
COMISlADEiNTRECERI
DELA MINA LllPENI TREBUE SA 
TREACĂ DE ÎNDATÂ LA REOR

GANIZAREA MUNCII
Miaaaate sunt rondel? aiuncll 

care »e desfășoară pe bara do lu- 
t rac ere șoc allstă Numeroase trupe 
da aiiacrl d^la Anluoasa. Petrila, 
Loaea, precum (1 muncitori dolu al
ta la.repriideri. lucrând fre bura de 
latreccrl, reușesc si dea tai II pro
duse atal uiuite șl rual bune.

La mina Petrț'a. unde întrecerile 
socialiste au cuprins inassele largi 
de mluerl, in llecare zl, numeroase 
Crape dau zeci șl zeci de tone de 
cârbane peste prevederile Planului. 
Lucrul acesta, dovedește că între
cerea socialiști este principala Pâr 
ghio in mâna clasei muncitoare 
peatrn îndeplinirea șl depășirea 
Planului, este a Șa cum ne In- 

' vată marele Leidn metoda co
munistă de construire a societății 
socialiste.

Pentru a înarma masvole largi 
de muncitori cu această forță a 
latreoerii socialiste, rezoluția ple
narei din Decembrie 1948 a C C 
al P IW. R. asupra problemei sin
dicale. a trasat cu sarcină princi
pală organizațiilor de Partid șl sin 
dlcale, desvoltarea șl însuflețirea 
iatrecer lor socialiste.

In acest scop, pe lângă flecare 
exploatare din Valea Jiului, a fost 
înființată câte o comisie de între
ceri socialiste, care, ajutate șl sprl- 
flnito de organizatele de Partid șl 
comitetele sindicale au datoria de 
a adânci până la ultimul muncitor 
si de a insufleti întrecerile so
cialiste

Cum s a achitat comisia de în
treceri dela mina Lupenl de sarci
nile incredlnțate de Partid?

La inccputul anului curent, când 
economia noastră națioa ă a intrat 
pe făgașul planificării, grupele de 
mineri au pornit la iritreceri socia
liste pentru iudeplinirea inainte de 
■ereaen a sarcinilor ce le revin in 
cadrul Pianului.

întrecerile intre grupe, au fost 
pornite pe bază de angajamente 
concrete menite să ducă la spori
rea productivităt'i tnun.li, îmbuna 
lățirea calității șl reducerea prețu
lui de cost al cărbunelui, printre 
care ci n următoarele: depășirea 
normelor, economii de exploziv, e- 
nergie și materia e, reducerea lip
surilor nemotivate dela lucru, pre
luarea lucru'ui pe schimburi, etc.

Pentru a da rezultatele dorite, 
munca bazată pe întrecere trebue 
urmărită îndeaproape. Adică săp
tămână cu săptămână, zi cu zi, să 
fie scoase in evidentă atât succe
sele cât și lipsurile constata e in 
munca desfășurată pe bază de în
trecere Succesele trebuesc popula
rizate in rândurile tuturor mineri
lor, Iar acolo unde sunt lipsuri in 
țiuncă, grupele de mineri trebuesc 
ajutate pentru lichidarea lor.

Sarcina aceasta trebue dusă la 
îndeplinire de comisiile de intre- 
oeri. Prin urmărirea zilnică a fe
lului cum se desfășoară intrbeerea, 
comisia de intrecere trebue să cu
noască care grupe de mineri pro
duc Diu'l șl care produc inai pu
țin care grupe luptă pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui și 
care nu. precum și felul in care se 
indeplinesc sau nu celelalte cri
terii de întrecere

Cunoscând toate acestea, comi
sia de intrecere trebui să populari
zeze larg părțile pozitive, pentru 
a fi urmate de cât mai multe gru
pe și de a lua măsuri practice 
pentru îndreptarea lipsurilor și 
greutăților in muncă

In acest scop, comisia de intre
cere are la îndemână o serie de 
posibilități. In primul rând e ne
cesar să se ducă o propagandă in
tensă asupra desvoltăril și însufle
țirii întrecerilor socialiste. Tabela 
de intrecere din sala de apei tre
bue să oglindească in fiecare zi 
situația produ.ț ei fiecărei grupe de 
mineri in parte- Mine-ui din oricare 
grupă sau sector, să aibă posibili
tatea de a vedea la intrarea sau 
eșirea din mină, cum stă grupa, 

sectorul sau mina iu care luvreaza 
cu producția. de cl e a fost între
cut l'e panouri mari, uln-ate In 
locuri ușor vizibile m sala du apel, 
trebuesc evidențiate grupele caro 
ob|in rezultatele ce'u mal Irumouso 
in muncă, șl care sa Ilo un exem
plu demn de urmat pentru ee'elalle.

Comisia do iutrecce dela mina 
Lupeui se achita du aceasta sar
cină ?

iiotărit, nu!
Pe tabela de întreceri din sala 

de apel, minerul Molian Florlan, 
Cslminga loan, Popa Teodor, Da 
miau loan sau oricare altui, nu 
poate vedea care e situația grupei 
Iul, din punct de vedere al produc
ției, nici al calității, nici al absen
telor nemotlvato! in sala de apel a 
minei Lupenl, nu găsești un singur 
cuvânt scris despre o grupa frun
tașă in producție sau despre o gru
pă care are scăderi șl rămâne iu 
urmă!

In al doilea rând, com'sla de în
treceri are posibilitatea de a ajuta 
grupele rămase in urmă, prin con
sfătuirile de producție.

-Membrii comisiei de întrecere 
trebue să cunoască situația fiecă
rui loc do muncă in parte, trebue 
să cunoască minerii, trebue să cu
noască grulățile șl posibilitățile de 
muncă- Pe baza cunoașterii telului 
cum se muncește in fiecare loc de 
muncă, comisia de întreceri trebue 
să convoace consfătuiri de produc
ție intre mineri șl tehnicieni. In a- 
ceste consfătuiri, comisia de intre
cere să arate fiecărei grupe in par
te. cum și-a indepliiiit angajamen
tele de intrecere in ceea ce pri
vește ridicarea productivității mun
cii. economii, absente nemotlvate, 
etc. Șefii de grupe sau minerii din 
grupele fruntașe trebue să explice 
celorlalți cum muncesc grupele lor 
pentru a produce mal mult șl mai 
bine, iar șefii grupelor rămase in 
urmă să vorbească despre piedicile 
ce le stau in calea rldicăiil produc
tiv.tâpi muncii. Apoi, să se ia ho- 
lăriri practice și posibile, care să 
ajute grupele rămase in urmă pen
tru indeplin rea normelor.

In acest sens, comisia de intre
cere dela mina Lupeni, a organ,zat 
câteva consfătuiri de producție, in 
care au fost analizate unele as
pecte ale greutăților in muncă In
să aceste consfătuiri de producție 
n’au fost organizate in mod regu
lat. Iar succesele și lipsurile gru
pelor de mineri n’au făcut obiectul 
discuțiilor acestor ședințe-

Pe de altă parte, una dintre cele 
tmai valoroase metode de desprin
dere a grupelor de mineri de ră
mânerea In urmă, acea a analizării 
felului cum se des ășoară luciu! la 
fata locului de muncă, unde se pot 
lua măsuri practice Și eficace pen
tru înlăturarea dellcientelor, a fost 
negl’jată.

Odată cu extinderea metodei de 
preluare a lucru!ui pe schimburi, 
comisia de intrecere dela mina Lu
peni n a urmărit ca cele trei schim
buri ale aceleaș grupe care lucrea
ză după această metodă să por
nească la intrecere intre ele în
trecere care este de tip superior, 
deoarece se desfășoară in acelaș 
loc șl condiții de muncă.

Pentru a se face o cotitură iu 
ceeace privește extinderea și însu
flețirea întrecerilor socialiste, în 
cursul săptămânii trecute, com'sia 
de intrecere dela mina Lupeni a 
fost reorganizată. După reorgani
zare. comisia de intrecere are ur
mătoarea componentă: un tehnician 
un inginer miner, en mais:ru din 
partea atelierului divizionar, pre
cum și câte un reprezentant din 
partea organizației de Partid șl 
sindicale.

