i nul an, Dar f ce chiar 
lu . rari i ipo ian e. E te ti arte ac
tiv și priceput.

lini poves ește câte ceia din 
ii ița lui a lup at din greu până 
s'ajungă elec riiian.

— Acum Învăț, muncesc, (ac 
sport, ca să (iu cât inai bine 
pregă it î> viață a ât din punct de 
vedere fizic cât și i tec. tual

Aș ăzi, nouă t n ri or munci o I 
ni se crează jro-ibi 1 ă i l.rgl de 
desvoltare In aceste direcții.

Avem acum in (ață un eveni 
ment sțK>rțiv important: „Cujxa 
Tinere u.ui Munci.or’.

Organizarăți aie„ ar couipaițițil 
es.e dovada cea mai elocventă că 
In Republica noas ră Populară t - 
tFadevăr se dă po Ibiii.atca ca

CE SA CITIM

DESPRE NOUL SISTEM DE
In Editura P. M. R. a apărut o 

noul broșură din co'ecfa „în 
ajutorul agitatoru ui’’, care se o- 
cupă de noul si tem de salari
zare aplicat in întreprinderile ln- 
dustr ale ide Stat gi particulare 

In lupta pentru îndeplinirea și 
depășirea Planului de Stat, noul 
sistem de salarizare este unul 
din cei nnți importanți factori.

Noul si.t.m de s larizare îmbină 
interesul indțv dual cu cel al în- 
tr.prnderii și cu cel al desvoltării 
economiei noa tre soc allste.

El stimulează, deopotrivă, pe 
tlnărul ce deabia se r.dică pe 
prima treap ă de munca, ca și pe 
vârstn cui care a u cat trepte mai 
înalte d? calificare. El tine efectiv 
seama atât de nivelul de pregătire 
practică ți tecr.tcă, cât și de con- 
d țiile mai gre e sau ușoare îu 
care se lucrează.

întemeiat de prinicipiul socia
list al plății după cantitatea ti ca
litatea muncii, noul sistem de sala
rizare înlătură o ser e de lipsuri 
și nedreptăți, rămăș țe ale trecu
tului de exploatare și anarhie capi
tal stă, lipsuri și nedreptăți care 
împiedicau avântul luptei pen ru in- 
depl nirea și depășirea primului 
Pian de Stat al R P R.

Prin faptul că nu se făcea nic'.o 
deosebire intre munca calificată și 
cea necalificată, intre cei care 
produceau mai pufin șl nta' prost 
ti cei care produceau mai mult 
ti mai bine, între munca grea Si 
ușoară, între munca vătămătoare 
și cea nevătămăto-re, a îips't int- 

fii de munci ori să și dcsvolte ta- 
len ele și ap itudinile spor i e

Cupa Tui re u u Mun i oresc va 
fi un bun | ri ej de a ne verifica 
și în Ari foițe e izi e-mo ale pen- 
> ru nlrea Planului de
Stat.

Am început antrenamentele pe 
teren Eu voi juca in eihipa de 
woey-ball Sun'em cu t< U per- 
sevirenți ți raționa 1 pentru a fi 
in cele mal bune c mdjții la c n 

curburile care ver decurge le ca

Campionatele Juoețene de șah au luat sfârși)
Duminica au 1 at sfârșit intâl- 

nir Ic car ai des mriat canvpinji 
județeni la șah și c ri uni cul să 
i. par c la a piona el<- Re io- 
nale ce \or a c a J c 11 13-15 A* ai 
șl apoi in fina.a ce se \a ține 
in 28- 9 î.iJ a Sibiu

L;i Pelroșeni intâ nitile au a- 
vut loc intre campionii din 5 lo
cali ăți Petroșani P Irila VlI 
can, Aninoasa și L p-ni

In urina par idelor susți u e 
c ui.p.iona ul Judet.n tal a
Jiului — a 1 al s.ârtit desem
nând cainpnonii județeni ca i cor

Pentru a se t-sigurs buna fu- c 
a m ri| r c- mi ei iții spor tivi

S’au consiiiuii Comis i de Coordor. 
acțiunilor „Cupei Tineretului Muncifc
BUCUREȘTI, 9 (Rador). — In 

urm, instruct uni i r date de Co
misia Centrala a Cuiiei Tineretu
lui Munc'tor' a c nsti u t In ziua 
de 7 Mai Cont sia de Coordonare 
pe Capitală a actlunlor „Cupei 
Tineretului Munc'tor’’.

Edilura P.

boldul pentru r’dicarea pe ’reapta 
ca if carii, pentru îmbunătățirea 
producției Si mărirea productivi
tății, cceace a făcut să nu re 
pcata cuce lupta cu succes înipo- 
tr va aelasării șl rutinei, lăsate 
meșt-nire de regimd ne ast bur
ghezo- notieresc.

Prin școlile de calificare i se dă 
fiecărui ntunc tor, ind erent de sex 
și naționalitate, posib Etatea sa se 
rid ce pe o treapta de ca ificare 
mal inaita și ast el să ob na și o 
salarizare mai mare, printr'o În
cadrare mai bună.

Încadrarea muncitorilor in cate
gorii, s’a făcut avându-se in vedere 
nu numai gradul de ca! ficare, ci 
și efortul fizic care se cere lucră
torului in executarea lucrării și 
de responsab litatea pc care o are.

Pentru a încuraja creșterea pro
ductivității muncii, care la noi nu 
a atins încă un nivel satisfăcător, 
noul sistem de salarizare pune ac
centul pe salar zarea in acord și 
mai ales pe acordul individual, 
care este cel mai potrivit cu prin
cipiul socialist al plății după can
titatea muncii. Câșt gul muncito
rului depinde direct și în între- 
g me, de productivitatea muncii, 
de felul cum muncitorul va sti 
sa-și organizeze tinpul de munca, 
să aplice metode raționale și să fo
losească cât mai bine mașina și 
unealta sa-

Introducerea noului s stern de 
salarizare încuraj nd întrecerile, 
prin faptul că muncitorii sunt di- 

drul „Cupei” Vrem ca 1 ■ ril dela 
Aeieee en role P r<ț,aai să 
fie pr n re ce; mai biol iu sport 
și în producție.

