
iN PREAJMA ALEGERILOR 
DE ASESORI POPULARI

L'âtcaa zile no mal tkapart 
•âoa la v1 eiilineiilul de o deose
bii* iMporiuiiia po lilcâ pentru 

ul muncitor: alegerile de a 
•«or. populari Data de 15 Mal, 
•aaJ la mtieaga tară vor incepo 
acoe o alegeri, ea II un moment 
teeioaat din luptu pentru trans
lai narea iustltlel noastre Intr'im 
•Titan al puterii de Stat a prole
tariatului

Alegerile de asesori populari 
*ar rellocta sl eonst iul o nouă a- 
Mrtoace a caiac Ciulul profund de
mocratic al justiții noastre in 
care poporul muncitor ișl trimite 
aleșii săi spre a-i apăra Intere
sele.

Alegerile de asesori populari 
ăasoamn.i un pas hotăiit In spre 
transformarea Justljlei intr'un or- 
gaa de apărare a Intereselor ce
lor ce muncesc împotriva exploa- 
tatoiilor, șl iu același timp de c- 
4acare a masselor in sp ritul dis
ciplinei, al respectului lată de le
gile Statului nostru.

Fiindcă — pe baza Constitu
ției R. tP R ț| a decretului Pre- 
zJdinlnl Marii Adunări Naționale
— alegerile vor avea ca rezultat 
alegerea de asesor) din rândurile 
celor ce muucesc. din rândurile 
candltta|ilor propuși de organiza
țiile de Partid, Sindicate, Comite
tul Provizoriu șl organizațiile de
mocratice de tnassă.

Completele de iudecată vor |l 
{■cadrate cu elemente cinstite, ri
dicate din mijlocul celor ce mun- 
oenc șl devotate cauzei clasei 
muncitoare, care să Judece drept, 
având o justă poziție de clasă in 
promntarca sentințelor.

Asesorii populari care acum 
va- II ale i, sunt elementul popu
lar sănătos, pă runs de spiritul 
lapte! de clasă in justiție. El con- 
stitae esența de clasă în justiție și 
siguranța că acest organ al pu
terii de Stat va servi cu adevărat 
intereselor celor ce muncesc.

Asesorii populari cu caro au 
tosi încadrate până acum comple
tele de judecată au făcut dova
da unei conștiințe de clasă șl po
litico desvoltate. El au arătat 
prin sentințele care le-au pronun
țat că iși cunosc misiunea de a 
lovi in toate nelegiuirile exploata
torilor: afaceriști, bancheri, chia
buri.

Tribunalul Petroșeni a condam
nat pe chiaburul Bal Sigismund 
din Sălașul superior la 5.000 Iei 
amendă pentru încercarea de a 
întârzia planul de insământărl al 
comunei. ,

. Asesorii populari dela acelaș 
Tribunal au obligat pe chiaburul 
Pop Janoș din Săcel să plătească 

] aogajatei sale Băndea Florica pe 

| care a exploalat-o un an intreg, 
suma de 12.000 lei reprezentând 
salariul pentru munca depusă, 
preenm și la alte despăgubiri.
- Iglă numai două sentințe care 
arată cu prisosință ceia ce a în
semnat introducerea în justiție a 
asesorilor populari, transformarea 
justiției intr'o instituție subordo
nată intereselor de clasă ale pro
letariatului.

Căci, teoriile burgheziei despre 
o iutițle in afară de clase au fost 
de mult demascate ca mincinoase. 
Introducerea asesorilor populari 
ia justiție, au transformat-o din- 
tr'ou aparat judecătoresc corupt, 
birocrat și menit a susține ș] a- 
păra privilegiile de clasă ale ex
ploatatorilor, a lovi in muncitori 
și țăranii muncitori, intr’un organ 
expeditiv, democratic și pentru 
prima dată făcând dreptate mas
selor până mai erl asuprite.

In țările imperialiste justiția 
p*crează șl azi pecetea putrezl- 
•lanil burgheze, a corupției și

uiârtâvkl Ea nu num .l că nu co
respunde rolului educat > pe care 
trcbue să-l aiba aceasta no o 
dovedește criminalitatea mereu 
crescândă in Slutele Unite du pil 
da dar ea o la cheremul mari
lor bancheri șl trusturi, depinde 
de voin(u unul grup restrâns du 
capdahști cuie o iutrebuliifcazu 
pentru mdep Inlreu -copurilor lor 
maișave, o întrebuințează împo
triva celor ce muncesc.

Campania pentru alegerea de 
asesori populurl va trebui să se 
ducă sub seninul demascării ca
racterului rcuc|.ouar șl unt demo
cratic al justiției burgheze.

Iu acelaș timp revină o sarci
nă Importantă de a răspândi in 
niasse principiile cu adevărat șl 
profund democratico a'o Cunsll 
tuflel noastre.

Aceasta campanie va trebui să 
Ile un prilej do a arăta că oame
nii muncii dn (ara mustiă au da
toria do a respecta legile Statu
lui nostru care e un Slat la câr
ma căruia stau acum tocmai asu
priri din trecut, oamenii rnunc' 
dela orașe șl sate și a cărui legi 
le apără propriile lor Interese

Trcbue arătat că menirea ase
sorilor populari c de a apăra II- 
nlțlca și avutul celor ce mun
cesc, de a pedepsi și a lovi in duș
manii lor

Curtea din Deva a condamnat 
la (emnită grea pe șoferii Telegdy 
și Babuș dela Hunedoara, care 
dovcdlndu-so cozi de topor ale 
rcactiunli au furat cauciucuri din 
garajul Uzinelor 1. S. S. De ase
meni au fost condamnați șl cel 
care, complici sau din neglijente 
au ușurat manevre,o celor doi 
tâlhari.

Apărarea bunurilor comune ale 
celor ce muncesc este una din 
sarcinile cele mai de seamă ale 
asesorilor populari. Și justlfla 
■ouă pe lângă aefiua-j de apă
rare mai are și rolul de educare 
șl reeducare a acelora pe care 
societatea burgheză i-a corupt. 
Fiindcă, așa după cum arată tov. 
Stalin: ,,a Îngădui furturile și ja
furile iu proprietatea socială... a 
trece nepăsători pe lângă aseme
nea ticăloșii contrarevoluționare, 
înseamnă a conlucra la surparea 
orânduirii sovietice".

De aceea trcbue desvoitat iu 
rândurile celor ce muncesc un spi
rit sănătos fată de proprietatea 
obștească, lată de mașinile și u- 
neltele care aparțin Statului,

Campania ce se desfășoară pen
tru alegerea de asesori populari 
pune in iafa organizațiilor de 
Partid sarcina unei serioase șl te
meinice pregătiri. Agitatorii cei 
mal buni, uzând de exemple con
crete. trebue să popularizeze can
didați! să se lămurească masselor 
rolul și însemnătatea justiției po
pulare.

Pe do altă parte, alegerile tre
bue să se desfășoare Sub semnul 
unei vigilente mărite fată de orice 
uneltire a dușmanului do clasă, 
care ar încerca să pătrundă în 
justifie și să se folosească de pu
terea ei.

Partidul trebue să activizeze in 
această campanie, Comitetul Pro
vizoriu și organizațiile democra
tice pentru alegerea ca asesori 
populari pe cel mai conștienți șl 
mal dovotatl fii ai clasei munci
toare.

Alegerile de asesori populari 
vor trebui să fie un Pas mare pe 
calda strângerii legăturilor dintre 
masse și tribunale, pe calea înfăp
tuirii unității politico-morale a în
tregului nostru popor muncitor. 
Ele vor trebui să fie un prilej de 
afirmare a caracterului democra
tic al Statului și regimului nostru 
do democrație populară.
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Depășind programul de producție 
în prima săptămână a lunei Mai,

Minerii din Petrila sau si 
în îrunlea exploatărilor carbonifere 

l'tălfiit deutupra pufului itAuu 
l'uukeril^ flutură drapelul rața 
ul produlfiei cuftigat de minerii 
din 1‘idrilU' in intrecere cu cei 
dela l upeni in ciintea idei de 
1 .Mai, In întrecerile eociuliete 
care ie detfifoură eu 
late intre grupele de 
multe grupe au depășit 
pe lu'ia Aprilie Altele 
avut de înfruntat mari 
in munci, uu luptat cu 
re pentru a nu rămâne 
jo, fi PHOGKAMUL DE PHO- 
DU( / IE F1IAT IN CADRUL 
PI ANULUI A FOST DEPĂȘII 
(IU 2,2 LA SUTA.

Aceaită depășire nu a foat 
dintre cele mai mari dela mina 
Petrila. Lunile lanuuriei Fe
bruarie fi Martie au foit înche
iate cu bilun/uri fi mai frunwa- 
te. peile 10 lu tută depășire de 
proeram.
- Iar minerii din Lxmea fi Ani- 
noaea att întâmpinai tiua de i

tuat din
din Valea

nou
Jiului

intenu- 
mineri 

normele 
cure au 
treuiAji 
indărji- 

mai pre-

Stai cu 
decât i ei 
l.ontu au 
luna Apnhe cu 8f6 lu nufâ 
minerii din

Drapelul 
in întrecere 
de minerii 
pentru e> un imbold pentru in» 
oingerea 
perdru noui

realizări mui frumoase 
dt la PetriUi ( 
depășit programul pv 

iar 
Aninoaia cu 6r? la

i njulurvi rvd du 
OL* IU di Ui uit U îfJlfulJl fii 
cu Intur/Jrre, prăn cxtin- 

[JLUl m uit u

producției câștigat 
cu cei d< la 
dm Petrila a foit

Lupeni

greutăților in mimă 
tuccete fn viitor

IN PRIMA SAPIAMAN5 Bl. 
ÎNTRECERE DELa 1 MAI, Ml. 
NERIl DIN PEIIllkA SAÎI SI
TUAT DIN NOU IN FRUNTEA 
hJLPIOTARll.OR CARBONI

FERE DIN VALEA JIULUI
Urmând îndrumările organi- 

zapei de Partid șî ale comisuri 
de întreceri socialiste dela mina 
Petrila, 
refnoit
«ere și 
■n nou

grupele dr mineri și-aw 
ungujuiue.nlele de îotre- 
au pornit la inuruă cu 
avânJ. Întărind discipLi-

Din experifnța fruntașilor înlproducfie
decorați cn , Wedalia Muncii**

Aplicând un nou sistem de muncă la lu
crările de pregătire și organizăndu-și bine 
munca, echipa lui Kupetin Geza dela mina 
Jieț-Lonea depășește norma cu peste 120°|o 

nai ridicat, precum și o bună or
ganizare a muncii echipei 
partea șefului de schimb.