In formarea nouei comisii de in
trecere, organizația de Partid și 
sindicatul au neglijat un lucru de 
căpetenie: nici un miner sau șef 
de grupă fruntașă, care a dat do-

(continnare in pag. IH-a)

INTR'O ATMOSFERA ENTUZIASTA

OAMENII MUNCII DIN VALEA JIULUI 
ȘI-AU ALES PE CEI MAI DEVOTAȚI FII Al 
CLASEI MUNCITOARE, CA REPREZENTANȚII 

LOR ÎN JUSTIȚIE
. .Intr'o utruosfcxu sărbAtoroasca <ni uviLt loc Duinijiira iu 

tonte centrele minere ule Văii Jiului, iilcgererilc <Je aso>ori po
pulari.

Ixt Petrila, ședința la rare n 
purticiijmt un mart*  Jimnăr <lc 
muncitori mineri u fost deschei» 
de tovarășul Boldijar — preșe- 
d'ntele sindicul ului miner —r 
care subliniind însemnătatea $i 
marea importau ța pe cure o uu 
ah'gi’rile de asesori populași a 
arătat ca prin jiuadraRvi coiil- 
p Ielelor de judecată cu oumejp 
ai muncii, ulcși de moara tic de 
marea massu u muncitorilor, 
justiția noastră vu putea fi 
transformata într'un organ al 
puterii de Stai pus în slujba

MINERII DESPRE NOUL CONTRACT COLECTIV 

„îndeplinirea întocmai a fiecărui punct 
din noul contract colectiv este o datorie 

de onoorPs pentru noi"
— ne scrie minerul Ladar Dumitru dela

Ixhipa lODarațului Keberli 
lucrează intr'un abataj camera 
di la mina petri la

Minerii din echpâ, împreună 
cu tovarășul Keberli muncesc cu 
spor pentru u-și duce la îndepli
nire sarcinile ce le revin hi ca
drul Planuluit pentru a-și depăși 
normele. cotiștienți că orice tonă 
de cărbune peste norma zilnica 
constitue o cărămidă la constru
irea socialismului și duce in ace
lași timp la creșterea câștigului t 
la îmbunătățirea imediată a con 
dițiilor lor de trial ă

Și atunci cjnd ci vor, acest 
liuru nu este greu_ Echipa to
varășului Keberli de pildă dă 
zilnic cu 69 la sulă peste normă

A latuii de minerii tuni tineri, 
in eihipu tovarășului Keberli lu 
ciează și minerul Ladar Du mi 

Alegerile de Duminecă din republicile 
vecine Bulgaria și Ungaria

Intr’o ordine desăvârșită și într’o atmo
sferă de entuziasm, alegătorii bulgari și-au 

și asesorii populari.

Primele rezultate sosite din Capitale 
Ungariei arată strălucita victorie obținută 

de candidații Frontului Popular.ales sfaturile populare
''Ol I 1’ iKadoiJ. ILi- 

mnk*ă  sa desfășurat in întrea
ga Bulgarie alegerile pentru «fli
turile populurc și asesor1 popu
lari, I'r melc știri >osite <011 di
ferite legiuni ale țur:i descriu 
entuziusmul cu care alegatori1 
sc îndreaptă vjjrc urnele de \oi.

PieiuhiideiH donuicștc ordine 
desăvârși iu. l)isdcdiiniiiva|u in 
fa (o luC-alurilur de vot s au adu
nat grupuri de alegători. Mem
brii birourilor tic vot au dat u- 
Icgătorilor lămuririle cerute.

Pr ntre primii alegători ai 
circumscripției a 12-a sunt Mi
niștrii Valko Cervcnkov. Secre

luptei clasei muncit ou re împo
triva cozilor de topor ule Frac
țiunii *i  a >Guliilor nir.nl oii tu fi 
burgheze, împotriva u genților 
*in, erudițiilor din apus, a sa
botorilor și speculanților

Indiei mJ cuvântarea sa tova
rășul Boldijar u arătat ca ase
sorii uu datoria de a fi demni 
de incredertu arătată, de a se 
călăuzi în munca lor de uuire 
răspundere de invu pil urile mu
rilor dascăli ui proletariatului, 
de a fi adânc pătrunși de spiri
tul moralei proletare.

mina Petrila
tru miner mai vârstnic, in eta
te de 63 ani

Trecut prin multe greutăți, 
bătrânul miner muncește cu 
dragoste alături de cei tineri pe 
care-i ajută cu sfatul, cu price
perea să, câștigată dealungul 
anilor de muncă.

Lu Petrila in ziua de 12 Mai 
a nouț loc discutarea noului 
contract colecția, Cu această 
ocazie minerii și-au luat anga
jamentul să muncească mai mult 
și mai bine pentru a scoate din 
ruină cât mui mult cărbune

Noul contract colectiv a fost 
primit cu multa incredore de 
către mnerii, acesta având me- 
i Ireit de a îmbunătății condi
țiile de muncă ca și cele de uiafă 
ule minerilor

(Coaiinuare in pag. Ill-a)

tar el C. (L al ParLiduîu: C11 
munist Bulgar și Mini^ti ul | (du 
L)rngo*ceva.

La spitalul Crucii Boșii dm 
Sofia ca și lu celelalte sp‘ti.«‘ 
i.u fost organizate birouri de 
vot pentru bolnavii care doreau 
să-și exercite «Lrcplul de vot

In sulele doi apropierea Ca
piu Ici domnește aceeași utiina- 

t»*.
In aceste >a1c, majoritatea a 

legiiordor votaseră pela ora N,Vl 
pentru a-și putea wdea apoi 
de muncile agricole

(€t»Â«uare te p&g. IV-*)

A vorbii apoi tovarășul (le- 
ment — secretarul c*in  ditai ului 
iiLLiuir — Curv a propus <a un
sori populari 4 tovarăși, care 
uu fost uleți de iiilrvagu adu
nare prin ovații furluuoa***,

Luund cuMifitul președintele 
de votare, tovarășul Buș

ea ii duelară aleși ca dNcyjri pu
pul uri jx- lângă instanțele ju
decătorești du Petroțeiii ară
tând (otodulă drepturile ^i sar
cinile cu le revi n <• \<*rcit  â n 1
noua lor minune.

In iucbccrt*  tovarășul Truța 
Ion, vorbind din parcea primă- 
rici PulriJu intru lurga expu
nere a arăt al ca rac Ierul reac
ționar al jusrițivi din trecut pus’u 
ku servească intensele burglic 
ziei, orgun de asuprire și împi
lare a inusscior muncitoare. To
varășul Truța a aratul cu u- 
£«a*tă  cuructariaLcâ o are jus
tiția din țările imperialiste care 
se afla ■u.s’Tvita intereselor ma
rilor capitaliști și trusturi

(CoatLauare tn JI-a)

PRIMEI E SUCCESE 
DE TINERET

In aceasta mină, la fel ca și la 
celelalte exploatări minere a luat 
iftntă un abataj al tineretului.

Dela început chiar, tjnerii ce 
muncesc în acest abataj au înce
put să ducă o luplă hotarîtă in di
recția sporirii producției de căr
bune, pentru îndeplinirea și depă
șirea Planului de Stat, muncind 
pe bază de întrecere cu tovarășii 
lor din abatajul de tineret dela 
Lonea condus de Sto'cescu Ion.

Primele rezultate ale muncii lor 
intensificate și tot mai bine orga
nizate, n’au întârziat să apară.

Astfel. în perioada 1 — 13 Mai 
schimbul 1 condus de Nichita I011 

BUDAPESTA. 16 (Rador). - 
Duminică au avut loc in întreaga 
tară, alegerile pentru desemnarea 
aleșilor poporului in Adunarea Na
țională

Potrivit primului comunicat al 
.Ministrului de Interne, Cat la o 
oră șl jumătate după încăperea a- 
legerilor, 70 80 la sută din ale
gători votaseră in regiunea mine,-a 
Baranyax, iar din Csepel. cartierul 
industrial al Capitalei, toți alegă
torii iși depuses.eră votul. Chiar și 
bolnaiii se duceau, sau erau trans
portați la localurile de vot, pen
tru a-ș! face datoria.