..Pri ii in sport, primii ia , 
produ.ție” a di venit ai am ) fin
ea nu numai a Unaru ui 1 azăr 
trjn isc E a tuiuror t n ril r ere 
se preja tsc să fuca f ț5 cu cinste 
sarcini or In adrul P anului și 
p ol e or Cupei Tlmreiuluj Mun
citor”.

E. LURȘA

lua par e la Campiciaa 1 I e 
n.l <e \a a.ea lx La

la a lis a n juil ,r <aii| 
Icni - Valea Jiului

1 \ . MACRA Sindic
lil Lufaeni

2 <aif SIMON, l 1 
trila.

3 ALE.X. GOLGOLt' 
iul I uncțioc rilor P bl 
șeni.

O co nț>or are meri > r 
c lila 1 de șahist a d 
nărui GH. ȘIMON n 
16 ani

Eiea emeaee, fn intreata » 
luat ființă com'sii aseman. 
c re .or .sgura bun.- Je- ,>o 
a marilor comjietiti spo tiwe ale 
..Cup ' care c i or 4es i*ura In
tre 15 Mai — 7 August a c

SRLRRIZRRE
M, R. — 52 pag. 8 lei

rect ini resati in sporirea produc- 
tivi'ați munci: lor, ia mări d'n ce 
în ce mai mult numărul celor 
angajați în lupta pentru des vârși- 
ria nive'ului actual de prrducțe Șt 
va inrnulț tn Lat Vele crea nare îb 
dom.niu! inovațiilor, invențiilor și 
a rațonalzări met delor de mun
că Noul sistem de salarizare est» 
astiel un instrument puternic in 
lupta pentru indroliniria și depă
șirea P’anului de Stat pe 1949.

In Incheere, broșura , Despre 
noul sfs'em de salar zare“ arată 
care e te datoria organizaților de 
part d și a s ndicatelor, în lei i- 
tură cu aplicarea lu tă a nou'uf I 
sistem de salar zare, cu lămurirea 
ntunc tor'lor asupra înțelesului 
nouă pohtei de •alarirare, asupra 
înțelesului revoluț'rnar al acestei 
politl i, revo'uțl nare pentn că e ie 
în-eme'ată pe rrinc p ul soc al-st 
de plată, după calitatea și canti
tatea munc i depu'e. To’odată se 
atrage atenția asupra nevoi în
tăriri vig lentei oamenilar muncii, 
împotriva du*manu'ui de c'asă, 
care prv'nd ca ură orice măsură 
ce se ia în fo'osul o-menilor mun- 'l 
cii. cau'ă ă tulbure mințile să 
le zâp cea că jaentru a sdruncina 
;n'raderea în noul s'stcm 4e sa
lar zare, care are scopul de a 
da munci'orilor harnici și c'nstiți, 
m'uddul de a produce mai mult 

ma' b ne, p ntru a câștiga mai 
mult, pentru a contribui fiecare, 

i munca sa, la îmbunătățirea 
tra u'u' celor ce muncesc.

z.ua


I D II VOI

'DIN CÂMPUL MUNC
* Muncitorii dela 

întâmpinat Ziua

Muncind cil avân1 Iii crdrul În
treceri or so i liste, nuineraji 
munci oii angrenați In lup a p n- 
' ii ■ produc’ e mai mare Si 
Uiai ef ina, rea izează zilnic i.n- 
porlante depășiri de normă

La Afcierele Centrale Petro
șani eforturi e depuse de mun
ci ori se soldeaiă cu spori ea pro- 
ili-c'ixiăti munc , tin nu» âr in 
portant de muncitori obținând 
rilnic grăi orre d< păjirj de n rme.

REDESCHIDEREA FABRICII 
DE I ITINGURI

Din a doua junii ate a lunii 
Mar.ie, la A C P. s’a redeschis 
fabri a de fi inguri Dată fiind 
importanta litingurilor necesare la 
instalarea conJuc.e or de a;>ă și 
raze, redeschiderea acestei fa
brici singura din țara noas
tră unde se toirnă asemenea 
piese. cons itue un eveniment 
de sejmă in riii aiea iidustiiei 
i" as re na i nale Redeschisă uu-A 
o intre upere de mai bine de 5 
an fără mașini și utilaje sufi- 
c en e se întâmpină incă destule 
greu ăți in muncă

La această secție majoritatea 
muu i o ilor o formează femeile 
Cu ‘oate a e tea programul de 
produ ție pe luna Aprilie a fost 
de; ișit cu 20 la sută,

LA SECȚIA MECANICA 
NORMELE SUNT DEPĂȘITE

Munci orii dela secția mecanică.

Ceferiștii din Simeria au întâmpinat ziua 
de 1 Mai cu programul de producție îndeplinit

Numeroși fruntași în producție decorați cu „Medalia Muncii"
Munc terii din Simeria ca șl cei 

din al e întrepr nde i și fabrici d n 
tara noastră, au întâmpinat ziua 
de 1 M i cu de a iri de normă și 
realizări n muncă Muncind cu en- 
tuzi sm in cadru1 întrecerilor so
cial ste, programul de t roducț e pe 
luna Aprilie a fost d-pășt la lo
comotive cu îO 'a ‘u ă, la vagoa
ne cu 10 la su ă, ar la depou cu 
5 la sută

Pentru munca sârguincioasă de
pusă în indep' n rea sarcinilor ce 
le rev n, ma1 mu’ii muncitori e- 
vidențiati în producție. au fost de
corați cu . Medalia Muncii’’.

Printre a’t'i a fost decorat ’□- 
va’ășul Jal bc’astai Nicolae pen'ru 
eforturile depuse la mod> icările a- 
dust la cuplul de fractiu.P $' co'u- 
presiun» cu mele de fr cț'une la 
vaKoane'e baiastere K A- S- F. 
nfipsare pentru transportat p atră. 
Deasemenea. tovarășul Jalobcea- 
stai pen’ru faptul că a adus un 
mare aport în muncă prin con
struirea a două maș ni unelte, a 

. fost prem at ș' de Direcțiunea Ge- 
nera'ă C. F. R-

A mai fost decorat tovarășul 
Chira Alexandru pentru Inovația 
adusă la capul de aburi dela lo- 
comot'va Nr. 2 0 000. Prin inova
ția tov răsu'ui Ch ra, canul de a- 
buri construit de el se poate adap
ta la toate tipurile de locomotive, 
iar p:erder'le de aburi se reduc 
la min'mum.