Echipa Iul Kopetin Geza a reu
șit totuși in luna trecută să ob
țină la lucrările de pregătire o 
depășire a normei dc 98 la sută.

• ' •
La lucrările de deschidere a 

suitorului de peste 60 m- tov. 
Kopetin împreună cu grupa sa 
și-a depășit angajamentul cu 8 
zile. Lucrările programate pe da
ta de 25 Martie au fost terminate 
in 17 ale aceleași luni.

Aci a fost întrebuințată o me- 
(Coaiiniure ia fag. lll-a)

i . ■ ■
Grupa tov- Kopetin Geza dela 

nuna Jiet-Lonea lucrează la des
chiderea unui preabataj din stra
iul 5 — Valea Arsului- Condițiile 
de muncă ale întregii grupe sunt 
dintre cele mai grele. Locul de 
muncă e nemecanizat, iar din 
cauza procentajului mare de me
tan, cărbunele nu poate fi ex
ploatat decât cu ciocanul de a- 
bataj, întrebuințarea exp’osivu- 
lui fiind imposibilă.

§i în afara de condițiile de 
jnizncu grele, asemenea lucruri 
de pregătire sunt dintre cele mai 
ane’, o oase, ele cerând nu numai 
eforturi dar și un nivel profesio-

din

Milia oenlru [ha 
talralhinlMînli 

Da hiarîloare
Canton, ii (Rad» > t » 

>Jf’a pentru t.h,na < ntr. j • in
trat li t o f.'aa |v lărirearr I ij'a- 
1*lr arma e ropdarr <!*■ r «berore 
• u | a uns in provincia I u Ticu, 
p dr t j pur - ca.o așuăsi 
N.m Cuuig <-.ițr,tal* | riau-i 
Ktjng sr parc f, tl Ursituie

nu muncii, prin 
cc i II 
uiinu 
dt-rra din ce in cr
metodei <k* prrliidiv a lucrului 
pe pr.ntr’u tmu buh t
pj g-uJiizarv a inuiu-u, Jiniucrcju- 
se grupe au naișit t-ă-ți indepli- 
itciibcă șî sa nuroii -
lr. Drept nwuli<d, in primai 
săptămână de munca după 1 M.i: 
PJKX.HAMl L DL priODlțJip 
PE INTUI AGA MISA A H>-l

(Caa4na.re Ol

dc ore
Din su’V nulițjft- biir- infor

mate s*- anunța ca în iin.p ce 
unitfiț Ir arma ei po-ularr de c i- 
brlare dr bub conduverrj tc»r- 
ralului Cm Yj |..i ac<^ntuea«l 
IMriTiunea a^upia Shanțd aiului. ! 
irupție graer-ldor Liu Po Ceu

Cm Kt *nr* 
ufenrivr divrjgente. 
tejția Ma-ii Chinei 
țMGwnc.ei Fu Kien 
dire ția provinciei Eian^U 
țelt de eliberare au intrai în âă- 
calitaica 
spre Fu 
Vesi dr

Până 
res.unoașie că situația 
tiera provinciei Fu K.ien 
,,faine crHÎ€ă,\

Leu
drsf jfooaja doud 

ana th:i di- 
dt atu mrrș 1

C jlaJ -a in
For-

Yuan Shan pr
Cau, la 2u7 km Nord 
acest oraș

țj p-esa Kuomintuigidoi 
dela frua- 

este

La preparata „VasileLuca“ Lupeni 
echipele cari muncesc organizat 

depășesc normele
transport — unde ie fa

do uA Încânt’ și necr- 
muiuiion — fir<țiârțiad« |â 
In mod rațional r aLiwa

14-

cu un 
cauciuc, 

munca, 
de nor-

Respect ându-ți angajamentele 
luate In vederea îndeplinirii sar
cinilor ce le revin, numeroase gru
pe de muncitori care lucrează La 
pref—iația de cărbuni ,,V«ule Lu
ci" Lupeni, reaLzeaza ztLnic de- 
p&firi de normă.

M întind pa - bni dc lntrerer*, 
echipele conduse de tovărășii Tiuș 
Victor și Kra\*i* n Anxirei rara 
lucrând la secția uscare 
transportor cu bandi de 
intârindu-ți eforturile in 
realizează zilnic depășiri 
mfi de 35 la sutâ.

La (el. erhipa tovarășului Rcz- 
ocr Artur condusă din munci 
torii Badulescu loan și Laxlr 
Uorojan la repara rt-a looon»o-ț 
tivei de aburi ce transportă va
goanele cu cărbune dela 
rație la gară, a obținut o depă
șire de 31 la sută peste normă

Deafemenea, echipa de munci- 
ion a tovarășilor PiiLran Florea. 
Muntean Gh Bucșa Adam. Crâs- 
nic Alexandru. Bogdan loan și 
Bugheș Alexandru, care lucrează 
lu dirijarea garniturilor la trenul 
ce transpor.ă cărbuni d la mina U- 
ricani la pi epurație, printr’o bună 
organizare a muncii. depășesc 
jilnic norma cu 31 la sută.

Echipa de manevră a vagoa-

nelor CF.R. aduse jvntru îucJu’- 
care > 
losesc
SlLă 17
munca
z-a deplin de normă L.irc
33 la suUL

Paralei cu acute echipe 
suni LncA numeroase erh pe cin 
realizează depășiri de normă In- 
tPo mai mică proporție

• » •
Sunt însă mub (-chip* rar» 

deși lu-reaxa în a -!-asi c ndjiuai 
de muncă rămân to uș< : b n ni 
Cauza jnîuccesuJui acestora se ■ a- 
loreșic lipsei de di . ipj. ia în mu»- 
ca și a g'-r irei I r a îueir.i fa*i 
dc munc-i

In această skuatic v 
echipa tovara ulu. Caș?ta 
Bal Simian și
cea a tovarășilor 
.Manea loan 
lae. In timp

‘străduesc sâ
m un ca pe a t ru
a
două echipe car 
vclarea <arbunelm 
gVxine CF.R. nu 
ganizat. lăsând lucrul unul Li 
dejdea celuilalt.

(Con inuare în pag. III-a)
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Festivitatea înălțării în grad a promoției 1949 
de subofițeri și ofițeri activi din toate armele

Luni, 9 Mai, Ziua Victoriei și a Independenței noastre na
ționale, a avut loc înălțarea în grad a unei noui promoții de 
subofițeri și ofițeri activi din toate armele.

Au participat la festivitate ministrul Apărării Naționale ge
neral colonel Emil Bodnăraș, precum și numeroși ofițeri supe-1 
riori și inferiori.

Din pariea Armatei Sovietice au luat parte g-ral locot. Co- 
loganov, g-ral maior Zabelin și al|i ofițeri superiori sovietici.

Au fost prezenți în tribună delegați ai Comitetului Județean

al P.M.R.. ai Comitetului Provizoriu al Jude|ului reprezentanți 
ai. U T M.. U.F.D.R., A R.L,U,S, U.P.M. și C.D.E. Dcasemeni au 
participat numeroase de-legații ai oamenilor mumii.

După ce generalul locct. D. Rașcu a dat citire Decretului Pre- 1 
zidiului Marii Adunări Naționale « de înălțare în grad a nouii pro
moții de subofițeri și ofițeri, a vorbit șeful promoției 1919, 
tânărul slt. Mereuță Glnorghc. după care tovarășul Emil Bodnl- 
raș. ministrul Apărării Naționale, a rostit următorul discurs:

Discursul tov. Emil Bodnăraș, ministrul Apărării Naționale
Subofițeri, ofițeri, tovarăși-
Astăzi 9 Mai 1949 o nouă pro

moție dc subofițeri șl ollțerl dc 
toate armele vin să întărească 
rândurile armatei RcpubI cil noas
tre Populare.

Nu este întâmplător că promo
varea voastră ca subofițeri șl ofi
țeri s'a făcut pe ziua de azi.
Este ziua aniversării indepen

denței noastre naționale și in a- 
celaș timp ziua aniversării marii 
Victorii asupra fascismului in cel 
de al doilea război mondial.

De două ori in decursul istoriei 
noastre, poporul român și-a cu
cerit Independenta cu ajutorul ho- 
tăritor al armatelor popoarelor 
Rusiei. Dar independența naționa
lă pe care armele bunicilor noș-

tr luptătorii din 1ST7. nu au pu
tut sâ o clădească teme'n c din 
cauza trădării moșierimli și bur
gheziei. au realizat-o cu adevă
rat. au desăvârșit-o nepoții lor, 
ajutați insă de invincibila Armată 
Sovietică și prin sprijinul politic 
șl economic dat de statul socialist.

La temelia independentei noas
tre naționale care dc astâ dată

este reală și pentru lotdeouu 
câștigată, stă eliberarea țării 
noastre de către armata statului 
socialist, marea rictorâ a Uniunii 
Sovietice tn cel de al doilea r -z- 
bol mondial, ruperea tării noas re 
din lanțul imperialist, pri.tenia șl

(contiauara în pag Ill-a)
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111)11 <1 flDIIG \\ UII (III „MIEIIDWDIIA MUNCII"
— PETRIC PETRU, FRUNTAȘ LA MINA JIEȚ-LONEĂ —

De ziua de 1 Mai mulți tineri 
ațineri <ldu cxjxloiiAunlc carbo
nifere din Vulva Jiului, au fosl 
<kx.xjiti|i ct» o răsplată a muncii 
lor. cu ..Mvduliu Muncii”.