Telegrame'e sosite până la 5 sea
ra la Consiliul Național al Frontu

UnMitîiBott 
se im la îmbete...

t lo< anele de ->l' l pv
tund: dm când iu < I nut*  
auzea tăie o lâbufm e u<>.,

I fd ora 2 după alții a --
In gabfiti pilfu i du a ntHiei 

forfota mute d ’u; ti de< ât 
umbre culc te rnd' ‘U iu toate 
direrțiile uuct irilrclâiate rrâm 
pete de t tiHuersuție fu cte mi 
litrii dm schimbul I iși ermiua 
• era munca dt- o d se mdfep 
Iau *pr?  uSiCUsoure

Ilalui Petru șeful ubntapilnl 
de hiU'rtl al minei Anmoasa _ 
discuta uprinț cu Mduiț /aliArla, 
un miner uargtnic care lucrează 
la abatajul 5 in ueeluș drat (D 
iărbune

.. . |I d’ala m'dffi hotAr.l
sĂ l chem la întrecere pe Leher 
los[f" — formai ine/uio li a lin 
— — ,,Dcce tocmai j*  p'eht r? 
li bun miner nimic a spune, 
dar urzi tu! ți aC tftbui unul 
care să 6' puie pe j ir • <rare
uicloria nă nu fit sigur:, ^li ce 
fiăline^ la te tu la infircrre cu 
mine Și eu (aut j>e unul mai 
aprins cure să-mi dea •urai și 
putere prin murau lui ( red tă 
Lam găsit (’e zii i^

(’r să zic? .Wă prind ți cred 
ca o să facem treabă buna

O strângere de inâ'in a pe
cetluit o întrecere Amândoi 
zâmbeau \u etan r uuli^ ci 
muncitori conșlimti. P era ce 
f&ceuu nu făceau pentru a anea 
prilej de a se îngâmf a f ci pen
tru ca stimulându se reciproc 
să dea măi mult i urbane pentru 
Plan,

hi aceeași zi la ^indicat, prn- 
rr*  •/ verbal iefinii oa imfi/ditra 
stablind principalele obiective:

— 20 la fută » ărbune peste 
normă;

tO la sută rctuiGOi - . «ir- 
plosio și material lcm/<i> ,

— nici o ubserițâ m-a oiipalu. 1
— cărbune de bună i.lit.it,' '

(Coatfaiure te pa< țl-g)

ALE ABATAIULUI 
DIN PETRILA

— șeful grupei — a depășit norma 
cu 21 la sută: sc! Imf'u’ ÎI. al lui 
Nistorescu Gli- - r.bt-'■■J cea 
mai frumoasa rraiisase a de
pășit norma cu u!j; schim
bul III, a lui Cr a:i Alexandru a 
depășit și el norira cu 22 Ia suta.

Pe întregul ab r depășirea to- 
lală a normei se ridica pe această 
perioadă, in med t, la ’2 la sul-, 
arătând câ la lui ia pe care mun
citorimea minere o duce pentru 
Plan, nici U. T. M-isi i de a Pe
trila nu vor să ram'na ara contri
buția lor personala asa după 
cum o dovedesc primele lor suc
cese în muncă

lui Popular, arată că in 198 comu
ne alegătorii și-au exercitat drep
tul de vot in proporție de sută la 
sută.

Ziariștii străini au vizitat centrele 
electorale ale cartierului industria! 
Csepel. intreținându-se cu alcgăto 
ril Ei s'au putut convinge de mo
dul cum se iace propaganda c'ec- 
(orală în Ungaria; SE CONSTRU- 
ESC LOCUINȚE, SCOLI și CA
SE DE CULTURA

/aiă și < âten.’i rezultate par
țiale comunicate de Minifleruf 
de Interne: La Dudapexta car
tierul (' circumteriplia 21, din 
1124 uoluri exprimate, Itbl iau

(Contatuare ta pa- IV-a)



«Ș_PAGINA SPORTULUI Î
Să Jacem din C. 1. M. o sărbătoare 

a sportului în R. P. R,
Peste 5.0?0 de tineri din

Zilele dinaintea începerii uriașei 
Dui'ipctitii „Cupa Tineretului Mun
ți tor’1 — competiția care după 
crossul ce a avut loc anul trecut 
$ anul acesta cu ocazia zilei de 
1 Mai va cuprinde laua ntassîi a 
tinerilor noștri sportivi — au fost 
i:n prilej penlru pregătire, pentru 
verif carea forțelor tinerilor con- 
curenți.

Ld contradicție cu aceasta 
voriMtoruJ a. subliniat adânca 
irainifonnare a justiției in tara 
noastră cure se afla pusa în 
slujba nasselor de mibuane de 
(oameni ai m.incit și care — prAi 
reprezentanții aleși de popor, 
asesorii — apără interesele cla
sei muncitoare.

Ședința a luat sfârșit intr'o 
atmosfera entuziastă și sărbă
torească

• * •
Cu același entuziasm s au 

desfășurat alegerile de asesori 
populari și în celelalte localități 
din Valea J lului.

La Aninoasa au participat

Oamenii muncii dia Valea Jiu
lui și-au al‘S cu entuiiasni ți În
credere repr jzentanții lor în jus
tiție: asesorii populari, muncitori 
fruntași in producție care prin 
mtcnca lo neobosită de zi de 
zi și-au dovedit devotamentul fa
ță clasa muncitoare.

Iată lista asesorilor populari a 
Ieși in ziua de 15 Mai a. c. în 
localitățile Văii Jiului.

Petrila: NfCURICl ALEX Lă
cătuș; OH. TERETITICA, electri
cian; IOSIF GHERI ți GH JIA- 
NU, mineri

Aninoisa: PETRE BORDOVAN 
miner; FR. SUsZHAN, lăcătuș, ți 
TH. BOROEANU, lucrător.

Lonea. PETRE ȚVRLEA mi
ner; PAVEL TELEANCA, țăran 
muncitor și KJLEN lULlU, lă-

U5.
Vulcan: M1HAI ȘTEFAN mi- 

n-r; SERTEȘ OLGA casnică i 
TODESC ALEXA, țăran muncitor,

Lupeni * TO tț*A IGNAT ma^s-
• u miuer.

i reccrea na acea loc in 
decursul lunei Mai"

Pornind astfel la întrecere cei 
doi tovarăși, tânărul Bălin ți 
v rs'ni ul ililtuî au ți i.ve ut 
>â culeagă roade!-.

l i primai# 10 zile ale lunci 
Mai, luiliut a de pățit norma cu 

■11 l. economisind 10 la

Peste tot, în ateliere, uzine si 
fa ricl, tineretul munc tor a aștep-

Peste 5.000 de tineri așteaptă C.T.M.
Spartul fiind un bun ce aparține 

in primul rând tineretului, tinerii 
muncitori din Valea Jiului așteapta 
cu r.eiabdare desfășurarea „Cupei 

I nere'.ului Muncitor1'. Un număr 
de peste 5-000 tineri muncitori și- 
au anun at participarea la probele 
ce le cuprinde C- T. M-ul.

Acest tineret care in trecut nu a 
avut acces pe terenurile de sport, 
<u prilejul uriașei copetițiuni își 
va afirma calitățile $1 liotărlrea sa 
ta deacum iuainte prin sport să se 
caleașca, să se întărească fizicește, 
xă se pregătească ca in orice loc 
ae muncă să fie un factor botări- 
lor in lupta pentru îndeplinirea și 
depășirea Planului — luptă ce în 
Valea Jiului se desfășoară cu o in
tensitate mai mare ca orfcănd.