Tnvarării Bozdng Tra'an și De- 
hm'a Eugen 'ăcătnș' la Sect'a H-a 
Vagoane au fost decorați cu ..Me
dalia Muncii". Acest a au construit 

jJun disr.oz tiv de strungire automa
tă a cuz neț'ior dela vagoane, prin 
a cărui intrebuin are se reabzea2ă 
o depăș're de normă de 150 la 
sută fată de s'stemul de strung're 
dn trecut.

Tovarășul Albu losif pentru bu
na întreț nere a locomotivei cu 
care a parcurs distanta de 3 000 
km- fără n'cio rep’rat'e, realizând 
totodată și o economie de com
bustibil de 23 la sută, a fost dea

Atelierele Centrale Petroșani au 
Victoriei cu frumoase realizări

în muncă
in cins ea ii ej de 9 Mai — Zi ia 
Victoriei au muncit cu efor
turi sjxarite pentru a Înregistra 
suc e-e cât mai b ine In muncă.

As'fel, tovarășul Rusolan loan 

lucrând la freza ea șanțului pen 

tru șu ube nițe la o comandă de 

3(J0 șu uluiri a depușii norma de 

Iu iu cu 75 la sută.

Deasemenea, la strungirea pie
selor de legătură pentru contraC- 
țrile ee.trice, întrebuințând un 
cuțit special atașat la un ciTp 
exeen ric la una di i mașini'e de 
frezat ale secției Sculărie, a rea
lizat o depășire de normă 'do 
108 la sută.

Tovarășul Drăghi i Ionii lu 
crează la rabotarea de ciocuri la 
pene e s â p lor de aba aj. Orga- 
n zându- i ât mai bine munca și 
fo'osind din pin e le 8 ore do 
mun ă. tovarășul Drăghici se a- 
fla în iii recere cu a.ți tovarăși 
din se ție.

— Pentru a ajunge la un rezul
tat mai bun și la o depășire 
de normă m.i mare, t ebue mai 
întâi să-mi organizez munca cât 
mai bine — ți-a spus tovarășul 
Drăghici. Și-a început să lucreze 
mai cu atenție; a reglat m șina 

semenea decorat cu „Medalia Mun
cii’’.

Au ma' f’ st decorați tovarășii 
Bufrilă Gheor he imp egat la Si
meria Triaj, Scheamel Ignat, ca
zangiu, Ronmșin Antos, strungar, 
Măruț N'colae, aiustor și Orban 
Alexandru șef de tren in stația 
S'nre-a călători.

Pe panoul întrecerilor socialiste 
stau înșirate fot' gra’iile evidenția- 
ților în produc* e a'ături de depă
șirile de normă realizate-

Șoferii garajului Aninoasa realizează 
economii de benzină

Luând exemplu dela fruntașii tn 
producție, șofer i dela garajul A- 
ninoasa, Și-au luat angajamentul 
de a reduce consumația de ben
zină pe luna Apr I e-

Astfel, șoferii Tanczel Geza, 
Cost'nas Ladislau. Mesaroș loan 
au rral'zat în luna April e o eco
nomie 'a brnz nă de 6 la sută, iar 
șoferii Moldovan loan și Mojotcă 
Victor având un transport greu de 
pietriș au real zat o economie de 
4 la sută-

» * •
In garam' m nei se afla un ca- 

m'on care d:n cauza uzurei nu 
ma' putea fi întrebu nțat-

Pentru ca să poa ă fi repus în

Un vechiu speculant, dositor de mărfuri 
descoperit de organele de miliție din Oro știe

In urma cercetărilor făcute de 
Biroul de M i 'ie d n Orăș ie, s’au 
descoperit la locuința fostu'ui pro- 
pretar al un i tăbăcării Și cunos
cut speculant Almășan loan, o în
semnată cantita e de materiale do
site

Perch z tia făcută la domiciliul 
speculantului a scos la iveală o 
canti a',e de 166 703 lg. talpă 
77,450 kg- p'ele, 50 800 kg- curea 
de transmisie; 13 cauciucuri auto
turisme; 3 buc. cauciuc mașină; 13 
buc. camere de mașină; îl buc. ra- 

la un avans mai mare și a în
ceput să lucreze cu ho.ărîit.

Și rezol atol obț nut a f st cât 
6e poate de frumos I lupa ra- 
botarea a 2U0 [dese din ir* o co
mandă de 000 bucăți piese to- 
vară ul Drăghi i a rru-.it sa d p.1- 
șeas ă norma de lucru. In 1 c de 
7 mlnu.e cât avea pe o bucată 
el a reușit să rabotezo o piesă 
in numai 5 minute.

. • «
Pen ru a avea un timp real și 

cât mai corespunzător tova'ășul 
Drăghici a cei ut mărirea normei 
cu 30 la su ă, adică reducerea 
timpu ui de exe uție dela 7 li 5 
rninu c | e p e ă Imă < omi etul 
de fabrică de'a A.C.P nu a re 
zolvat încă cererea tovarășului 
Drăghici In aceiași situație se 
găsesc și tovarășii Radu Cons
tantin și Cleinenclcl loan care 
au cerut mărirea normei și dc 
iii ii multă vreme așteaptă rezol
varea-

Coni etul de fabrică și c >n i ia 
de întreceri socialiste au datoria 
de a urmări modul c m se des
fășoară întrecerile și de a stimula 
eforturile depuse de muncitori 
pentru creșterea producției și a 
productivltăț-l mutic i-

E. FAOUREL

Meetingul a fost desch s de către 
tovarășul Sabău Oliver din partea 
iudețenei P. M. R- Deva, după care 
tovarășul Gr goraș Constantin, 
președ ntele Comitefu'ui Provizoriu 
jude’ean a iumânat decorați le evi
dent aților și fruntași n producție.

Au urmat apoi def'lări’e în frun
te cu decorații cu „Mrdal'a Mun
cii”, organ zați le de ma să, școli'e 
după care, manifestat a luând apoi 
sfârșit.