• • •
De ânurul Petric Petru dela 

mina Jir|-Lon<*a s'u mai Turbit 
de multe ori. Pentruca câ Împre
una cu echipa pe cure o ooiulu- 
ce au obținut In ubatajul de ti
nere iu cu iv muncesc ( re/, ui tute 
dintre cele mai frumoase: pe 
luitu Martie au dat cu 70 la 
butu ui mult cărbune, ier ta 
luita A pi ilie norma a fost do
pa >i □ in modic cu 60 la sulă, 
prin munca neobosită a acestor 
tineri

Când îl întrebi pe Petric cum 
de h reușit să (ucu aceil lucru 
nu stă uiull pe gunduri piuă ■* 
răspundă:

— Disciplina In munci și oa- 
gunizmea bună a muncii.

Echipa noastră — zice el — 
intră la timp in abataj ți te a 
puci indulă de treabă, E prin
tre ,/unele care te urci tn t câ
time . (trupele 10 fi 13 deabia 
intri fi noi deja aproape am 
terminat cu armatul, l-a fel și lu 
ețire, nu plecim pani nu am 
Împlinit, ba chiar depășit împli
nirea celor 8 ore de munci In 
timp ce alte echipe ies, noi um
plem incă 15 oagonete.

Dar după ce ai aflat „secre
tul nr. I1' al succesului echipei 
lui Petric tot te maj iutrebi: 
Bine Să câștige o jumă ate de 
oră, n oră chiar, iutrând și e- 
șind la timp din abataj. Dar 
Intr'o oră lo nu poți să dai 
cari” ■ care să echivaleze cu

Maxim Corki — marele prieten al copiilor —

Toți copiii cunose și 1 besc nu
mele marelui scriitor și patriot, 
Maxim Oorki, pe care întregul 
popor sovietic il consideră, pe 
Idrept Cuvânt „profetul Revolu
ției” ți întemeietorul Literaturii 
sovietice. 1

Go ki a purtat o mare dragoste 
copiilor, pe care ii urmărea în
deaproape cum lnvafă și-și lmbo. 
gățesc mintea și sulletili, și se 
Imc’i a de f ccare succes pe care-1 
dobândeau. Copiii ii impă tășeau 
marelui scriitor, toate grijile și 
bucuriile lor și nici o scrisoare 
pe care i au adresat-o, n'a rămas 
fără răspuns.

„Vă salut din tot sufl tul. vii
tori docto i. ingineri, poeți, ren- 
l<iș i, a. atori, Învățători „ artiști 
inventatori și geologi" a s ris 
Oorki fione ilor din Igarka (în 
Extremul Nord) care se hotărl- 
sccă să întocmească o carte des
pre viața copiilor de dincolo de 
Cercu' Polar.

..Imprie eniți-vă, lucrați eu voie 
bună și tragere de inimă și ln- 
vățați cu râvnă” — s'a adresat 
el. pionerșlor din Uniunea So
vietică.

Se vor constitui organizații de 
pioneri în întreaga (ara

In zilele de 7 și 8 Mai a a- 
vut loc l.n Capitală la sediul 
Comite ului Central al U.T.M., o 
ședință cu responsabilii de pio
neri din Comicele Județene U. 
TM La aea 'ă ședință s’a Lat 
în discuție sarcinile ce s au In 
fața Uniunii Tineretului Munci- 
ror tn munca pentru construirea 
in lntre’ga țară a detașamentelor 
de pioneri. Rapoartele desvoltate 
cu acest pri ej au a ătat ent z a - 
inul cu care a fost primită în 
toate județele crearea detașamente 
lor de pioneri.

Pesp’e importanța creării crpa-

mui bine din jumătatea normei 
Întregii echipe

•Și u'unci 1‘e'ric Petru te lă
murește că In afară de disciplina 
In muncă mal e șl „secretul Nr. 2".

— Huna organizare a muncii

Tânărul PETRIC PETRU
Decorai cu , Medalia Muncii'* 

noi ne am făcut un obceiu. In 
fiecare dimineața ținem in aba
taj o ședință scurtă de câteoa 
minute. Acolo se impart sarcini 
pentru toată echipa.

In timpul lucrului eu nu tre- 
bue si zic: — mi Palog! du-te 
fi adu lemn pentru armat, sau 
să-i spun altuia si taie lemnul 
atât sau atât de lung La ședință 
fiecare primește sarcini Concrete 
știe când s’aduci lemnul, știe ce 
lungime trebue si aibă, cât si-l 
tac ftie fiecare cu exactitate ce 
are de făcut.

Și-apăi de-aci se trag dup'aia 
si celelalte aoantagii, CA noi a- 
oem metoda noastră:

Până se pușcă aducem mate

despre pioneri
Oorki se străduia ca toți a- 

cești copii să-și însușească o a- 
titudine cât mai serioasă față de 
școală; ii sfătuia ce să citească 
și-i educa In spiritul nofbil al 
curajului, cinstei și dragostei de 
muncă, fiindcă numai așa puteau 
ei deve i cu adevărat , construc
tori ai vieții noui” și demni cetă
țeni ai Patriei Socialiste.

Această atitudine pă intească a 
lui Oorki se reflectă mai ales 
tn două scrisori, adresate: una, 
pionerilor din Uniunea Sovietică, 
cealal ă, pionerilor din școala me
die Nr. 15, „Oorki” — din lr- 
kutsk.

Analizând noțiunea de , picner” 
Oorki se adresează în ateste s ri- 
sori milioanelor de copii sovie
tici, luminându le mărețul drum 
pe care-1 au de urmat. Iată un 
fragment dintre cele mai carac
teristice din a este scrisori:

PIONERI
„Ce tnseamnă cuvântul ,,pio- 

ner”? Od nioară, e au numiți a t- 
fel oameni care se aventurau pe 
pământurile deabia desco erite, 
pentru a-și întemeia o viață 
nouă.

modul de organizare a vorbit 
tov. Aurora Roșea, membră în 
Biroul Comite ului Central al U. 
T.M., responsabila Secției Cenj 
trale de Pioneri și tcv. Daia Gri- 
gore membru în CC. ăl U.T.M.

A vorbit apoi tov. Petre Lu- 
pru, secretar al C C al U.T.M. 
care trăgând concluziile la rrp ar 
te și discuții a arătat marea în
semnătate a sarcinii — date de 
Pur.id U.T.M.-ului — de a crea 
orgintzațiile pionerești. organi
zau al -ir or scop e te educarea 
viitoarei generații In sprintul co
muni .nUui. 

rialul Și până se împrăștie fu
mul, materialul e gata piegatil 
Așa <â indată inCepem armatul 
fi dup'aia dă-i înainte

• * •
Dur mai c încă ceva: Pelruc 

l’otru nu s'a mulțumit numai să 
d-u îndrumări tovarășilor să-i 
cum să munceuscă El lu a ură- 
tat și dece irebue să munceuscă 
mui mult și mai bine.

— Mit Noi anem 11 oagonete 
să dăm pe schimb. Le facem sau 
nu?

— Cum să nu le facem?!
—- Dar să nu ne gândim nu

mai la alea 41 de oagonete Hat 
să dăm mai multe că doar am 
început întrecerea cu celelulte a- 
bataje de tineri

— Să dăm, spuneau ortacii mei 
de munca.

Apoi le-am arătat ci depă
șirea normei e o sarcini dela 
Partid fi dela U. T. M,, fi că 
îndeplinirea ei e tot spre binele 
nostru

TooarățH mei sunt băe/i bun/ 
fi au tnfeles de ce-i oorba, fi-a 
poi nc-am pus toți pe lucru... 60 
la sută peste normă tn cinstea 
lui 11 .Mai Atât am făcut.

Și când m'au decorat si fi 
căzut ce bine le-a părut tooari- 
filor Doar ei știu ci „Medalia 
Muncii" nu e numai a mea, ea 
nu numai eu am muncit E a 
mea fi a lor că împreună am 
pus umărul,

De-aia eu zic acum ci o si 
muncesc mai mult fi mai bine 
sS'l angajamentul ăsta e al meu 
în primul rând Ea a fost cea 
mai bună răsplată a muncii ți 
un stimulent pentru oiitor

m i m.

„Au fost numiți pioneri. nu- 
lnerași oameni vestiți, pe tărâ
mul științei: Louis Pasteur, In
tri,■< t • C’e O <t! • 1 r'e —
care a descoperit radium-ul; sa
vantul Docuceaev, care, prin . er- 
cetările sale asupra rolul i Ru
siei, a des bis noui c i spre n ua 
știință a Geo liimiei.

„Poate fi numit pioner Karl 
Marx — care a descoperit o nouă 
interpretare a istorici omeni ii ti 
a indi at poporului muncitor t in 
lumea Întreagă, singura cale care 
duce spre libertate.

„Vladimir Ilici Lenin poate fi 
deasemeni socotit pioner, fiin’că, 
plin de curaj, a condus clasa 
muncitoare pe drumul arătat de 
Marx.

„Orice realizare obștească care 
lărgește și adâncește cuceririle 
culturii, slujind interesele clasei 
muncitoare, a avut, are și va a- 
vea pionerii săi.

„Deaceea putem spune că pio- 
nerii sunt a'ei oameni care des- 
cope ă, cultivă și introduc îi via
ță, tot ce e nou și folositor o- 
menirii.

„Voi sunteți copiii, frații și 
surorile pione-ilor Revoluți i So
cialiste; copiii constructorilor unei 
lumi noui. Voi pă iți p- a est nou 
piământ, descoperit pentru vei, și 
îl veți locui ca s ăpâni ai tuturor 
comorilor cup-inse In el. ca oa
meni liberi, ce muncesc pentru ei 
înșiși.