Tineretul nostru muncitor e te 
pe deplin conștient că astăzi pe

Alegerile asesorilor populari 
în Valea Jiului

gHE- I #

Lista asesorilor 
în localitâfile

Valea Jiului 
cempeiiție

și-au anunțat participarea la măreața 
sportivă

lat cu nerăbdare această nouă 
competiție care va însemna un pas 
iuainte pe calea desăvârșirii spor
tului de massă in R P. R.

In Valea Jiului, Jude|eana OSP 
din Petroșeni — a treia clasata pe 
tară cu ocazia Crossului „Sa în
tâmpinăm I Mai1' - a luat din timp 
toate măsurile in vederea bunel 
reușite a C T. M.-ulul, contându-se 
astfel pe o largă participare a ii 
livretului muncitor 

terenurile de sport se făurește 
omul nou, se desvoltă calități, se 
formează caractere.

Realizările pe tărâm sportiv în
registrate în Valea Jiului, dove
desc cu prisosință că tineretul 
munc tor îmbrățișează sportul la 
care participă in mod activ. Spor
turi cari altă dată se practicau 
îi mod sporadic sau deloc, astăzi 
cunosc o vie activitate. Handball- 
ul, aeromodelisinu), .irul, ele. sunt 
sporturi care atrag tineretul în nu
măr din ce in ce mai mare.

Zecile, sutele și miile de tineri 
cari vor participa la marea com
petiție din 15—17 Mai — „Cupa 
Tineretului Muncitor1' — vor do
vedi dragostea și dorința arzătoa- 
rea tineretului muncitor d n Va'ea 
Jiului de a face d n „Cupa Tine

pcs'c 400 muncitori. La Lonca 
întreaga asistență și-a dat votul 
plină de încredere tovarășilor 
propuși de comisia de Can di da
re, la Lupcni, prn ui ale și lo
zinci muncitorimea strângă in 
sala Ateneului Popular și-a ma
nifestat încrederea în justiția 
Republicii noastre Populare; la 
Vulcan peste 800 votanți 5i-au 
dat votul lor celor trei axsori 
populari propuși

Ziua de 15 Mai a luat un a- 
devarat caracter sărbătoresc 
oamenii muncii Iiind conștenți 
că prin Totul lor dat asesorilor 
vn să pună o cărămidă la baza 
unei adevărate justiții așezată 
in slujba intereselor și a între
gului popor muncilor.

populari aleși 
Văii Jiului
DAMIAN TRAIAN, miner- 
VIȘLOVSKY ȘT» tinichigii. 
ĂNDRAȘ L, electrician. 
NASTAI ANDREI, miner. 
CARPINECZ G., funcționar.

DEAK MAR1A, casnică.

Un vârstnic și un tânăr 
se iau la întrecere

(Urmare ăia pag I-a)

retului Muncitor" o adevărată bl- 
r uirita

INSIGNE, PLACHETE Dl 
PLOME ți,., CONGRESUL MON
DIAL AL TINERETULUI

Competiția va cuprinde -1 ramuri 
sportive: atlet sin, gimnast că, uol- 
hy-ball și hand-ball-

La atletism concurenții sunt 1m- 
părllti in doua categorii: juniorii 
dela 14—18 ani și seniorii dela 
tf 25 ani. Probele care vor avea 
loc sunt: 100, 400, 800, 1.500 Și 
J.ooO m. plat; sarilura in lungime, 
aiuncarea greutății Și grenadei: 
ștafete

Pentru fete: 80, 100, 500 și 800 
m. plat; săritura in lungime șl ln- 
ulțitne, aruncarea greutății șl suli
ței; ștafete.

Fiocare participant va primi la 
sfârS* * *tul competiției câte o Insignă, 
iar ei idențlațll, plachete șl diplome.

Elementele dovedite valoroase 
care vor participa in finalele ce se 
ver desfășura in 5—7 August la 
l’u.ureștl, vor II trimise la Bu
dapesta pentru a lua parte la Con
gresul Mondial al Tinerelului.

„Cupa Tineretului Muncitor" se 
va încheia printr’o măreață „Pa
radă a Sporturilor” — prima ma
nifestare de acest fel |n tara noas
tră

Tineri! Participat! In număr cât 
nipi mare la marea, voastră com
petiție : CUPA TINERETULUI 
MUNCITOR.

BARTHA LUD., miner.
HORVATH A, lăcătuș.
ANATOL ANA. cuplătoare 
VIERU PAVEL. miner. 
PETROVICI I . lăcătuș.
BRAȘOVEANU V. mia r.
BOTA PETRU, plugar. 
PASUTH IGNAT, mim r.
BERONEK ELVIRA casnică.
DOȚU AVRAM, miner.
CRISNOADEAN I . miner.
ORAVEȚ I . miner.
SIPOȘ LUDOVIC, sudor.
DOBR1C1 L, plugar.
HEGYEȘ ȘT., lăcătuș.
CRIȘAN NIC., ziuaș.
PAVEL ALEX., artificier.
MATEI PETRU, artificier. 
POPA TEODOR, miner. 
ZĂVOI FILjP, maestru miner. 
STANEI P. 1. ION, plugar.

* * ♦
Conștientă de importanța actu

lui, mudtorimea mineră din Va
lea Jiului și-a ales ca reprezen
tanți ai săi in organele de jude
cată pe cei mai buni fii, i-a 
pus să-i servească în slujba apă
rării bunurilor și limitei întregu
lui popor muncitor.

sută din explosio, bălin are nu
mai 11 la sulă depășire. Dar 
a'ta-l face mai dărz,

Aceasta e doar începutul. 
Cu răonă își pun acum umărul 
ahturi dc cc:'alfi fruntași ai 
muncii pentru a-ți da partea lor 
de contribuție in marea operă 
t!e construire a socialismului în 
R. P R.

M -4. if.

FOOT-BALL
Jiul - C.S U. Petroșeni 2-1 (1-1

Profitând de ocazia că Dumini
ca < hipele din Divizia Naționala 
A nu au avut prcțirant oficial. 
„Jiul" u susținut un maicii aur- 

tul de foot-ball in compania tine
rei echipe studviițeșzi din loca
litate.

lăUO spectatori au asistat Dumi
nică la examenul la care studenții 
s’au prezentat și pe care se țioate 
spune că I iu trecut cu succes. 
P/oiS| ăt*  echipa a CS.U.P.-ului, 
cu toate că din formația Jiului 
ap lipsit CosticA Matinescu ș Pa- 
rasclilva. au avut totuși o cai 
ciul grea, cu atât mai mult cu 
cât Jiul mai are o serie de e- 
Icmente valoroase ca Nicșa, Bo
ne, Panait, Pop IV și alții. Pri
vit prin această prizmă rezultatul 
obținut de studenți este mai mult 
de cât mulțumitor

Dela început studenții încearcă 
să imprime jocului elanul lor, 
create și reușesc. Divizionarii, si
guri de viciorie prestează un joc 
i,doimi încercând combinații pe 
care le pierd până la urma.

Atacuile C.S.U P.-«4ui devin 
lot mai insistente și In minutul 
7! reușește să înscrie prin Juiian

încurajați de galerie ștudenții 
continuă și după goal alura. Insă, 
treptat Jiul își revine ș com
bină frumos. Bone, Nicșa ș Ba-

DIVIZIA NAȚIONALĂ B.

C.F.R. Safu-Mare — Aurul 3-0
A doua divizionara B. a ju

dețului nostru, AURUL din Brad 
ju.ând în di pis ar la S tu.Vare 
unde a avut de înfruntat echipa lo
cală C.F.R., a fost nevoită să lase 
cele două puncte ceferist lor săt- 
niăreni-

Jocul a fost dârz însă nu a 
reușit să ofere publicului un s ec- 
tacol de cal t: te. AURUL sa pre
zentat slab nereușind să pună în 
dificultate poarta gazdelor. Cele 
câteva ocazii p? cari le-a avut au 
rămas nefructificate. Minerii din 
B-ad s'au complăcut în a presta 
un joc de apărare, care Ie-a fost 
fatal. Apărarea prea des între l 
buinfată a obosit perm țând gaz
delor să marcheze 3 goaluri.