A. COSTI, coresp. voluntar- 

cîrculat'e la transportul muncitori
lor dela Vulcan și Iscroni, tov Mo- 
ra Petru, șeful garajului ajutat de 
șoferă Tancz’l Geza, Costinaș 
Ladislau și Mesaroș G igor, au reu- 
ș't să-l repare în 26 posturi vo
luntare. Totodată au mărit caro
seria șasiu'ui cu 1 10 in. camionul 
putând transporta 40 persoane în 
loc de 28.

La repararea aceste' mașini prin 
muncă volun’ară s’a făcut o eco
nomie de 100 C00 lei aduc'ndu-se n 
acest timp o înKună,ă’ire a trans
porturilor muncitorilor dela Ani- 
noasa-

ANZRUC ALEX, caresp- voi

turi de căruță și 5 buc caniștre mi
litare. ascunse în podul casei.

Prin vigilența organelor de mi
liție, acest specul, nt care exerc'ta 
un comerț c'andes'in a fost desco
perit și dat in judecată. Descope
rirea Iu a fost un bun prilej de a 
arăta felul in care aparatul de 
Stat, nou creat, luptă împotriva 
celor care mai încearcă și acum 
;ă exploateze nevoile poporului 
nostru muncitor și să se sustrasa 
dela îndatoririle fată de Stat.

A. MlHUȚ. coresp. voi-

Munca esle un lactor care 
soarta istoriei

hotarește

(Urmare dm pag I a)

lu urina inițiativei niunciipriloi 
Moscovei, s’a dezvoltat pe o scară 
larga iii șcarca penii ti obținerea 
unei mal mari rentabilități, spori
rea acuiitu arilor și accelerarea 
peste plan a c rcula iei fon urilor 
dc rulment ale intieprinderilor so
vietice.

1 i sate. întrecerea soc'a'ista 
are ca scop dobâud rea unor re
colte buric și cons'ante murirea 
parcului de vite șl indepl'nlrea 
îna'n'e de termen a marelui plan 
strrlln'ri de translorma'e < naturii.

Spiritul 'nov I r d“scop“rirca 
tutur r resurse'or In’-rne de caro 
dispune economia nat onală, Intre- 
bu nlarea ace’tor reMirse pentrn 
Intere-ele Stalu'u' sovfe’lc pentru 
Interesele pnpo'ii'ui 'ată tră- 
’ă'urile caracter'st'ee ale între
ceri s clal'se care au luat o mure 
amploare atât la ora'c cât șl la 
sate

Inovator'i tn producție conlri- 
bu'e intr'o măsură iine •s’l la atin- 
eer a arehil nivel >'e rro-tuctle ne
cesar p-ntru real'zire- tr-cerii 
dela socialism la comunism.

Cu 20 de ani in urmă, marele 
conducător al Parlldu'u) Comu
nist (b) si al poporului sovietic, 
I- V Stalln, a arătat că ..masselc 
de muncitori socotesc întrecerea 
drept o cau-ă a lor proprie, o 
cauza patriot că; că ntrocc-'a so
cialistă nu e-tc o ct'une birocra
tică. cl ra '•ste exnresl unei auto- 
cr tic' revoluționare lu-te. a ma- 
sselnr, care ce spr'i nă "t Ini- 
t'at va or at’are a m I oanetnr dr 
muncitor ’’.

Fi nd așa dar expresia unei m- 
tncri"ci juste a masselor, fntrece- 
lea soc'a'ktâ a d»v. u't o forță 
pti»e-ri‘ră și act'vă. care împ'nee 
cu putere de volt>rPa rocfe'ătT so- 
c I st» ne drimml cm'tru r'i co- 
nmn'smith’,*, Jntr-cere.n n'u’ă la 
dosv’'|tarea 'ndustr e' 'ov'etiee a 
transportului, a economd națio
nale. la îndepl'n’rea înainte de 
term°n a p'anurlor do Sta’, la 
real'zarea unui p-ogres tehnic 
rapid în toate ramur le ecnn m ce.

întrecerea a|u*ă să se înlăture 
tot coezce «ste învec’’it să se în
vingă sp ritul cons-rva'or și *5 se 
desvolte tot ce este nou. tot ce sa 
naște z'lnic în Ta a sov'etică din 
inițiativa patr'ot’că a munci’ori- 
lor. colhozn'cilor și intelectuali
lor.

Cu cât avântul întrecerii socia
liste este mai mare, cu atât se 
rezolvă mai favorabil problema pe 
care I. V. Stal n a pus-o in fata 
întrecerii acum 20 de ani — să 
se deschidă — un câmp v st pentru 
des-.o tarea cnerg ei și inițiativei 
creatoare, să se scoată la ivea'ă 
rezervele colosale care se ascind 
în adâncurile pământului sovie- 
tic-

La Congresul unional al sindi
catelor sovietice care a avut loc 
recent s’a adus un exemplu sem
nificativ care arată înțelegerea 
justă pe care oamenii muncii so- 
v et ci o au despre organ zarea 
producției și rolul autocr't cii. A- 
cest exemplu îl constitue scri
soarea muncitorului d n Kuzbec, 
Sereda. către directorul combina
tului , Kemerovougoli".

j.Brigada poas’ră, —■ scrie 
Sereda, — este formată d'u 12 
m neri cu o înaltă cal'ficare. Mi
nele noastre posedă un număr su
ficient de mașini. Din cauză însă 
că nu toa'e mas n'le lucrează în 
permanentă există unele neajun
suri în muncă”.

lată o autocrit că activă și re
voluționară a masselor! Numai 
în acest mod îndrăzneț, direct, 
bolșevic, mii ocnele de munc'tori, 
cadrele de ingneri, tehnicieni, 
colhoznicii și funcționar i desco
peră lipsurile in munca lor șl le 
înlătură, obținând sprijinul nece
sar pentru rezolvarea sarcințlor 
puse de PartiJuI Comun'st (b) țj 
de Guvernul sov etic, do I-

Nemuritorul Leu n «cria -
două luni după Revoluția d n
Ocb rnbie ca muncitorii Țării
Stal n, in fata economiei r atio-
na'e
sov'ctlce luând puterea in inâi-
n 'e lor, vor învinge, d oarece cu 
ei es’e viala. cu el este puterea 
izvoare'or m sec&tc ule spiritu
lui de in Cat'vă. energ el șl pro- 
r e...|ui. Victoria va fl a oame- 
■lb r muncii sov et ci.