„Vouă vi s’a încredințat o mun
că eroică și minunată: aceea de 
a continua opera începută de pă
rinții vojtri. o operă măreață, 
dreap’ă și glorioasă.

„Vouă nu trebue să Vă scape 
nimic. Să cunoișteți totul, să vă 
înarmați cu cât mai multe cu
noștințe și să nu di p'ețuiți nicio 
muncă.

„Voi, ni nerii. trebuie să mer
geți mai departe, pe drumul des
chis vouă de marele Lenin.

„P'oneri, înaint-!”

TINERETUL MUNCITOR
DIN VALEA JIULUI FACE SPORT...

Dramul ee duce La hangare, pri
mește pe vizitator cn plăcutu 1 a - 
pe ce face sa se simtă d.ja 
In mijlo ul naturii, departe d- ora
șul prăfuit. Brazii plantați je 
lângl drum Împrăștie un miros 
de pădure de ozon șt rășină.

Diminejța e senină. In f ță ae 
deschide pajiștea aeroportului

Elevii F oal i sunt deja pe te
renul de zbor. S’aud comenzi ..

— înainte, gata??! S’aude vo
cea instructorului.

— Gata!
— Inajxii, gata’’!
— Gata
— Trage!!
De-o parte și de a'tă a [iuo- 

rulut el vii Întind funia s ndavr*- 
lui cu mersul In pas tntms Sz 
numărând unu . doi.., trei.., pâaf 
la zece, instructorul strigă:

—■ Fugi I!
Elevii aleargă, cablul d- can- 

ciuc se’ntinde......
— Drumul!!
Elevul care ține planorul I Mal, 

thtsface pârghia. Planorul alune
că cu viteză p>e iarba tnrouall, 
punând la încercare simțul de • 
chilibru al elevului care conduce. 
Exercițiul de alunecare s’a ter
minat. Planorul a ajuns la des
tinație E hipa de transport ti a- 
șează pri un cărucior și aleaa 
g» cu el la start.

Munca me-ge repede. Elevii sa I 
deja antrenați și disciplinați In
structajul merge repede și bina: 
ca ,,pe sfoa ă”.

. « •
Activitatea aceasta in aer, li

ber tn mijlo ul naturii în soare 
și vânt, dă elevilor o culoare 
bronzată sănătoasă și ti fortilidf 
din punct de vedere f zic.

Munca lo- e bine divizată și al
cătuită după un pTogram r<ți nai.

In z lele senir.e programul 11- 
cepe dd t ora 4 dimineața, iar ki 
zilele - ploioase la orele 6

Djatorită condițiilor atmosferiv 
ce din Petro eni programul du
rează până la ora 10 sau Îl1 
a. m când începe vântul de sad 
sau de nord care s ânjer.ește f a: te 
mult exer ițiile elevilor, iar după 
masă dela 4 până la opt.

La orele 11 dimineața eh.wti 
primesc o gustare după care p_nM 
la ora prânzului se f ce program 
go.podăresc, iir în z lele progra
mate, instructori ai Jud U.T.M. 
con'ereniiză la orele de educația 
cetă'eneiscă.

Condițiile de trai Ia aceastiă 
școală sunt din cele mai buna 
pentru ca elevii să se poată e tz- 
centra asupra instrucției și pre
gătirii lor.

Le stă la dispoziție b blioteca 
bine alea ă. Litera ură de Partid, 
cărți, literare, reviste tehnice de 
spe-ialitate. Toate sunt citi'e cu 
sârguin ă de către e'evi pentru a ți 
îmbogăți cunoștințele

Printre ei sunt tineri muncitori, 
elevi, studenți, cari Intr’o atmos
feră tovărășească șl de colabo
rare muncesc toți pentru a dev ni 
piloți, servind progresul Patriei.

a • a
In timpul liber ei lucrează cu 

sâ-guință împreună cu tot persona
lul școlii la diferite munci de 
gospodărie: au acoperit cu hâr
tie gudronată. 3 barăci mari, lun
gi de 40 m. și late de 15 m.,
au amena at un teren de wollty; 
au nivelat terenul din fața ba-ă- 
cilor pe o suprafață de 1000 mp.

a ‘ a
In atelier tovarășul Volf Fran- 

cisc maistru și in tructor de zb'.r 
a reparat dela 2) Februarie a. c. 
peste 7 planoare care au fest a- 
variate cu 30-35 la sută, într’un 
ritm nemai văzut: Statul azi prune 
! î dispoziția școjii toate mate'- 
rialele necesare construcției, așa 
cum tn trecut nu s'a întâmplat ni
ciodată.

Torte acette lucrări s’au făcut 

sub îndrumarea tov. Colenio* «o- 
nundantul șeoții pâni la data de 
1 Mai.

• • •
In decursul acestei veri s a pro

gramat ca școala din Petroțen» 
sa instru asca 60 de elevi in se
rie <k- câte 20, țx-ntru brevetul 
A, B,. St vor e’e.tua dea emetii 
zboruri ț» ntru brevetul C.. ș se 
vor încerca zboruri <L înaltă per
formanță, zboruri alpine pentru 
atabilirea de goui recorduri

In ÎBf&mpinarea „Cupei Tineretului Muacitor” 

Tov. Furnea Irina se antrenează 
pentru a deveni o bună alergătoare

Tinira muncitoare furnea 
Irina, are 19 ani Din fragedă 
oâr-lă a muncit din greu pen
tru ca si-ți câștige existenta.

Acum lucrează la Societatea 
de Construcții ,,fîumpet' cure 
clădește blocuri pentru munei- 
tori tn Petroșeni,

Am oizut-o prima oară pe 
stadion tn costum de gimnastici

Tooarișul Cristtgn dela Ju
dețeană Tineretului tmi spurua:

— „Este o looarișe munci
toare care prima oară ți-a pus 
pantofi de fugă In picioare ți a 
câștigat proba de 200 m. plat, 
cu ocazia manifestărilor sportioe 
din I Mai. E ți o muneitoare 
harnică —",

Am oăzut-o câștigând proba 
de 400 m. plat cu ocazia serbă
rilor sportioe din 9 Mai, ziua 
independenței noastre Naționale

M'am dus la ea și am felici- 
tal-o,

— Tonală și Furnea ai tnai 
concurat ore'odati pini la 1 
Mai?

— Nu, tooarășe
— Cum de te-ai hotărti a* 

faci atletism?
— Mi-a plăcut de mici si a- 

lerg și când a oenit un tooariș 
din comitetul de organizare a 
„Cupei Tinerelului Muncitor" ți 
m'a inrebat dacă oreau ză par
ticip la această compeli/ie i-ata 
răspuns da.

M'a scris pe listă și mi-a spus 
că peste 2 zile să oiu la antre- 
nament, la arenă unde ooi pri
mi tot echipamentul necesar. 
Am oenit. Și de atunci fac an
trenamentul regulat sub condu
cerea tonarășului antrenor.

Primind aici sfaturi foarte fo

Tinerii munc lori dela Atelierele Centrole 
Petroșeni ob in frumoase succese în munca

Mulți tineri dela A.C.P. mun
cesc cu mare elan pentru depă
și ea normelor fiind conștienți de 
mă eața sar-ină ce le revine p u- 
tru depdșirea Planului de Stat.

Strungarul Angliei Viorel în 
cursul lunei Aprilie la confecțio
narea piulițelor pentru șarubri-t 
rile de întindere a crațer lor, lu
crare ce necesită opt operații, 
folosind numai un singur cuțit îi 
ioc de două, lucrează mai repede 
Si mai ușor încât elimină orice 
timp mort măr nd producllv tatea 
muncii, La o altă lucrare, exe
cutarea piulițelor de alamă cu fi
let trapez, la șuruburile dela 
ven i'e. prin price-r-rea 1 ti ț a 
<et,ia dvos.bi.ă iu iimp-1 lacu
lui a redus totul la o singură 
ope ație realizând o depășire Ci
nică pe luna Aprilie de 730.0

Tânărul strungar Nanciu Petru 
efectuează lucrări principale. In 
cursul lunei Aprilie la confecțio
narea cuplumgurilor pentru cra-

Porțile școlii sunt aeua lazf 
deschise pentru Iii de ntazoti 
până la vârsta d 21 ui aar '/ 
vor prinți in ret ti r a c n: I d 
gratuita pze timpul f^rioxăi ■< 
instrucție

Aceasta școala va prt^ad «iz 
mente noi, cadre de [ ilcți d votați 
cari vor ști să slujească «u ab 
negație și elan, auza c aaei Mu
ritoare in lupta ei patra pua 
trainică ți fvtirirra onM*i*il 

lositoare ți îndrumări Astfel 
facem progrese zi de zi imprea 
ni cu tooarășele cu care na-au< 
legat foarte mult cu ocazia au 
tienamentelor

Sunt fericită ci put si țari 
cip la Cupă: nar'că Și lucrul pe 
șantier merge mai bine decand 
fac sport Nu m'am găndit mm 
odată ci oiața sportioi țeait 
să-mi creeze atâta bucurie țs 
mulțumire fiindcă in trecut nu 
puteam ză facem sport

Dar desigur ci in țirile au 
pltaliste Unirii muncitori ț' 
muncitoare nu se bucuri dt a- 
ceasti libertate. Mumoc de 
mmeafa pani seara cu un salar 
de mizerie Noi lucrim I ore 
după care putem folosi timpul 
liber pentru a inoâla ți a face 
sport"

Pe Șantier tuoarășul Drtgan 
secretarul Comitetului de între
prindere, imi spune

„Tooarâța Furnea Irina e o 
fată harnică ori unde ai purip-o 
la lucru ca Iți fa e datoria are 
o purtare foarte frumoasă au 
toată lumea fi inoafă cu sârga- 
infi la țcoaia de cadre a tinere
tului. Tot ce e bun se /minde de 
ea, Izicreazi la zidărie, la trona 
portul ,,maltirului", E iute do 
picioare.. A câștigat premiul I 
la fugă, dar e prima la munci.