De altfel înaintarea minerilor a 
constituit totdeauna puncti'l slab 
al echipei. Lipsa trăgătorilor la 
poartă a privat echipa de victorii 
cari in inod normal le merita.

La Satu Mare AURUL s’a p-e- 
zentat ca victimă s.gură cu atât 
mai mult cu cât din formație au 
liposit. din motive de boală, câți
va titulari.

Dacă înaintarea divizionarei 
noastre B, AURUL, ar fi Ia înăl
țimea apărării pe care o jxisedă, 
echipa minerilor din Brad și-ar 
putea cuceri in clasament un loc 
de cinste. Cu înaintarea actuală,

Minerul — C.F.R Simeria
La Lupcni. pe arena „MINE

RUL”. în fața a p.-ste 1C00 spec
tatori. s’a disputat Duminică 15 
Mai,' a c . matchul amical de 
foot-ball dintre echipele MINE
RUL din Divizia Națională B și 
C.F.R. Simeria. fruntașa Distric
tului „Valea Mureșului”.

După un joc frumos, dinamic 
și făta durități. în care jucătorii 
ambelor echipe au dat dovadă de 
o deosebită sportivitate. Ia care 
a contribuit și arbitrajul foarte 
bun al d. Lazăr lacob, matchul 
s’a terminat cu un draw 1 1.

S’au remarcat: dela C.F.R. Si
meria Visirin (cel mai b *1 din 
22). Suciu. Gântin și Br.toiu I. 
iar dila Mi e ul. Mate' ș Groza.

Minerul: Matei. lacob, Zelenak 
I1, Ispas Carpmetz, Aștileanu. Ne
meș, Groza. Putz. Filimon. Geor
gian.

C.F.R. Simeria: Visirin, Sud»,

logti sunt cei ce perie itiaza
poarta studenților

In nun 32 Nicșa deschis de 
Bone pătrunde în careu și din 
ap of. er< inscrie fulgerător

I’ânii la sfirțiiul repr ze' jocul 
— ca și rezultatul de altfel 
este egal, mingea p rindându-se 
d< pe un teren pe altul

La reluare .divizionarii pun 
stăpânire fx joi, punând In di
ficultate apărarea studenților.

In nunuiul 80 de joc Panait 
trecut extremă centrează, iar Cri- 
covan cu capiul înscrie goalul vic
torios.

Ulurmle 5 minute de jcc apar 
fiu din nou siudenplor care au 
ropelatc atacuri la țiuarta l-i Ne
meș. In acest timp inaiularea stu
denților ratează câteva ocazii de 
egalare prin Șiu. Jlil:an și lira 
gotă.

Comportarea studenților In acest 
joc este meritorie ți Jiul p ntru 
a câștiga a trebuit sa se între
buințeze serios

S’au remarcat d.la Jiul Bone 
N cșa. Pop IV, iar d la studenți. 
Șiu Juiian, Dragota și Radu.

C.S.LI P. a jucat in urmaioirr a 
formație: Henzel. Radu IX'bre, 
Golgoțiu-Cocolă-Todor Drago.ă - 
Julian-Siu-Midea-Manole

A arbitrat Mărcuș cu multe scă
pări.

care nu poate reține mingea de
cât sporadic, prevedem pentru 
AURUL din Brad zile g ele în ac
tualul campionat al Div z ei Na
ționale B. Daca antren croi nu va 
reuși sa imprime ech pei un sis
tem de joc dacă nu e .ista posi
bilitatea unei remanieri a echi- 

AURUL ar putea să aibă 
soarta C.F R.-uIui din Simeria și 
a I S.S.-ului din Hunedoara care 
din Divizia B au ajuns în dis
trict.

La AURUL mai exista ș alte 
cauze ale eșecurilor. Actualul co
mitet de conducere este mult 
prea slab pentru a putea rezolva 
cu succes toate problemele l;gate 
de sport.

Acest comitet, din lipsa de in
teres fața de sport, încă nu a 
reușit să rezolve probILema tri
bunei care a ars anul trecut In- 
tr’un incendiu, Deasemenea, echi
pamentul sportiv de care dispune 
grupjrea nu este împrospătat, așa 
încât tinerelul (juniorii și piticii) 
nu poate fi antrenat. Dar c.e ma’t 
inare lipsă a comitettăui sportiv 
o constitue faptul ca pe terenul 
d n Brad-Gurabarza se practică si 
acum un singur sport; foot-ballul. 
Ori, eșecurile suferite de e;h pa de 
foor-ball dovedesc cu prisosință 
că nici acesta nu se bucură de 
toată atenția comitetului sportiv.

In match amical

1-1 (0-1)
Horvath, Peterfi, Lovaâ. Beza. Gă- 
man. Pleșa, Bre OiH I, Bretctu II 
Bretoiu III.

R P. R. A -
In vederea matchurilor interna

ționale de foot-ball cu Cehoslo
vacia pe care urmează să le sus
țină reprezentativele A și B ale 
R.P.R., Duminica viitoare la Bu
curești și Praga, selecționații am
belor echipe au susținut Dumi
nică 15 Mai a . in Cap <ală. 
t:n io am.cal de antrenament, ca 
match de deschidera la jexul in
ternațional d ■ foot-ball dintre re. 
prczentativele surdo muților ale R 
P.R. și Bulgariei,

Cu forțe oarecum echilibrate 
după cum arată și scorul — mulți

Spodivi decorați 
cu „Medalia Muncii“

Așa cuin muncitorii din mine, 
uzine, fabrici, au lost laspăănți 
|<entru eforturile ce le dqjll mi 
muncă, ți sporiivli cLn județul 
nostru, cu p.'ilejul zilei de 0 Mjp 
— ziua Vi.ioriei au fost răs
plătiți |-litru nu rii. J. deosebita 
de care au dat dovadă cu exa- 
zia manifestărilor sp.jrtive Un 
număr di patru spxirtivi au fos> 
decorați cu Aiedalia Muncii”, jar 
alții irei au fost < v.dențiați In 
sj «ort.

Iută nu unii' celor drairufi
COSTICA MARINESCII ( oit- 

Uli) Jll L
I4ARASC HIVA TUDOR (fo-x- 

baii) JIUL
LUNGU PAVEL (fo,i-bal ț< 

ctimp.on loial de șah). AURUL.
POPA SILVIA (aih-tism) Cug r 

Evidențiiți au fost urmai ini
BAȘTINA AUREL (atlet mf 

Cugir
BULBUCAN IOAN (foot-ball) 

Cugir.
ROMUȘCAN PETRU (fooi-bsll 

Cugir.

ATLETISM
In pauzele matchurilor de liand. 

hali ți fooi-ball dispautaie Dumi
nică pa arena Jiul, au avut ioc 
diferite pvrobe de atletism

Iată tczultaiele înregistrate: 
80 m. plat (băeți s b 14 atu) 
1. Vlad slav Silviu 16”; 2. Rcț- 

cob.n Cornel 16,01”; 3 Coța Tra- 
ian 16 03”.

80 m plat (fete) sena l-a
1. Tracher Nora 12 7; 2. fk»- 

soky R zalia 12,9” 3 Oara D4- 
m 13”.

siria ll-a
1 Vasi .Marii 126, 2 tiabor 

Ortavia 128”; 3 -Mai-nr N. 13, 
100 m. plat (hheti)

1. Pascu Mircea 115" 2 Po-
pes u Adr.an 14 7”; 3 Corfaata 
Caro! 14 8".

200 m. plat (fete)
1. Chereji Elisabeta 318”; 2. 

Bozso'o Rozalia 33 2”; 3 Oaza 
Doina 35.9”

400 m. plat (,'ete)
1. Chereji EJisabe a UJO”; 2. 

Bozsoky Rozalia 1’29’1; 3. Onea 
Doini 1’33’’.