Toți vad acun că victoria a

odelegațiedeziariști străini 
au vizitai regiunea Văii Jiului

Potrivi convențll'or cupr'nse in 
(ralate'e de prle en e d nt e R.P.R 
t-i CI I I lie (a I de dc oc ațle pu
pul râ, cu prllelut zilei dc 8 Mal 
o delegat e de zla-l (I slrălnl a 
vlzlla- Rcpubl'ca noastră.

In zilele de 8 șl » Mal. s’au oprit 
in Valea Jiu ul unde au vlz'tal 
tn'rc r nde ''c mal lin-or antc 

Oaspeții au fost: de'egatli cehi 
Of' kar Franck deln ..Rovnst’ 
din lirno șl Vlado Kaspar de'a 
„Ohrana Li'du"- zlar^u' bulgar 
Tvcta ■ Șic'an’df dela „V ■ (nlc Ra- 
botnlcerivole De o ’ dn Sol a

Deasemenl printre vlz'tatori se

Dece frebue să 
s’sful din

(Urmare din pag I ■)

Su plusul de șlM in c rbunele a 
dus spre prel icra’C inseamua con
sum mare de enrgie cauzat de 
lunct'oraria cu întrerupe I a In-'a- 
h’le' șl 'neta afiUe ce funcl'anea 
ză >n gol Ipr pe dc altă pa>le ou 
plus de consii” dc energie octe- 
sar transportării blocurilor de 
p'a ră din Inirrlo ul preparatei la 
haldă.

O altă formă «tih c re s- pre
zintă s'stul ” co-sCtue hucăt' e 
ma' mici de 80 mm-, sau pralul

El dă <*re 'n <rr u ti *1 r'al 
mari In procesul de spălare. Ast
fel pipir-1 d'u că'hunel’ brut e le 
antrenată odată cu cărbune e pe 
l"h ab-ii d- soMar'. D n aceste 
j hlaburl șistul este evacuat pr n 
aparatele ,.Rheo”.

Ori. cm ace t ■ anaraie nu pot 
evacua decât o anumită cantitate 
de ș’st. frebue ca ighlrburlle să 
fie alinien’ate ru o can I ate mai 
mică de c'rbune brut pentruca a- 
paratele să nu se înfunde șl să 
nu se producă c ramboale (revăr
sarea Igldaburilor).

Acest lucru duce la micșorarea 
deb tulul spă ă’orlel uneori cu pes
te 30 la sută. Mașlncle insă func
ționează toate posturile sunt com
plecte-

Deci costul de preparare pe Io ă 
se ridici imediat cu p ocente in- 
grijorătoaie prin iiiclrcaria regiei.

Minerii trebue să știe că; nu căr
bunele brut eșit din mină este cel

Să facem din contractele celec- 
tive instrumente puternice pentru 

îndeplinirea Planului de Stat
(Urmare d>a pag. 1 a) 

generală in care va ii di cutat 
contractul colectiv cu propuneri 
practice, care să facă din cl un 
act de marc însemnătate în lupta 
pen ru inderflif. ea Planului, pen
tru imbun- ’.ăți ea conditiil r lor de 
muncă șl de viață-

Iar după ce noul contract co
lectiv a fost încheiat. îndeplinire i 
angajamentelor cuprinse in cl es e 
o datorie de onoare atât pentru 
administrațiile Inlrcprin-orilor. cât 
și pentru flecare muncitor miner 
în Parte. 

venit' Ea a fost cucerită pri» 
munca plina de ruvuă a poporul* 
sov e c, care pornește eu inclu
dere sub conducerea PartidulM 
Iul Lerrn-Stal n, ■ ub e- aducer». 
marelui lor conducător ;1 lnvălS- 
lor, I V. Stahn.pe drumul comis- 
nlsmulai.

Mim-zj m'lioanelor de •ame* 
sov etic a hotârît de pa aun* 
soarta ’storlei ea a «dreptul-» 
spre construirea soc etăț I toi» 
■iste.

mal alia șl ziaristul norvegia» 
Cristlandsen Alp.i d n corniței* 
de redacție al organului czuir* 
al l'art dulul Omu Ist Noi veg ■■.

Oa’peț I au deci ru cu sati» 
lacțle că kuut plăcut surprinși dr 
marile iulăplulrl d'n R P R ; de 
nou le șl grandioase e peiSpCcilv* 
ce se descldd in la(a pop ,rulrf 
nostru munc'tor; de grabnica și 
totodată tem In'ca Iraslornnre » 
țării care nu cu mulfl aa In armă, 
era crunt exploatată de regim* 
burg ezo moșieresc snb patrona
jul d rect al monarh el.

alegem cu grijă 
cărbune

care se vinde, cl cărbunele spă
lat - sit din preparatle, ceea ce în
seamnă că prlrr imbnn t<(lrea cal- 
tă(ll cărbunelui se mă eșt# canti
tatea de că buric vânduL

In alară de acestea, cu toate e- 
for ur le depuse de mnncltcll «I 
tchelcleill preparatieL ci nat» 
Inovațiile aduse de el, nu se reu
șește □ «o spă'a cărbune'e de ce- 
nus.-> in propor''a d 'rită Acest 
lucru crelpză mari d ’lcnl' 1(1 le- 
du trl"o oblicate să folosească d« 
multe ori un cărbune chiar de c* 
limfe proastă

s acum pr'vlt In mare exe» 
pilii d ma' ‘us. vedem crrtn o bs 
c-tă d» n'airă care ar fl puiul H 
pțrasS ah'i.il străbx*o jocî 
ln<(a'a’i| ‘trăba’o poa'e fara '• 
lung, spre n ajunge la Pașcani ••• 
Con-'anta este in lrca*ă pe toco- 
mn Ivă trece prin loc-rnl el, 1* 
apoi est svâr ită a ară sub forat 
de rrură.