Irina muncește fi prin munoa 
« zi de zi atât pe șantier pe 
terenul de sport, cât ți in școala 
de cadre face progrese

Datorită organizării compeM- 
liilor ,,Cupa Tineretului", ea 
sa descoperit pe sine, a primit 
încredere tn forjele proprii de 
a-și afirma energia de a putea 
duce la bun sfârșit orice acțiune 
ce i se incredintează pe terenul 
sportin ți al muncii.

țere el a reușit ca prinn’o rin
guri operație, lucru care necesi
ta mai multe operații, să măr as- 
oă jxroductjvttatea muncii depă
șind zilnic norma cu (>S la sulă, 
in cursul lunei Aprilie.

In secția electrică tinerii MihAll 
Arghir ți Morar Constantin bo
binând un electromotor- de II 
kw., o lucrare care m.c< ita 309 
ore, au executat-o in numai 189 
ore. Astfel. în cursul lunei Apri
lie au realizat o depășire de 50 
la sută.

La secția turnătorie, B jiță GK 
care este un bun turnător ți-a or
ganizat munca în așa fel incit 
li tur.taei rolei r dela funieular 
paralel cu reduce ea la mini muta 
a rebu.urilor și a depășit nor
ma cu 6S la sută. La secția sca
lă ie tovarășa Salica Ida pria aâr-

Jepus t a reușit 6ă depă- 
jeiKă norma cu 23 la sută.

s r. 5.
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Aplicând un nou sistem de muncă la lucrările 
de pregătire și organizându-și bine munca, echipa 

lui Kopetin Geza dela mina Jief-Lonea 
depășește norma cu 120 la sută

Festivitatea înălțării în 
de subofițeri și ofițeri

grad a promoției 1949 
activi din toate armele

(armura du puf I J

todâ nenraiă de deschideie u sui
toarelor fura exploslv-

TOVAR'ȘUl. KOPETIN A A- 
«•tlCAT METODA DE DESCHI 
lWl’F A SUITOARELOR, DES- 

CM PERII DE PREAHA1AJE 

lacepând luci ăi He <lo deschi
dere a pr<a atajulid dela capătul 
du sus al suit ard și Întâlnind 
coud.țl, ascmănatoa c celor ante
rioare lipsă do mecanizare șl 
ure.a.i iu procentaj mare — iov. 
hopein sa lioiărit să Intrebuln- 
(o/e pe urai departe metoda pe 
care u folosit-o la pregădrea ro
lului

frontul de cărbune are o lăți
me de cea. 2 ni. $1 o inăflme de 
cea 2,."—J m E a acai numai cu 
..picur le" de extreme spre mij
loc de numai 2 oameni.

Metoda tov Kopetin constă In 
atacul rațional al aces'ul front. 
Întâi e escavai cărbunele dela 
bază pe o adâ cline de cea I ■. 
E icos apoi cărbune e dela mar
gini pe toa ă înălțimea frontului 
pa o a elașl adâncime de l m 
Toate acest a nu fac al'ceva de
cât să slăbeas ă m'ezul de că bu
ne, care ca ’e în uc fi ma l doar 
<Ua efiteva lovituri de ciocan 
plaside lângă tu van,

lo prFporoțio
echipele cari muncesc

(Urmare din pag I a)

Ca rezultat al delăsării în muu- 
prima echipă se găsește sub 

normă cu 8 la sută, iar cea de 
a doua cu 2 la sută.

Este necesar ca fiecare mua-< 
citai să-ți sporească eforturile t.i 
muncă; să lucreze cât mai mult 
și m i bine .pentru o producție 
caatita.iv ți calitativ mărită.

Competițiile sportive ale tinere
tului muncitor cu prilejul 

zilei de 9 Mai
Iu ziua de 9 Mai pa arena de 

sport din Petroșeni s'a desfășurat 
un frumos program sportiv, or
ganizat de Jude(eana O.S.P. In 
colaborare cu Județeană U. Ti 
M., in cinstea zilei când poporul 
român ți a câștigat adevărata in
dependență prin Victoria Arma- 

/ tclor Sovietice.
Mulji dintre participanți sunt 

țieatru prima oară pe terenul 
sportiv, sunt noui talente desco
perit* prin mun a de organizare 
depu ă de U.T.M. pentru a antre
na massele largi ale tineretului 
ui competițiile ,,Cupei”.

lată crezuliaitele probelor dis
putate

fete 50 m plat.

1 Mareș Doina ți Udriște Icana 
B. 1 sec.

2. Enă hescu Elena 8,02 B?c.
3. Nica Margareta 8,03 sec.

băeți 50 m. plat.

1. Furnei Dumitru 7,04 6ec.
2. VI dislav Silviu 8 sec.
3. VIad loan 8,1 sec.
4. Sofalvi Moise 8,2 sec.
5 Varham Gheorghe 8,5 sec.

băeți 100 m. plat

1 Pascu Mircea 15 sec.
2. Rusu Mihai 16 sec.
3. Enăchescu 17 sec.
4 Coaer losif 17,4 sec.

fete 80 m plat

I Vasi Maria 12.3 sec.
2. Danciu Severina 13 sec.
3. Dalcos Ancuța 13.7 sen.
4. Onea Doina 14 sec.

Câțiva metri cubl da cărbuna 
care altfel ar trebui rupțl cu cio
canul bucută do bucată, deci cu 
olorturl suplimentaro șl Intr’un 
timp mal lung, sunt scoși deci cu 
o muncă minimă

După co miezul a lost scos se 
trece la extragerea căi bunelul din 
colțuri pentru ca frontul >ă înain
teze pe întreaga suprafață cu uit 
metru Operațiunile sunt luate da
la început-

ORGANIZAREA MUNC I PE BA
ZA DE SARCINI PRECISE O 
ALTA CHEIE A SUCCESULUI

Dar succesul ec Ipei lui Kope
tin (leza se datorește nu numai 
metodei sale de muncă, ci și bu
nei organizări u muncii

Cei trei ovarăși câți lormeaza 
echipa 1ș procură materialele de 
care au nevoe chiar la intrarea 
in mină. Apo, la fața locului de 
muncă, In cadrul unei scurte șe- 
d nțe de câteva minute, se fm- 
pa t sarcin le, se cercetează care 
e situat a locuiți de muncă, ce 
înaintare, se poate face, și pe ba
za acestei situatil specif ce se 
constată ce alte ma'er a'e sau 
une'te mai trebuesc.

Și dup i această șed nță Înce
pe indatâ munca In t mp ce doi 
tovarăși atacă fr ntu' de cărbu
ne, cel de al tre lea — vagoneta-

..Vosile Luco" Lupeni 
organizat, depășesc normele

Numai încadrându-s* cu liotă- 
rîre în muncă, numai îndeplinin- 
du-și cu cinste sarciiile cr le re
vin, cele două echipe vor putea 
să obțină succese în muncă, să de
pășească normele, cecace ar a- 
trage după sine o mai bună sa
larizare a muncitorilor din e hipă.

E. FAOUREL 

fete 400 m. plat.

1. Furnei Irina 1,13 min
2. Danciu Severina 1 10 2 min.
3. Dolkos Anuța 1,23 nun.

Băeți 100 m. plat

1. Panaitescu Florean 1,4 min.
2. Simonfi Alexandru 1,10* min.
3. Zaharie loan 1,13 min.
4. Danciu Simion 1,14 min.

băeți 2000 m. plat
1. Rusu Mihai 7,40 min.
2. Arț Alexandru 7,48 min.

Concursul de biciclete a pre
zentat un viu interes Intre spec
tatori I

Primul clasat a fost acela care 
a avut atitudine sportivă: calm, 
cal.ul, forțe și modestie.

Distanța de parcurs 4000
1. Bohne Alfred 8,58,4 min.
2. Banu loan 9,37,2 min.
3. M ki loan 10 57 min.
4 Maiinescu 12,11 min.

Matchul de wolley disputat în
tre echipa sindicatului construc
tori ți elevii școalei medii gTa- 
dul II. s’a terminat la egalitate 
2-2

FOOT.BALL

Juniorii selecționați ai Văii Jiu
lui au repur at o victorie frumoasă 
asupra selecționatei juniorilor din 
Petrojeni în joc de 3 reprize, a 
câte 20 min. (1-1) (2-2) 3-2.

Sunt printre ei elemente capa
bile «an promit mult pentru a în
tări e.hipia divizionară A a Jiului

rul — care pentra ■■ timp ar 
trebui să stea neavând ce Încăr
ca, procură materialele necesare 
și pregătește lemnul pentru ar
mare.

In timp ce cărbunele excavat 
e aruncat fn ro1, materialele sunt 
adus; In preubataj.

Prii această organizare a 
mutic I tov. Kopetin a reușit ca 
împreună cu ortacii săi să între
buințeze din pl n timpul de mun
că Înlătur, nd timpul mort.

Așa s'a reușit ca, Învingând o 
bună parte din g eutăti d ntre ca
re cele mal principale sunt lipsa 
de mecanizare ș dlstari'a mare 
pe care treime transportat mate
rialul până la locul de muncă. 
Iu lucrurile de deschidere u pre- 
abatamlul In timp ce înainte se 
puneau 2 rame de stelar, în 3 
.schimburi Intrun singur schi
mb, acel al tov. Kopetin, sa se 
pună r> asemenea cadre, IAR IN 
PRIMELE 8 ZILE ALE ACESTEI 
LUNț, NORMA SA FIE DEPĂ
ȘITĂ CU PESTE 120 LA SUTA.

CUM MUNCESC CELELALTE 
ECHIPE t

Tov. Kopebn a lacul câteva 
șuturi împreuna cu cele a te două 
ech pe din grupa sa Inipărtășin- 
du-ie metoda sa de muncă, ara- 
tăndu-le coilc et cum pot să 
muncească mai b ne.