2000 m. piiat (băeți)
1. Lă eoni Victor 7’30” * Ma- 

linaș Dragoș 7‘yi",

HAND-BAI L

C.S.U.P. (A)—C.S.LI,P (B) 
8-4 (5-3)

Dkunijrică pe arena Jiul din 
localitate s’a disputat cel de al 
doilea match al sezonului întâl- 
nindu-sc și de data aceasta cele 
două echipe studențești de hand
bal],

A doua partidă disputau a a- 
tras în mod deosebit atenția pu
blicului spectator, care a urmărit 
fazele jocului a noului sport ce 
se practică și care în scurtă Vrw- 
me va fi popularizat în Valea Jiu
lui.

D la învingători s’au remarcat 
în mod deosebit Manole. Fodor 
și Lăzărescu. iar dela fnviap Ca- 
loianu și Strat.

jocul internat onal 
aria

R. P. R. B 6-4
jucă.ori din echipa secundă au dai 
satisfacție, urmând să fie intro
duși în prima echifâ

Astfel, Vacri a conduc cu muli 
succes linia de atac a prîtrei e- 
chipe având în Marian un b m co
laborator. iar Farca a r< zoi val 
definitiv problema extremei 
drcsp.^.

Aripa Pctchovski, lordache u’a 
funcționat prea bine, PetchoYșki 
ne mai fiind în forma pe care 
o posedase în malchul cu Po- 
lenia.
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DIN CÂMPUL MUNCII
Lucrând dupâ metoda preluării 
produc|iei pe schimburi

Numeroose grupe de mineri dela sectorul 
III. Priboi, mina Aninoasa, lichidează cu 

rămânerea sub norma

Personalul ceferist din Stația Petroșeni 
și-a luat angajamentul să reducă la jumă
tate trenurile de manevră dintre Petroșeni 

și Simeria-Triaj

Alegerile de asesori populari 
un pas însemnat pe calea făuririi 

justiției populare

Prin Introducerea metodei pre
luării lucrului pe schimburi, la mi
na Aninoasa, grupele care lucrează 
după această metoda înregistrea
ză zilnic depășiri de norma-

Astfel, schimbul I al grupei tov. 
Rnutan Gheorghe, dela sectorul III 
l'rlbol condus de setul de gtupă, 
cu toate că lucrează într’un ubata) 
cameră unde condițiile de muncă 
d>a cauza ploii sunt din cele mat 
grele. Iu Intervalul 3- 10 Mal a 
inreglstrat dpăsirl de normă care 
variază Intre 67—171 la sută.

Schimbul II al acestei grupe con
dus de tov Costinaș Ignat are la 
tel depășiri de normă, intre 14 sl 
153 la sută, Iar schimbul III a tov. 
Rus Vasllo a rușii să se ridice 
dela 29 la sută sub norma la 5 la 
sulă-

GRUPA TOV. COI DA MCOLAE 
DECORAT CU „MEDALIA MUN
CII” A REALIZAT DE ASE MENI 
DEPĂȘIRI DE NORMA INTRE 36 
Șl 296 LA SUTA. SCHIMBUL III 
A TOV TR1FAN VAS1LE A ÎN
REGISTRAT DEPĂȘIRI DE NOR
MA DE 18-72 LA SUTA, INTRE 
5 Șl 10 MAI.

() ulii grupa care u depășit 
norma este cea a loimrișului 
t olda loaii. Schimbul I din a- 
icatli grupă, condu» de șeful 
de grupă dela H lu sulă sub 
normă in ziua de 4 Hai, a ajuns 
tn ziua de IU Mai la o depășire 
de 1? la sui,

lu aceiași situație s’a găsit și 
icliipa tovarășului Macooei Ale
xandru din grupa lui (’oldu loaii: 
dela 341 lu suta sub noimi a reu
șit ea in z’ua de 10 Mai si in- 
legistrezc o depășire a normei 
de 11 lu sută,

O asemeiieu urcare a înregis
trat și schimbul I din grupa 
louarășului lovan Amlronie Mi
nerii din acest schmb emu sub 
normă cu II la sulă, dar puni 
in ziua de 8 Mai au reușit să in- 
treacă norma dând cu U lu sută 
peste normă.

Depășirile obținute de aceste e- 
chlpe oglindesc limpede eforturile 
depuse de minerii din sectorul III 
Priboi al minei Aninoasa in lupta 
pentru depășirea normelor, pentru 
realizara șl indeplinirea programu 
Iul de producție.

ANDRUK ALEX., coresp. voi.

Alături de minerii care lupta 
pentru depășirea normelor, mun
citorii ceierișii din stația Pilro- 
șeni depun eforturi pentru a r'a- 
liza econom.i de combustibil șl 
ulei, reducând numai ul trenuiilor 
d< manevra, fără ca tonajul sl 
sufere.

Astfel, in z.ua d 8 Mai per
sonalul (renului de manevra ur. 
2671 și-a luat angajamentul să 
reducă trenurile cari transportă 
materiale pe distanța Prtroșem 
Simeiia la jumătate, tran-poitând 
In ă acelaț tonaj ca și înainte.

In ziut de 8 Mai trenul nr. 
2671 a pornit cu o încărcătură 
dt 1460 tone mied, 0(10 tone 
cât avea programat, ri cu toate câ 
avea de descărcat pietriș pe tra
seul Blnița Mcrițor a reușit da-

(oiită priceperii mecanicului și 
fuisrtnaliijui să ajungă in gata 
Silitei ia cu 30 minute Înainte da 
termen.

Reușind să facă acest lucru me
canicul Hotola Anton și Șeful de 
tr n Buza Aurel cu partida va 
lormuta din tovărășii Calinoi I. 
losif Sever, Gâț Petru, Crișaa Pe
tru, Luca Aurel, frânar Și ma- 
nipulaniul furilui Eugen și-au 
luat angajam, ntul sa reducă fie 
viitor numărul trenurilor dc ma
nevra Petroșeni Soneria dela 8 
la 4 in 21 orc, iranaportând în
să tonajul prevăzut pentru 8 tre 
nuri.

In felul areșia se vor real za 
șt o itnp.rtaniâ economic de ci m- 
bustibil și uli ,ur-

N. STAN, coresp. voi

Comisia de întreceri dela mina 
Lupeni frebue să freacă de îndată 

la reorganizarea muncii

Minerii despre noul contract colectiv 
(nwwre Mn pag. l-al

Iată ce acrie minerul I.adar 
Dumitru in scrisoarea primiți 
zilele acestea:

TOVARĂȘE REDACTOR,

In an'.i grei de muncă sub regi- 
mur.le trecute noi minerii din Valea 
Jiului am avut mult de sulerit- Stă
pânii cărbunelui nostru, a cărbune
lui pe care-l scoteam cu multă 
trudă din mină, ne au furat lără 
milă sudoarea, ne-au luat nouă sl 
copiilor noștri pâinea dela gură-

Cei vârstnici iși mai aduc și as
tăzi aminte de mizeria in care tre
buia să ne ducem munca, de lip
surile prin care am trecut cu fa
miliile noastre.

Noi nu am uitat că pentru drep
turile noastre au murit cei mal 
buni dintre noi. Noi nu am uitat că 
la Lupeni au fost omorițl minerii 
cari au cerut pâine, cari au cerut 
dreptul la viată.

lată dece Incbeerea noului con
tract colectiv la mina Petrila a fost 
prilejul de a ne lua o serie de an- 
galamente in muncă jn timp ce ad
ministrația exploatării șl-a luat an
gajamentul de a lupta pentru a ne 
imbunătăti condiilunile de viată și 
muncă.

Cine ar putea pretinde mal mult 
când toate drepturile noastre sunt 
prevăzute de Constituția șl legile 
Republicii noastre Populare?

Astăzi, spre deosebire de trecut, 
dreptul la odihnă, dreptul la asls- 
teafa medicală sunt cuprinse in 
lege- Aplicarea noului sistem de sa-

PIER
— Buletinul Bir. Papula|iei pe 

numele de Coroiu Maria «u nu
mărul 1.337 eliberat de Miliția 
Deva

Declar nul.
— Buletinul Bir. Populației pe 

numele Ridzi Casola și Ridzi Mi- 
hai precum șe cartela eliberate de 
Mili'ia Turda.