Rolul preparatei pe lângă o mi
ni de cărbuni este tocmai de • 
alrge din cîrbonele brut cărbu
nele bun

Dar nrohl-ma tr bnc rn*ă cât 
dc costisitoare este preparare» 
cărbune'ui cu p occntid de șist ri
dicat

Iată d ce minerii trebue să a- 
Ic.gă cu grijă șistul din cărbune 
să conți Ibue la lupla pe ca e pre
parat a o duce pentra 1 da pă 
piață cărbune cât mal mult, cit 
m;,i elrin șl dc mai bună ca'itat»

Organizațiile da Partid, sindica

lele și organele administrative tre
bui să controleze șl să vegheze ■»- 

contenit felul in care se aplică 

contractul colectiv ia fiecare ex
ploatare, pentrncă numai astfel «I 

poate să devină uu instrument po

lemic de creștere a productivității 

muncii, de îndeplinire și depășire 

a Planului, de îmbunătățire a con

dițiilor de muncă și viată a oame

nilor muncii din Valea Jiului-
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Discuțiile in legătură
franchiste

“ Delegația Uniunii
NEW-YORK, S (Rador) 

iânibătS. in cadrul ședinței de 
4 ni n ati a conviețuirii 1‘o'itic au 
«>■( «uat discuțiile referitoare la 
•roblenit Spaniei franchiste- Șeful 
delegației soviePce. Gromiko, a 
Itaut cu -acest prilej un discurs in 
oare după ce a trecu: In revistă 
dltcațiile asupra ace'-td probleme 

cadrul ONU a arătat că Națiu- 
e Unite au luat hotărîrl menite 
ducă la apFcarea de măsuri 

■crete ia ce privește situația 
Spania și pentru crearea in a- 

istă tara a unei ordini dentocra- 
e ceeacc ar fi permis poporu- 
spjttiol să ocupe un loc de cln-

i printre celelalte tari in cadrul 
JU-ului. Cum se poate oare ex- 
;a fap u1 că in ciuda repeta’e-

d scutii privind problema re
nului franchîst și cu toate ho- 
irile concrete luate. ONU se 
le nevoită să reia aceste dis-
ii cu ocazia f ecarei sesiuni ? 
uza acestui lucru — a declarat 
omiko este ncindepl'iilrea liotă- 
ilor luate la Conferința dela Sau 
tncisco, nerespectarea acordu-
Ha Polsdam, precum și a ho- 

irilor luate în cadrul sesiunilor 
uitării Generale din 1946.
) astfel de situație nu este in- 
iplătoare. Ea se explică prin 
Ja că unele state — și In pri-

olecfarea de semnături pe petiția popu- 
ră împotriva Tratatului Atlanticului de 
ord continuă cu succes în întreagă Italia
ROMA, 9 (Rador). — Presa dc- 
cra'4 din Italia anunță că co
tarea de semnături pe petiția po
lară, impotriva tratatului At- 
ticulul de Nord continuă cu suc- 
i in întreaga (ară. fu uzinele 
mbardiei $1 Licurlel printre mim
ării Toscanei și (ăranil din Su- 
I Italiei această mișcare ia pro- 
rțil. Se crelază noui comitete

i Berlin a fost inaugurat un monument 
jicat în onoarea soldaților armatei sovietice 
izuți în luptele pentru cucerirea Berlinului
IERLIN 9 (Rador). — Ge eralul 
ikov. comandantul sovietic al 

Berlinului a inaugurat Dumiri că in 
prezența soldaților șl ofițerilor ar
matei sovietice, a personalului ad
ministrației militare sovietice, 
precum și a reprezentanților muni

cipalității din Berlin si organiza
ților democratice germane, monu

In țările capitaliste 
mișcarea grevistă crește continuu

NEW-YORK 0 (Rador). — In 
Statele Unite aroafe 150.000 mun
citorii din industria automobile
lor se găsesc acum în grevă.

Grevele de a uzinele de auto
mobile Ford din Detroit. vor du
ce la suspendarea lucrului în vii
toarele câteva zile la alte 67 u- 
dne folosind 45.000 muncitori,- 
irecum șî la in'.reprinderea altor

Soviefice sprijină în
mul rănd Statele Unite Și Marca 
Britani» au făcut totul pentru 
a împiedica aducerea la îndepli
nire a liotăririlor luate.

(iromko a citat numeroase e- 
xemple care ilustrează largul 
sprij n econmn'c ș politic acordat 
regimului franchist de către Sta
tele Unite și Anglia-

Gromiko a arătat apoi că vizi
tele în Spania ale reprezentanti'nr 
amercani au țeluri extrem de 
practice-

Americanii au primit din partea 
lui Franco dreptul de-a exnloata 
liniile aeriene spaniole Actual
mente se construește in întreaga 
Spanie o rețea de mari aerodro
muri. Cercurile conducătoare ale 
Statelor Unl*e acapareaz.i într’o 
măsură d'n ce în ce mai mare 
resursele de materii prune atât 
ale Span’el cât și ale altor țări.

Pe cur nd s'a anunța* in presa 
lărilor occidentale că Statele Uni
te au încheiat cu Franco un con
tract pen’iu închirierea pe 25 ani 
a Insulei Minorca cu dreptul pen
tru Statele Unite de a crela pe a- 
ceastă insulă baze militare și ae
rodromuri.

Misiuni americane antrenează 
pe aviatorii spanioli; misiunea na
vală americană din Spania duce o 

pentru colectare șl semnături.
Agenția ANSA anunță că in Flo

rența au lost trimise în judecată 
30 persoane acuzate la acțiuni „cri
minale", deoarece colectau semnă
turi pentru pet ția ronulară.

Presa reacționară duce o cam
panie de intimidare, afirmând că 
toți acela care au semnat această 
petiție vor fi „trași la răspundere".

mentul ridicat in om arca soldațl- 
lor armatei sovietice căzuți in 
luptele pentru cucerirea Berlinului.

In discursul rostit cu acest pri
lej, generalul Kotikov a arătat că 
acest monument va reaminti me
reu popoarelor lumii că sacrificiile 
eroicilor ostași sovietici au salvat 
civilizația de sub baibaria fascistă

3410 firme inai mici care fur
nizau uzinelor Fcrd diferite fiese 
șl materiale.