Adop.ând această metodă șl În
cepând să ntunce scâ mai oiga- 
niz. t, echipa lui Vancea Gheor- 
glte a reușit să depășească și ea 
n rina cu peste 50 la ută La fel 
ca șf p ma, intră la timp în mi
nă ș nu părăsește locul de mun
că dec t după sosirea schimbu
lui următor.

Sch rnbul cel de al treilea a 
rămas insă sub normă atât pen- 
tiu munca slab organizată Si lip
sită de metodă, cât și pentru slă
birea dl c pl nel, cu toate că a 
prim t un sprijin efectiv d n par
tea șe'ului de grupă.

• * •
Ca o răsplată a muncii sa'e 

tov. Kopetin Geza u fos decorat 
cu prl'ejul -ilel de l M I cu „Me- 
da la Munci1’. Această recunoaș
tere șl prețuire a muncii sale a 
fost pentru el un put'rn'c stimu
lent In muncă. D r pilda Iul, me
toda șl organizarea muncii va 
trebui să s rvească de învățătură 
și altora in primul rând celor 
din grupa șa. pentru obț'nerea de 
noul succese șl noul realizări.

H. N. DOREANU

0 echipă de muncitori dela mina Lupeni 
a reparat linia telefonică dintre Uricani 
și Lupeni în timp de 3 ore față de 2 zile 

cât era programat
Zăpada căzută din abundență la 

sfârșitul i rnii trecute, a distrus 
linia telefonică care face legă-1 
tura între Lupeni și mina Uricani

Distrugerea acestei linii care a 
întrerup: legătura telefonică în
tre conducerea exploatării Lupeni 
și mina Uri ani a a ras după sine 
o serie de greutăți, care au îm
piedicat bunul mers al muncii

Punându se problema reparării 
acestei linii telefonice, a fost 
programat pentru această lucra e 
un timp de 2 zile. Insă tovară
șii Rakaci Francisc, șef de echi 
pă la atelierul divizionar Lupeni, 
Radu Petru și Cristea Zaharia 
și-au luat angajamentul de a re
para linia telefonică intr’un timp 
mai scurt.

Astfel, lucrând pe bază de între
cere și după un p-ogram opera
tiv bine stabilit, cei t ei tovarăși 
au reparat linia telefonica în nu
mai trei ore de muncă față de 
2 zile cât era programat

» * »
La unul din abatajele frontale

(Urmare dm fag I a)

■Hanța Repub leii Române cu U- 
nluirea Soveit'că.

Deacee i promovarea voas ri 
legată de aniversarea de as ăzl 
capătă o semnlllcaț'e deosebită. 

Sunteți p omojlu care poartă 
■cest dublu simbol: VICTORIA 
Șl INDEPENDENȚA.

Ilupi ce a cos n . videntă Im
portanța unor cadre b ne pregă
tite in armată, vorb torul a ară
tat ca >n 1i ridurile cadrelor noas- 
ler militare nu mal o loc pentru 
e enienie din clasele expoaatoa- 
re, pen ru cel legați de aceste 
clas ■ orientați Ideol glcețte spre 
exp'oatare. Nu poa'e II loc pen
tru dușmani1 regimului nostru, 
pent u dușmanii soci llsmulul, 
peu ru dușman I libert (II *1 dru- 
mulu spre buna stare a poporu
lui muncitor

Cadrele rouslre militare țrebue 
<:1 Izvorască dn rândurile oa- 
men'lor muncii, d n energiile șl 
talentel" nesecate ale mas-elor 
poporului munci or, din rândurile 
clasei muncitoare, țârăn'mii să
race sl mlllocașe și deasemenea 
Inte'ectual' 'egațl de popor.

Cadrele mTtare vor trebui să 
a bă deplina capacitate de-a se 
orienta în complexul fennm nelor 
■pollt ce, economice șl oclale, de 
a cunoaște pe baza învățăturii lui 
Marx, Enge's, Lenln, Sta In, le
gile de desvoltare a soc;etă|ii. 
A adar, cadre'e noastre m'litare 
trebuie să-șl augure dela înce
putul drumului lor dc muncă o 
largă șl teme n că pregătire poli
tică, cure să Ic lege rnui strâns 
In munca și lupta clasei munci
toare și în general al oamenilor 
muncii din rândul cărora provin.

Aceasta constitue una d n eon
ii țlile principa'e pentru realiza
rea arma'e1 de t p nou — a Ar
matei Populare Române-

in rândurile noast e — a spus 
In continuare g-ral col. Emil 
Bodnăraș — a celor caro pun as
tăzi pe umeri steaua de ofițer tau 
tresa de subofițer al armatei noas
tre sunt muncitori, țărani munci
tori șl Int lectua I legați de popor, 
[ieste o mute bucurie pentru oa
menii muncii din țara noastră pen
tru Partid șl Guvern că astfel de 
elemente întră in rândurile cadre- 

din sectorul doi al minei Lu
peni riau defectat instalațiile ca
re pun în funcțiune craterele și 
alte mecanizări din abataje, fapt 
care a stagnat munca minerilor 
pentru extragerea cărbunelui.

Pebtru a înlătura acest nea
juns, sub conducerea tov. Nemeș 
Gașpar șef de echipă la secția 
electrică a atelierului divizionar 
Lupeni, electricienii Mărilă Gh., 
Gregor Vasile, Honick Eauard, 
Coi roș Aurel și Oltean loan au 
pornit imediat la muncă volun
tară pentru remedierea acestei de
fecțiuni.

Astfel, intr’un timp record, a- 
ceastă echipă a reparat 4 între
rupătoare ele.trice ți două cutii 
de ramificație, dând astfel posi
bilitate minerilor dia acest abataj 
să poată munci cu «por pentru «x- 
irageiea lărbunelui.

N GARBOVEANU, coresp. voi 

lor armatei, că oame li eșlțl d n 
popor au dovedit rapacii tea lor 
deplină,, aptitudinea de a-șl Însu
ti cunoștințele variate c| compli
cate șl pregătirea practică nece
sară pentru a deveni cadre mili
tare: olițerl și subofițeri.

Ați primit o bună pregătire mi 
Hâtră Este Insă p litru nai clar că 
ceeace i'aui dat este doar un în
ceput, o tarte din ceeace Irebue 
sa va însușiți de a.l înainte.

Ați primii o picgaiire militar a 
pe care trebue sg o desăvâ.șlțl cu 
maestrle.

luuurăful Slultn arata 
„ȘCOAI.A ESTE M M Al O 
Th'EAl'TA PHEGATll OAIU 
ADIE AIIATA (’AIIltl. A (A- 
DIIEEOH SE CAPATA UUS. 
CA VIE IN Al AHA Dl .Ș< (>d- 
IA, IN EVIT A ll> < U GKP-- 
UTAȚH.E, IN INFItANGEKI .4 
GHEUTAJILOIT.

Va trebui să pătriindeți mai 
depnr’e ueobo-it In întreaga <"i 
bogăție excepțională de princi
pii, Învățăminte «i expericnp 
știința și arta militară înaintată 
ale vărei prime elemente a|i fn- 
ci-put a le însuși fn școală. Pen
tru arx-ZLsta tretiuc muncă, tre- 
bue forțe, multă «‘ăruință. ....

Conducerea armatei va ve- 
ghia ca să vi «e creeze toate 
condițiile necesare pentru a pu
tea exercita atribuțiile ce vă 
revin pentru oa să fiți la înăl
țimea răspunderilor voastre 

însemnătatea răspunderilor 
voastre este subliniată de con
dițiile interne și externe în cure 
va începe noul vostru drum, in 
care vă încredințăm minunea de 
a fi comandanți fn subunitățile 
armatei nous'rv

In țaru noastră, este fn plină 
desfășurare construirea socialis
mului. Av&ntându-se cu clan in 
întrecere socialistă, cu abnega
ție și eroism, dusa noastră mun
citoare a Îndeplinit și depășit 
planul de producție pe prunele 
3 luni ule Planului de Stat. Se 
pregătesc condițiile pentru 
transformarea socialistă a agri
culturii.

Sc Întărește lupta dc clasă, 
lupta pentru îngrădirea și lichi
darea claselor exploatatoare.

Se ascute lupta dintre cele 
două mari tabere care s’au for
mat in lume: pe de o parte, la
gărul antiimperialist și demo
cratic în frunte cu Uniunea So
vietică, iar pe de altă parte, cli
ca ațâțătorilor la război condu
să de imperialiștii americani.

Scoțând în evidență creșterea 
forței și a combativității lagă
rului democrat și antiimperia
list, vorbitorul a arătat cu în 
lupta pentru pace și împotriva 
imperialismului un rol însemnat 
îl joacă făurirea și întărirea ar
matelor noui in țările democra
ției populare.

Echipa mecanicului Tirimescu
Simion de pe locomotiva 377.385 
și-a luat angajamentul să trans

porte mai mult cărbune
Alături de muncitorimea cefe

ristă din întreaga țară care pe 
Vîngă depășiri de normă face în 
acel aș timp și economii de com
bustibil și materiale, muncitorii 
care transportă cărbunele spălat 
dela Preparația Lupeni la gara 
teu vagoanele C.F.R., au cerut 
să li sc mărească norma < dc 
transport.