Declar nu e-
— Buletinul Bir. Populației |:e 

numele de Simandan Nicolae cu

iarlzare după principiul socialist; 
fiecăruia după cantitatea și calita
tea muncii depusă, exclude proble
ma salarizării din contractul co
lectiv.

Dar contractul colectiv ce l-am 
discutat săptămâna trecută se deo
sebește fundamental și de cele în
cheiate in Decembrie 1945 șl Apri
lie 1947. Noul contract colectiv nu 
mal are scopul de a ne Ieri de ex
ploatarea capitalistă. Altele sunt 
condiflunlle in care s’a încheiat 
acum contractul. Noi miuerli și ad
ministrația nu mai suntem două ta
bere vrăjmașe. Astăzi șl noi șl ad
ministrația avem acelaș obiectiv: 
indeplinirea șl depășirea Planului 
de Stat pe anul 1949. Că minerii 
noștri au înțeles acest lucru, o 
dovedește depășirea zilnică a nor
melor la numeroase grupe care lu
crează la extracția cărbunelui.

Noi minerii din Petrila și in spe
cial noi cei din echipa lui Kebcrll 
considerăm că indeplinirea intoc- 
mai a fiecărui punct din noul con
tract colectiv este o datorie de 
onoare atât pentru noi cât șl pen
tru administrație.

Numai In felul acesta noi vom 
contribui prin eforturile noastre In 
muncă Ia indeplinirea Planului de 
Stat, la creșterea necontenită a 
productivității muncii și la îmbună
tățirea din ce In ce mal mult a 
condițlunilor noastre de viată.

LADAR DUMITRU 
miner Petrila >

D E R I
ur. 3332 eliberat de Miliția Hu
nedoara. i .

Declar nul.
Buletinul Bir Populației pe 

numele David Gheorghe eliberat 
de Prefectura Poliției Circ. 32 
București.

Declar nul
Buletinul Bir. Populației pa 

numele Vuculescu Valeria 12.780 
eliberat de Poliția Petroșeni.

Declar nul.

turmare dii «tg Va)

vadă de multă pricepere in organi
zarea Întrecerii socialiste nu a lost 
cooptat Iii comisie.

Ori, lipsa minerilor destoinici șl 
simpatizafl de massele de mineri 
din comisia de întrecere, nu dă 
posibilitate acesteia de a pătrunde 
cât mal adânc in problemele legate 
de criteriile pe care se desfășoară 
intrecerea socialistă, rupe comisia 
de întrecere de massele largi de 
mineri.

E necesar ca comisia de între
cere dela mina Lupeni să fie com
plectată cu mineri destoinici, care 
au dat dovadă de un înalt spirit de 
organizare a muncii și a întrecerii 
și care să poală impărtășl celor
lalți mineri experiența lor în mun
că.

»*  •
Deși comisia de întrecer; dela 

Lupeni a lost reorganizată, aceasta 
uu-șl cunoaște încă rolul. Lucrul 
acesta a lost dovedit de faptul ur
mător: zilele trecute, un redactor 
al ziarului nostru s’a deplasat la 
Lupeni, pentru a analiza care este 
activitatea comisiei de Întrecere- 
După îndrumările date de organi
zația de Partid, redactorul nostru 
a luat legătură cu unul dintre 
membrii comisiei de întrecere, in
dicat de organizația de Partid- In
să tovarășul din comisia de în
trecere, era convins că noua co
misie din care iace parte nu are 
rolul de a organiza și însufleți în
trecerile socialiste, ci dc a „infor
ma organizația de ‘Partid, sindica
tul șl corespondenții de presă cu 
date in ceeace privește producția’’. 
Cât privește „organizarea și cele
lalte sarcini in ceeace privesc în
trecerile, acestea sunt rezervate 
vechii comisii de întrecere’, care 
in realitate a lost desființată, odată 
cu constituirea celei sol, din care 
și tovarășul de mai sus face parte.

Acest lucru dovedește că ulei 
noua comisie de întrecere nu-șl cu
noaște sarcinile ce le are de în
deplinit. Dacă această comisie de

întrecere nu este îndrumată, a|u- 
tată șl controlată de organizația de 
Partid șl sindicat, întrecerile so
cialiste dela mina Lupeni vor ră
mâne tot pe hârtie, o bună parte 
din grupe vor rămâne mal departe 
sub normă, calitatea cărbunelui nu 
se va imbunătăfl Iar absențele ne
motivate, caro In luna Aprilie au 
crescut cu 98 la sută lață de luna 
Martie vor crește șl mai mult.

îndeplinirea planului producției 
de cărbuni, care este baza desvol- 
tărtl industriei noastre naționale Șl 
ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii, cere ca aceste lipsuri 
să fie lichidate

Ce altceva de cât Întrecerile so
cialiste, bine desvoltate șl organi
zate, pot să lichideze grabnic a- 
ctste stări de lucruri?

Tocmai deacea, comisia de în
trecere dela mina Lupeni, îndru
mată șl ajutată electiv de organi
zația de Partid și sindicat, are da
toria de a organiza pe baze noul 
întrecerile socialiste Intre grupele 
de mineri dela mina Lupeni.

Sub acest titlu, Iov A. Buna 
du. membru supleant al C. C. 
al P M. R și ministru al jus
tifici, publică uit articol in care 
vorbind despre alegerile de ase
sori populari spune printre altele: 

însemnătatea deosebită pe care 
o are acest eveniment trebue sa 
i.e bute Înțeleasa de fiecare om 
al muncii dela orașe și >ate: DE 
MOBILIZAREA CAT MAI LAR
GA, DE PARTICIPAU .A CAT 
MAI ENTUZIASTA, CAT MAI
CONȘTIENTA Șl MAI ACTIVA 
A POPORULUI MUNCITOR LA 
ALEGERILE PENTRU ASESO
RII POPULARI, DEPINDE ÎM
BUNA IAȚ1REA AcTVITAȚII IN
STANȚELOR ..NOASTRE JUDE
CĂTOREȘTI, DEPINDE <-"IA- 
RIREA UNEIA DIN CELE MAI 
1M1 ORTANTE PAROHII ALE 
STALULUI NOSTRU POPULAR

JUSTIȚIA REPUBLICII PO
PULARE ROMANE.

Oamenii muncit din Ura noas
tră :tiu bine n justiția veche, ca 
șl celelalte organe ale Statului 
burghezo-mișicresc a constituit un 
instrument odios, pus in slujba 
apărării privilegiilor și intereselor 
claselor exploatatoare și asupri
toare.

Caracterul de clasa al justiției 
burgheze era trădat atât de com
poziția socială a aparatului Jude
cătoresc — fii de boieri, mari ne
gustori, chiaburi — cât și de le
gile regimurilor burghezo-moșie- 
re«L

Bazele fustiței populare din ța
ra noastră au fost puse prin in
troducerea asesorilor populari in 
instanțele de Judecată, act pro
fund revoluționar inițiat de Par
tidul Comunist Roinân.

Prin introducerea lor în apara
tul judecătoresc ASESORII PO
PULARI AU SCHIMBAT ATAT 
COMPOZIȚIA CAT ȘI ATITUDI
NEA DE CLASA A JUSTIȚIEI 
IN TARA NOASTRA.

Asesorii populari au adus in 
justiția țării noastre conștiința și 
vigilenta lor de clasă, setea de 
dreptate a poporului muncitor, 
dragostea înflăcărată pentru Pa
tria noastră și pentru progresul ei, 
— precum și un nou stil de mun-

ca, obținând succese insemaate ii 
combaterea taraganirii proceselor.

Punând la baza activității lor 
conștt nța de clasă, asesori au dat 
nenumărate dovezi de iscusință in 
mutică.