Comentând această situație A- 
OENCE ECONOMIQUE ET FI 
NANCIERE subliniază neliniștea 
marilor industriași de auto din 
Statele Unite față de grevele tot 
mai dese.

cu problema Spaniei 
continuă

întregime rezoluția delegației poloneze -
intensă activitate In vederea re
construirii porturilor spaniole.

Statele Unite iau măsuri in ve
derea transferării in Spania fran
cii stă a unei importante părți a 
Industriei de război germane. In 
primăvara auu ui trecut presa a- 
mericană a anunțat că intre re
prezentantul personal al pre edin- 
telui Truman la Vat can și Fran
co au avut loc tratative cu privire 
la „alitud nea Spaniei in cazul 
izbucnirii unui război intre răsa 
rit si apus ’.

Aceste fapte arată care este a- 
tilud.nea Statelor Unite și a An
gliei fața de reg inul fascist al Iul 
I ranco șl dovedesc că Statele 
Unite și Angl a nu doresc desfiin
țarea regimului, ci dimpotrivă că 
vor sâ păstreze clica frairhistă 
ir. Spania.

Adunarea Generală are datoria 
de a face mal mult de ât să in 
rcglstrcze asemenea fapte. Sarci
na ONU este de a pune capăt a- 
eelel politici do sprijinire șl sti
mulare a regimurilor fasciile pe 
care au început să o Cucă cu o 
Intensitate din ce In ce mal mare 
clicile agresive ale câtorva state.

ONU trebue nu numai să asigure 
îndeplini ea rezoluțiilor adoptate 
de c t e Adunarea Generală, cl șl 
să găsească inâsur"c ce ar tre
bui să fio luate pentru a asigura 
triumful democratei n Spania șl a 
permite poporului spaniol să ocu
pe locul meritat in ONU.

Gromiko a ară'at in încheiere 
că delegația Uniunii Sovietico 
sprl|lnă în întregime rezoluția pro
pusă de către delegația poloneză 
socotind că- adoptarea acestei re
zoluții reprezhită minimumul pe 
care trebue să I îndep'inească A- 
dimarea Generală.

Reprezentantul Cehoslovaciei. 
Hofme'ster, a remarcat in cuvân
tarea sa că rczoluț'a propusă de 
Peru Bolivia, Praz-lla șl Colum
bia are drept sccp ajutorarea gu
vernului fascist și a lui Franco- 

Reprezentantul Cehoslovaciei a 
declarat că delegația sa va vo’a 
in favoarea rezoluției poloneze-

Reprezentanții Boliviei și Ar- 
gent'nei au luat at tudine în fa
voarea rezoluției propusă de Peru, 
Bobv!a si Columbia. Reprezentan
tul belgian, Rikmans, a declarat 
că el va vota împotriva rezoluției 
poloneze și se va abține în timpul 
votului , proectului celor patru''. 
O poziție indent:că a fost adoptată 
și de reprezentanții Egiptului și 
Ecuadorului, care au af'rniat că 
condamnarea reg mului Franco ar 
reprezenta un „amestec” în afa
cerile interne ale Spaniei’’.

Reprezentantul Mexicului. Padilla 
Hervo, a îndemnat ONU să treacă 
dela vorbe la fapte în ce priveș
te problema spaniolă.

Hervo a arătat că ONU NU 
TREBUE SA-SI ADAPTEZE PO
ZIȚIA DUPĂ DORINȚA UNUI 
NUMĂR REDUS DE TARI, CI 
TREBUE SA ADOPTE O ATITU
DINE CARE SA O FACA RES 
PECTATA DF ÎNTREAGA LUME 

Subliniind primejdia transformă
rii ONU-ului într’o mașină de vot. 

reprezentau ul Meilculu a cerut 
ca întăririle acest fa să fie adop
tate in conformitate cu principiile 
Chartel ONU «I nu sub Influența 
presiunilor p illtlcc sau a unor ■- 
corduri blpart te.

A luat apoi cuvântul reprezen
tantul B elorus o., Kis ,-lev, car» a- 
arătat c6 Incercăiie c rcurilor ex
pansiuni te americane de □ folosi 
Spania Iul Franco In noul război 
pe care-l pre-găt sc consiliu» fac
torul principal care determină a- 
titudiiiea Statei u Uni e a ă de re
gimul Franco atât in cadrul ONU 
cât J in alaia ace tuia. Tocmai a- 
ccasla explică avea campanie con
dusă de State'e Unite pentru anu
larea liotăririlor anterioare luate 
la ONU cu priv re la Spania Iul 
Fran.o. Organizația Națiunilor U- 
nlte — a spus Ki-elev — trebue 
să condamne cu toată energia în
cercările cercu-llor agresive do ■ 
anula liotărlrlle anterioare cu prl- 
xire 'a Spania franch'stă.

DELEGAȚIA BIELORUSA a 
spus în înclie ere Ki elev - SUS
ȚINE PROF.CTUL DE REZOLU
ȚIE POLONEZ Șl VA VOTA IN 
FAVOAREA SA.

Atherton. Ioc|iitorul d-le atului 
State or Unite, nici nu a îrct rcat 
mă ar să răspundă numeroasei'r 
fap e cifate în cadrul d< sbaterilor 
care dovedesc sprijinul la g mi
litar. poliție și ec nomic acordat 
de State’e Unite ro imului lui 
Franco și nu a făcut decât să 
afirme că aces’c fapte sunt „ine
xacte și denaturate’’

El a dedarat că delegația Sa
telor Unite se opune lezoluției 
prezentată de dce aia pol ne'ă.

Reprezen antuț F anței a a irmat 
că proec’.ul de rezo’utie polonez 
„nu ar servi unor sccpvri prac
tice’’ și ar fi ,o repe are inu
tilă a rezoluțiilor din 1916 1917” 
Chauvel a declarat că delega ia 
franceză es c „surprinsă” de re- 
ro’u ia iia’nat i de cele patru țări 
din America La ină.