Astei, echipa mc anicului Ti i-

Ca cât forțele urm» ei ge apă
rare ale cuceririlor |A>p»ralui ■•s- 
tru muncitor vor li mal paieraJte 
unii bine orugnizute, var «tapaii 
mai temeinic șlitaița șl arta mili
tară. cu atâl contribuția auastr* 
va fl mal eficace in apărarea caa- 
zei pocii și Independenței aoasira 
naționale

>ubofi|en ți ofițeri cțiți din 
rândurile claau înunulcure și 
ale |..raouili in u la-it oare, diulM 
iiilcleclualu pi ogreuișb trebuia 
să fiți iui>if<4 de disciplina mi- 
li oră Diuscjueacu, uh cerem «a 
atunci când ueți iun cantenzilv. 
in primul rund purtuți o a- 
tentă firijă lafu de oamenii pe 
care bi-i ini redinfăni, cin acețha 
eunt fui acrluraii < iu-- fi pă
turi toijule dm rândurile r arar» 
nenifi și noi (>rija periiru oetafii 

fiii rmmenilur muncii tra- 
bue să fie preocuparea puaxfră 
de fiecare cent

Voi trelnu- su iiziiți exigența 
pentru îndcpJinjreu întocmai u 
Îndatoririlor ootășcțli peutr» 
păstrarea ncș'irbitS u discipli- 
uei și ordinei militare cu exem
plul pce»<>nal țx- oare trebue M-i 
dați subultcrnilor. Să le fiți 
pnoteni fn adevăratul înțeles ni 
cuvân'ului, »u regii au cu dra
goste la ridicarea nivelului Iar 
politic, cultural, să le îtnpărM- 
șiți cu toată căldura cunoștin
țele științei și anei militare

Vă cerem să cultivați prlutr* 
cei pe care-l comandat! patriotis
mul fierbinte, drago-tes lată da 
poporul muncitor, spiritul de sa
crificiu pentru cauza Iul, pentni 
Patrl atașamentul la 1 de regi
mul democrație populare șl Par
tidul Muncitoresc Român. Să răs
pândiți Spiritul Internaționalismu
lui proletar, al sol darkățll fră
țești intre oamenii muncii de pre
tutindeni

Să cultivați cu InIHcârare la 
ostași și subnl'crni, prietema și 
dragostea pentru oamenii sovieti
ci. pentru Statul I r> ptn'ru ar
mata lor, pentru lupta șl erois
mul lor, să luațl exemplu dela ei. 

Numai estici arma a noastrl se 
va putea ridica in scar ă vreme 
la nivelul unei armate populare 
moderne.

Urmând aceste recomandațk 
veți înregistra succese pent u voi 
pentru noi toți, pentru poporW 
nostru muncitor, pentru clasa 
noastră muncitoare, pentru Patria 
noastră REPUBLICA POPULARA 
ROMANA.

Acum când pășiți la drum nou, 
vă transmit in numele Partidului 
Muncitoresc Român șl al Guver
nului R P R. cele mai bune u ări.

FIȚI MÂNDRI DE ÎNCREDE
REA CE VI S A ACORDAT DE 
A Fl CADRE ALE ARMATEI 
R. P. R.

nescu Simion de pe locomotiva 
377.385 și-a luat angajamentul de 
a transporta la gară 80 în lo» 
de 50 »/.goane in 8 ore, eăt 
este normi.

To odată echipa tov. Ti rine cu 
și-a luat angajamentul de a face 
cât mai multă economie de cr<n- 
bustibil și ulei necesar locornod- 
vei.

GHirSVN IO AN eores(> voi.
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,,Războiul rece“ al Wallsfreefului împinge Statele 
Unite într’o catastrofă militară de care massele 

se îndepărtează în groază
Plenara Comitetului Național al Partidului Comunist dm 

Statele Unite

FORȚELE PĂCII SUNT SUPERIOARE 
FORȚELOR RĂZBOIULUI

Mesagiul adresat poporului danez de către cel de al 
16-lea Congres al Partidului Comunist Danez

NFW-YORK 11 (Rador) 
Ziarul IMILY WORKER anunță 
că î« nleJr dv 23 și 21 Aprilie 
■ avui loc | alena ra Comitetului 
Național al Partidului Comunist 
din Statele Unite la care sau e- 
muniiiat problemele privind si 
uiafia internaționala și internă și 
«u luat hotărîri cu privii 
re la imenși fi arca luptei pentru 
pace la drepturile cetățenești și 
la situația economică.

Analizând situația politică inter- 
naționalA. Comitetul Național a 
Partidului Comunist din Statele 
Unite declară că agravarea pri- 
colului de război care c tj rezul
tatul înclieeri tratatului Atlanticu
lui de No d a creiat o noua e- 
(ajrt a lupei pentru pace care de-

Comemorarea celor 123.000 antifasciști 
asasinați de bestiile noziste în lagarul 

dela Mathausen
, YIENA, 10 (Rador). — Foștii 
prizonieri din Ugilrul <k? con
centrare hitlerist dela Mathansen 
«au întrunit. venitul din diferite 
tari, pe locul unde se găsea la
gărul, pentru a comemora pe 
dea 123 mii antifasciști asasinați 
de bestiile naziste. Monstruoasa 
<ziuă a mor ții cu camerele ei 
de oroare și instrumente de ex
terminare a oamenilor a fost 
transformată într'un muzeu în
chinat memoriei victimelor te- 
roarei fasciste.

Minerii din Petrila s au situat din nou în fruntea 
exploatărilor carbonifere din Valea Jiului

(Urmare din pag. I-a)_____

DEPĂȘIT CU 5 LA SUTA, IN 
TIMP CE MINERII DIN LU- 
PENI SUNT LA NIVELUL 
PROGRAMULUI,, CEI DELA 
LONEA AU 10/(1 SUB PRE
LIMINAT IAR CEI DELA A- 
NINOASA CU 15 LA SUTA 
SUB PRELIMINAT

In întrecerile intre sectoare 
minerii din sectorul I s’n situat 
în frunte, cu o depășire de 28 la 
suta. Minerii din sectorul II uu 
depășit programul cu 24 lu sută, 
cei din soctorul III cu 14 la 
sută, iar cei din soatorul IA au 
rămas sub preliminat cu 14 la 
sută.

GRUPELE CARE 
DUPĂ METODA

LUCREAZĂ 
PRELUĂRII

LUCRULUI PE SCHIMBURI 
OBȚIN CELE MAI FRUMOA

SE SUCCESE IN MUNCA

In întrecere între ele, nume
roase grupe depășesc cu mult 
normele. Grupa lui Kebirle Ma
te. dă zilnic 09 la suta peste 
hormu Da vid Alexandru 65 la 
sută, Sârbu Gheorghe 4? la sută, 
Muska loan 43 la sută, Kuderna 
Emil 37 la sută, Gheorghe 
Gheorghe 33 La sută, Munteanu 
Gh. 21 la .sută, iar altele au de- 
ișemenea depășiri de norme u- 
Drșpiate
‘ DAR CELE MAI FRUMOA
SE DEPĂȘIRI DE NORMA AU 
FOST OBȚINUTE DE CUL

vine posibilă unirea In lupta p n- 
tru pace a massclor celor mai 
largi ale jujporului indiferent de 
convingerile pt-xliiice.

Massele jxrmlar<- a clasei mun
citoare încep să înțeleagă Cii 
,,războiul rece*’ al Wallstreetului 
împinge Statele Unite spre o ca
tastrofa militară de care mass le 
se Lndejiăricază cu groaza

Criza economică Se apropie în 
toate țările capitaliste. Numărul 
total al șomerilor din Statele U- 
nite depășește cu mult cifra de 
6.000.000 și continuă să c ească. 
Numărul șomerilor jjarțiali atin
ge cifra de aproape 12.000.000 și 
este deasemenea în creștere.

Pu erea de cumpărare și nivelul 
de trai nu numai al muncitori-

La meetingui care a avut loc 
în centrul fostului lagur, ora
torii au amintit torturile și ero
ismul de oare au dat dovadă. 
Ei uu adus tributul în special 
dârzenia și curajul oamenilor 
sovietici a căror voință de luptă 
nu a -pultu- îi înfrântă prin nici 
o tortură folosita de fasciști.

La niwtuig au luat cuvântul 
delegații: celweJovțac, îfrancez,
român, spaniol, ^rec, austriac 
și polon.

PELE CARIC LUCREAZĂ DL- 
PA METODA PRELUĂRII LU
CRULUI PE SCHIMBURI.

Astfel echipa condusă de tov. 
De-ak Vilhelm. se situează în 
fruntea tuturor echipelor din 
mina PetriLa ou o depășire de 
118 la sută. Echipa tov. Costin 
Ștefan, care înainte deabia îți 
îndeplinea norma, lucrând pe 
„fisă aparte" dă zilnic 112 la 
sută peste normă, echipa lui Si- 
laghi Alexandru dă zilnic 107 
la sută peste normă.

Deasemenea, ccltipa condusă 
de iov. Bereș Ștefnn depășește 
norma zilnic cu 22 la sută. Pop 
Ludovic cu 80 la sută, Bedeu 
loan cu 78 1a sută, Fila loan cu 
75 la sută, Crainic Pomfil cu 57 
la sută, Nistorean loan și God- 
ju Gh. cu 55 la sută, Hooa Iuliu 
eu 20 la sută, iar celelalte echi
pe care lucrează după metoda 
preluării lucrului pe schimburi 
depășesc z‘lnic normele

PENTRU REDUCEREA NE
CONTENITA A NUMĂRULUI 
DE GRUPE CODAȘE, E NE
CESAR SA SE GENERALIZEZE 
METODA PRELUĂRII LUCRU

LUI PE SCHIMBURI

Cea mai mare parte a grupe
lor .dela mina Petrila, depășesc 
zilnic normele. Pentru ca și a- 
ceste grupe să-și poată îndeplini 
sarcinile ce le revin in cadru* 
Planului ele trebucsc ujutate. 

In primul rând, -grupele care 

lor ci și al fermierilor și mi . ii 
burgheza i drl.i orașe, scade cu* 
repeziciune, Massele largi ale p® 
porului american sunt amenințate 
dr mizerie. Poporul american *i 
clasa muncitoare se nflâ în fața 
unei ofen-ivr organizate a mono
polurilor ajutate de conducătorii 
reacționari ai Sindicatelor, carv4 
vor să arunce pe umerii maotrl « 
greutatea principală a ctizei tare 
se adâncește

Deasemenea, Comâtetal Națioail 
a formulat revendicările concrete 

ki vitoare la îmbunătățire» eo«- 
dițiilor materiale ale Banelor 
muncitoare. Comitetul Națioeal a 
subi.n.at că aceste reveiuLtiiri tre
buie să fie legate de lupta 
tru pace, pentru drepturi egale, 
pentru unitatea sindicali pentru 
apărarea drepți rilor Partidului Co
munist ți a tuturor organ.zațiilor 
progresiste care sunt în prezent 
amenințate de reacțiune.

Comitetul Național a subliniat 
că comuniștii trebue , să ducă o 
luptă ideol gică împotriva tuturor 
teoriilor ți curentelor ideologice, 
burgheze revizioniste, care pro- 
ptovăduesc ca cri ele ar putea 
fi evitate fără u se d . riigv ca
pitalismul și că lupta Wallstree
tului pentru doiri.iația mondială 
ar aduce poporului american pros
peritatea”.

rumân sub normă treime să in
troducă metoda socialistă de 
muncă: aceia a preluării lucrului 
jx- schimburi. Acest lucru este 
necesar, pentru a se putea sta
bili care dintre cele 5 schimburi 
ale grupelor rămase în urmă, 
muncesc bine și care nu. In fe
lul acesta deficiențele ți greu
tățile în muncă vor cși la ivea
lă, iar conducerea exploatării și 
tehnicienii vor putea lua mă
suri de îndreptare prin încadra
rea echipelor rămase în urmă cu 
mineri de frunte, care știu să 
organizeze munca bine, prin în
zestrarea abatajelor lor cu u- 
nelte corespunzătoare.

Justețea extinderii metodei de 
preluare a lucrului pe schim
buri e dovedi'ă de faptul că nu
meroase grupe dela mina Petri 
la care mai înainte rămâneau 
sub normă și care acum lucrea
ză pe „fișe aparte", obțin cele 
mai frumoase succese în muncă 
Metoda preluării lucrului pe 
schimburi dă posibilitate să se 
organizeze întreceri socialiste 
între cele 5 echipe ale aceleiaș 
grupe care lucrează în schimb 
de câte 8 ore.

NUMAI ASTFEL MINERII 
DIN PETRILA VOR PUTEA 
LUPTA CU ' M AI MULT SUC
CES PENTRU ÎNDEPLINIREA 
ÎNAINTE DE TERMEN A 
SARCINILOR CE LE REVIN 
IN CADRUL PLANULUI.

I. BRANTA

COPENHAGA, II (lludor).— 
ZiaruJ Lurid ()g /' olk u publicul 
rucisttgiuJ adresat poporului <lu- 
luz de cutre (vl dr al lO-im 
Congres al Puri olului (’oiuuiiist 
lAuurz, Mcsugiol Kpune:

MAcele forțe cure In ropetatr 
răi:duri au Împins lumea In răz
boi pentru a se linbogZițj prin

In Italia mișcarea grevista ia 
proporfii

Peste jumătate milion de muncitori agricoli an hntărM 
să declare gravă

ROMA, 10 (Rad or), — Se a- 
nunfă că In cursul ultimelor 
iile au foit înregistrate nemul
țumiri crescânde In rândurile 
populației din regiunile agricole 
ale Italiei de Sud,

Astfel, la Corato muncitorii a- 
gricoli porniri an manifestai tn

Noul regim al prețurilor și salariilor 
a provocat indignarea muncitorilor 

austriaci
Rezoluția adoptată de C. C. al Partidului Comaniat 

Austriac
VIENA, 11 fRador). — C<»nii- 

le-tuJ Central al Partidului Co
munist Austriac a adoptat o re
zoluție in legătură cu noul re
gim al prețurilor și salariilor e- 
luborat de Partidele guverna
mentale din Austria

Acest regim spune re zoi u pa 
a provocat indignarea muncito
rilor și tuturor austriacilor cins
tiți. In ultimii ani speculanții și 
marii capitaliști au realizai 
profituri de miliarde.

In rezoluț-ic se* arată că Par
tidele din coaliția guvernamen
tală nu și-au îndeplinit promi
siunile de a micșora prețurile

Sarcina principală a Federației 
Tineretului Comunist Italian este 

lupta pentru pace
Prima conferință regională a Federației Tineretului 

Comunist din provincia Roma
ROMA. 10 (Ridor) — La 8 

Mai a avut loc la Rcma prima 
conier nță regionala a F<d rațiA 
Tineretului Comunist din prcviti- 
cia Roma la care a t luat parte 
aproximativ 10 0 0 tineri.

Luând mviuiul la acea; ta c n- 
fe m ă Carlo Prieta. mcmlra îl 
Comitetul Central al Partidului

La Paris și în numeroase alte orașe din Franfa 
a fost sărbătorită

Cea de a 4-o aniversare a Victoriei, 
asupra Germaniei hitleriste

PARIS, 10 (Rador). — Cu pri- 
k-jul celei de a patra aniversări 
a victoriei asupra Germaniei I i 
tleriste și amintirea eroilcr popo
rului francez, care uu căzut in 
lupta pentru inderendența națio 
njia a țării a avut loc Luni la 

producția de amănunt pi pria 
ai.upri.rvu popoarelor, var dii 
r.ou eh (uruheă omenirea lnir‘u> 
război mondial. AitM război re- 
pr(*zin1u o primejdie mortali 
(♦cidru noi ți copii noștri

Dar jxukia ponte fi asigurai! 
*— declara mui departe mrb<- 
giul — dvourxw In iitiiiirUiI 

cursul zilei de lami cerând de 
lucru, l’e de altă parte aproape 
jumătate milion de muncitori din 
provinciile Apulia, Lucarna fa 
( alabria au hotărit să declare 
greoi in cazul când revendică
rile lor privitoare la udării nu 
nor fi satisfăcute.

și de a nu duce nici un fel dr 
tratative fără știrea poporului 
In cursul unor tratative Becrrte, 
coaliția guvernamentală a ho
tărât să mnjoieze prețurile, ta- 
rîfeJc și impozitele

Iji încheiere, reauluția «pune 
că l^sirtidul CumuJiisit Austriac 
n’spinge în modul 0*1 mai cate
goric noul regim al prețurilor 
și salariilor și cerc tuturor mun
citorilor și funcționarilor sa s*i 
unească pentru a zădărnici pla
nurile coaliției gu veni amen tale 
diidreptute împotriva intenselor 
țxrporulid.

Comunist Italian, a subliniat ci 
sarcina [-Tinciipală a Federației 
Tineretului Comunist Italian - te 
lupta p.-ntru pa.e

într’o atmosferă entuziaști par
ticipiul i la ccn.erinți au adop
tat textul unui mesaj de salut 
adre at Comsomolului leninist sta- 
linist.

Paris și în numeroase alte o- 
rtișe din Fran'a manifestații or
ganizate de Asociațiile FoștiLor 
Lup ăi ori în mȚcarea de r zistență 
și de Cot.î etul Francez al Federa
ției Democratice Internaționale a 
Femeilor.

dr fața forjei? păcii
pertoare forjelor războiului Qu 
prilejul (Țong/esirlul Mondial 
aJ ParL/ănilor Păcii 060 îniliM- 
nf oamenii din tuak* părjdr glo
bului au alculuil o puU-rnu'A ar- 

fi păcii. AcM*4i>la a rma Li 
are rădariju adâncă iu ’x1* 
ma">icl<‘ jMipulurv.

IJniunua StivtcUcâ ți dmwj- 
erațiile populare m- aflu iu frwn- 
L-a acestei armate Dar 
anigurann pucii i*ste D4>«^arn 
unirea tuturor forjelor,

lJe&ccra, noi hpuneui jx^xru- 
Ilu daJMV (iTcți cu IxigApile 
(ă-Tii aă f-ir fulu ițe in fuiovul 
vostru Nu fxrn:iu**|i utdimrea 
lor jxîntru cursa inarmărdur 

(ymaofidap uji-latra 
■îuitciioare luptați, j/rjHru im- 
branăLAțmra nivelului dr trai al 
oamcuulur muncă!

IXnnaacap pe crn care vor
besc dr. imposibilitatea evitării 
răzlxjiului pe care dm M<râns 
mă ioane dr pe urata celor dauă 
r izbo a ie mondiale ’

Alăturațj-vă froniului de 
tă imjMjtriva Blocului Atlanticu
lui. luptați p«-ntru uid--j jciaien- 
|a națională a tării

Sprijiniți politica de pace a 
[Jniunii Sovietice t^prijirnp pro
punerile sovietice la ONU pen
tru rod u cerea armamentelor, 
iikstXuirea unui control 
CH-Tgiei atomice

Sprijiniți Mandrăul C««g^- 
• ului Mondial al Partizanilor 
Păcii, alâturându-i u lag&eului 
mondial al luptătorilor peatrn 
pace.

SCURTE 
ȘTIRI

La sfârșitul lunii Aprdir Șefi
ei‘ui bugetar al Statelor Unite a 
depășit suma de 500 m lux ne 
dolari.

In aua. de 5 Mai, Oomitelul 
Principal al ,,Consiliului Parla
mentar" dela Bonn a adoptat cu 
grabă cxcepponaiă in cur-ul j- 
nci ședințe ce a durai nitnuzi câ
teva ore, cele 140 articole ale 
textului „Costituțici" dela Bonn.

• * •
Tribunalul din Londra a con- 

amnat Luni la 6 săptămâni in- 
hisoare, 9 persoana- care .ui 

■ aat pa.rte la manifestațiile cu 
prilejul zilei de 1 Mai în fața 
mbasadei americane dui Lon

dra, impot ira pc iticii de ațâ- 
,are la război a Statelor Unite

• * •
Ziarul H'icner Montan* cri

tică faptul câ Austria este o- 
bligută să importe articole de 
Inx din Statele Unite, vinuri di» 
Franța și banane din lndiile Oc- 
cadct’ile în timp ce in industzia 
ausatriacă are atâta nevoe <ie 
mașini și populația suferă dia 
pricina lipsei de alimente și 
medicamente.

* * «.
Tribunalul militar din Salonic 

iGrecial a condamnat la moarte 
.8 pxirtizani cazuți prizonieri.
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