Reprezen antul Cubei a aiălat c.1 
poporul spân ol este sin turul caro 
nu a fost eliberat de st:b jugul 
fasiLt după cel de al doilea iăz- 
l oi mondial și a c rut ca O N.U. 
să treacă dela declarațiile solem
ne și o iciale Ia r z lvarea a evă- 
ratefor probleme vitale ajc popo
rului spaniol. Arătând persecuții
le La care sunt supuși cetățenii 
spanioli iubi ori de libertate și 
democrație, reprezen antul Cubei 
a subliniat răspunderea pe care 
o au față de poporul spaniol Na
țiunile Unite și în special ma 
rile puieri care au semnat acor
dul dela Potsdam. Nu se poate ad
mite condamnarea lui Franco și 
în acelaș timp să se ducă tra
tativele seci ele cu el și că nu 
sc poate adop.a o a itudine indi
ferentă fața de soarta poporului 
spaniol.

In încheiere reprezentantul Cu
bei a dec’arat că dacă O N U. nu 
va rezolva problema spaniolă a 
cest lucra ar constitui o crimă față 
de poporul spaniol.

Discu iile privi oare la problema 
Spaniei lui Franco vor fi reluate 
la viitoarea ședință.

*

TEIaEtrK AMA 
trimisă Comitetului de radio de pe lângă
Consiliul de Miniștri al U.R.S S , cu prilejul 

zilei Radiofoniei Sovietice
Iu cadrul aduiuril fes ire care a avut loc Vineri te Mai 

pentru -arbă o ipea rlh 1 Radiofoniei So\ieicc s’a t îmi* ui 
rea e'.egraină:

Corni.e.ului de radio (iepe lân^a Consiliul de Minimii 
R. S S.

MOSCOVA
Adunarea festivi dela Ca a Prietenii i Soiiefo-Românr 

nizala de Asocia ia Români pcn'ru Strângerea Legii uri iar 
R S S. și So ietatua de Ra. iodmfziune din R P R cu | 
zilei Radiofonici Sovietice trimite călduroase fc i itfirî C 
(ului de Radio.i are și Radi-xll u/iune dqae lăn.ă ( on>il 
Miiihtri al U. R. S. S. Oamenii munții prezent i la acvarii 
nare festiva î i manifestă dragostea și admirația profund; 
(ru lupta dusă de Radiofonia Sovietica în slujba progr 
și pac i.

Trăi.«zi (Tieenia Româno-Sovie i â. Tr. ijscâ șl iaflc 
R; d odilu. iunea Sovie 1 1. Trăiască Murea IJ R S.S.» apari'oar 
clintită a păcii ți securității, a bber ă li și independenței j 
re or! Trăiască-mard’ c< nducătOi I popoarelor sovietice și 
meni or mim ii din tntrea a lume, losif Vlssarionovici Stalin

întreaga chină de no 
A FOST ELIBERATA DE / 
MATA ,POPULARa CHINE 
^Numeroși’soldați al Kuomîntanguluijsa prt

armatei
PEKING * (Rador). — După 

cum anunță agenția China Nouă, 
armata pupu'ară chinezi in Ina n 
tarea ei spre Sud-Vcit a tăiat In 
mai multe puncte calea ferată Se- 
kiang klangsi. Un mare număr 
do orașe șl noduri de cale ferată 
au fost eliberate. In cursul aces
tei operații, 3 600 soldați din ar
mata a 68-a a Kuominiaiigulul s au 
predat forțelor populare. In curmi 
ataculu asupra căii Icratj Sek ang

Kiangsl, unitățile armatei popu
lare au eliberat orașul Ciang Jac. 
In aceste lupte 2100 soldați ai 
Kuomintanguluț au fost uciși, ră
niți sau f&cuți prizonieri.

O altă coloană a armatei po
pulare a trecut dincolo do linia fe
rată eliberând orașul Ycnc'ang.

Forțele armatei de eliberare au 
lichidat ultimele două poziții izo
late alo Kuomintangulu din China 
de Nord. Este vorba de Hsing, Im
portant nod de cale ferată șl An- 
yang. situat pe lln'a ferată Pe-

Buletin exte
BERLIN, 8 (Rador). — Nuniă- 

nil șomerilor în BLzonia a eroi
cul in Aprilie cu 44>O,OOO, utin- 
gârnl c fru de 1.150,000 oameni.

• * <
R1O DE JANE1RO. 9 (Rador). 

Senatorul brazilian Juan Bilasbos 
a pro e ul într’o ședință a s< na
tului împotriva so irii în Brazi
lia a numeroși Iii leriști notorii

El a subl-niat că mul|i dintre 
aceștia sunt acuzați de a fi co
mis crime de război

» * *
PA1US, 8 (Rador), — Federa

ția Sindicală Mondială a dat 
publicității nil protest împotrivii 
asasinării '’e către autoritățile 
militare britanice din Malaxa a 
președintelui Federației Sindicale

populare
klng — Hankeu. La 5 Mal 
Kuomlntangulul din ora-n 
Hslan sau predat, iar ia i 
măloarc torțele populare a 
ral Anfjang, astfel ca | 
China de Nord a fost ehb

In provincia Shantung 
populare au eliberat Liniei 
luat in arropiere de Tslr 
Wuyuan In hlangsiul de E 
de Soldați al Kuomlntann 
lost luațl prizonieri in ca 
cest or operațiuni, Iar alți 3.1 
predat armatei populare di 
berarca ora. ului Tsingtau.

* * •
SHANGHAI. ’ (Rador). 

mata popularii chin 'zi a 
rat Sâmbătă orașul Kash

O puternicii colom.-i-'> a 
tei populare chinez -c i 
tu acum ,-prc Kashing la o kni 
Nord est de Kashing in ‘*"'n ce 
o al*â cotoanu ina atee 
Sundliing la 25 km. Suc 
Shaiighai.

din Malaxa, și a v: 
telui acestei Federații

Federația Sindical, 
a înaintat un prob- 
ONU impotrixa vie' 
ților simlicale de către guvernul 
britanic,

* * ♦
NEW-YORK, 9 (Rador). 

Personal ită|i oficiale și nume
roase ziare recunosc eă produc
ția industrială a StaNdor 1/ni‘e a 
scăzut din nou in luna Aprilie 

î’ri'șcdintclc comitetului de 
consilieri economici Nourer. a 
declarat că in urma cercetărilor' 
reese ca indicele producției pe 
Aprilie este de 179 față dc 195 
in luna Decembrie Acvasta re
prezintă o scădere de peste 8 Ia 
sută a producției în interval le 
4 luui
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