Trebue sa ne Ite însă clar ca 
succesele Înregistrate de asesori 
constituie doar un inceput. Desvol- 
tarea regimului de democrație po
pulară către socialism cere o pu
ternică intârire a justiției popula
re pentru trairformarea sa in- 
tr'o pârghie dt priină însemnătate 
a nouel puteri de Stat pentru pro
tejarea avutului, a liniștii și vie
ți fiecărui om al muncii, pentru 
apararca cuceririlor și intereselor 
celor ce muncesc iinpotpva de - 
înaltului de clasă, împotriva ex
ploatatorilor.

Totodată just’tia populară are 
un itrenmat rol educativ- Justi
ția populară are rolul de a educa 
oamenii muncii in -plritnl disci
plinei in muncă, al unei înalte mo
rale, in spiritul patriotismulu1. al 
vigilentei de clasă, al respecta i 
legilor regimului de demo.rat c 
populara, al grijii fată de proprie
tatea socialistă, al îndeplinirii în
datoririlor fața dc Statul nostru, 
al respectării regulilor de cor.stc- 
fuire socialista

Realizarea acestei sarcini, fău
rirea unei justiții populare puter
nice, cere insa participarea direc
ta a masselor, — ș: această par- 
t ciparc -e inlaptuește prin prezen
ta ases- rtlor populari.

Oamenii muncii trebue sâ înțe
leagă însemnătatea alegerii de a- 
sesori, ACT DE MANIFESTARE 
A CARACTERULUI PROFUND 
DEMOCRATIC PE CARE-L ARE 
J jSTIȚIA NOASTRA.

Să încredințam justiția statu ai 
nostru popular, celor mal deste’- 
nici fii și fiice ale clasei munci
toare, celor mai devo-ațt fit ai 
Patriei noastre, — pentru întări
rea regimului de democrație po
pulară, centru ridicarea instanțe
lor de judecată populară la nivelul 
sarcinilor ce le au de îndeplinit ia 
cadrul rn<relei lupte pentra con- 
stru.rca socialismului ia țara 
noastră.

LA PETRILA

Activitatea Asigurărilor Sociale
ia un nou avânt

Citiți

„Zori Noi“

De îndată după freluarea Asi
gurărilor Sociale de către Stat 
grija regimului nostru dc demo
crație pOfiulară față de sănătatea 
oamenilor muncii a început să ia 
manifestări tot mai concrete pria 
luarea de noui măsuri In d recția 
îmbunătățirii muncii p*  tărâmul 
asistenței sociale.

Sarcini inrjxartante .pentru tra
ducerea în fap. a principiilor ce 
stau la baza as.gurărilor sociale 
de Stat și atingerea scopurilor lor 
Ie revin în cea mai mare măsu
ră organelor sindicale. Și In a- 
ceastă muncă de o deosebită im
portanță și plină de răspundere 
sindicatele noastre — cu toate că 
se află abia la început de ac
tivitate — au început să obțină 
deja o serie de succese.

La Petrila. odâră cu înființa
rea pe lângă sindicatul miner a 
Comisiei de Asigurări' Sociale, 
munca în această direcție a fost 
mult intensifica ă. a dos la rea-

lizări de care în regimurile tre
cute, sau chiar în perioada dina
intea preluării asigurărilor socia
le de către Stat. nu putea fi 
vorba.

Un fond reprezentând 18 la 
sută din cotizațiile lunare ale în
treprinderii este folosit pentru a- 
jutoarele de boală. Și numai în ul- 
tijnul timp, numărul bolnavilor 
care au primit ajutoare din aceste 
fonduri a crescut cu c a 50% ■

O altă sarcină care a căzut In 
seama Comisiei de Asigurări So
ciale a fost aceea a repartizării 
și organizării concediilor de odih
nă a salariaților epl ra
tării Petrila. Conform pro
gramului încă nedefuiiti vat vor 
fi trimiși la băi și în diferite 
stațiuni climaterice în această va
ră, peste 600 de muncitori mineri, 
externi și funcționari, număr de
pășind mult pe cel al anilor tra- 
cuți.

In sfârșit prin munca depusă 
de Comisia d<- Asigurări Sociale 
și munca dipusă cu consecventă 
de corpul stnitar. zilnic Se fac ua 
număr de 200-250 vizite ș con
sultații la dispensarul medica] îi 
afara vizitelor făcute la domi
ciliul bolnavilor.

Pentru o mai bună &iordonar, 
a muncii se cere însă pe viitor 
să se creeze o mai s rSwJl 1, 
tură între Comisia de Asigurări 
Sociale de pe lângă sindicat 
Miner Peirila și corpul salutar în 
vederea unei și mai bune coor
donări a muncii.

Desvoltând realizările de pernă 
acum pe baza a noui eforturi și 
a unei experiențe de munca me
reu îmbogățite activitatea depu
să pe tărâmul asigurărilor sociale 
va lua la Petrila un nou avânt 
pentru apărarea sănătății celor ce 
muncesc.

E BORZA
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Alegerile de Duminecă din republicile 
vecine Bulgaria și Ungaria

(Urmare din jmh I a)

Se mu arca dcasemcuea inie- 
jx'mlI cu cure sau muiikfcbtuI

inHihirii lața dc alogen, l.u Mu
ftii in umluțiJe imlituix*  In 
nu tu cin ulcguiori au \0U1i pii- 
nă Iu ora

(urmare dm pag, I)

„Victoria Frontului Patriei va însemna 
victoria muncii pașnice a poporului bulgar"
Cuvântarea rostit*  la radio de președintele interimar 

al .Consiliului de Miniștri, Vasile Kolarov
SOFIA, |5 (Hador) — Vor

bind la poc»! ul <lc rudio Sofia cu 
prilejul alegrilor pentru Sta
lurile Populare și Asesori Po- 
puluria Vasile Kolarov, preșe
dintele interiiiuir al Consiliului 
de Mhiișlri' MiuLdru ul Aface
rilor Externe al HepublcSi Popu
lare Bulgtrre, a declarat între 
altele: I icioriu Frontului Patri
ei ou însenina oicoria muncii 
pașnice a impurului bulgar, vic
toria voinței de pace a bulga
riei muncitoare

A rulând ca s’au luat toate 
masurile peniru ca Listele de 
candiikip să cuprindă cetățenii 
cei nuii meritași. cei mai capa
bili și cei mut devotați ai auto
rității popalurc, Vasile Kolarov 
a făcut apel la ulegâtori să ur
mărească îndeaproape act ivita-

teu Sfaturilor Populare. După 
ce a 'ubliniul realizările obp- 
nute de Frontul Patriei pe plan 
politic și economic, Koralov a 
ură fală ca: „prin polii icu na de 
pace și prietenie srânsă cu lr- 
nunca Sovietică t de coluboruru 
act luă cu toate țările de demo
crație populară, de solidaritate 
cu oamenii muncii din lumea 
întreagă, Irontul Patriei a apa
rat și păstrat integritatea teri
torială și a garantat indepen
dența țarii".

In incheere ministrul Kolarov 
a făcut apel la alegători să spri
jine Guvernul Popular, care nu 
an*  altă țintă decât aceia de a 
garanta progresul, prosperitatea 
și bună starea oamenilor muncii 
dela orașe și sate.

pronunțai pentru frontul Popii 
Iar: cartierul 15 circurnsi ripfiu 
lll-u din /?/2 voturi expiiinute 
/5/S r an pronunțai /h iitrii 
Irontul Populai cartierul 11 
circumscrip/la ,’7-a loji 25/ de 
alegători și-au exercitat dreptul 
la vot notând pentru Irontul 
Popular. In regiunea miliară 
Pecs circumscripția <)-u, din Ișj 
alegători /58 au oului pentru 
frontul Popular

l a orele opt seara alegerile 
»'"u terminal pretutindeni U" 
nou comunicat oficial urată că 
in cartierul o al Capitalei, 'Crr> 
la sută din alegători au votat 
pentru frontul Popular

In după amiaza zilei alegerilor, 
au inceput in toate pletele din Bu
dapesta și In orașele din provincie 
serbări popuiare. cu dansuri șl re
prezentații teatrale In aer liber.

POPORUL MUNCITOR A SARBA- 
LORII ACEASTA ZI I I RICII A, 
AVANI) CONVINGEREA CA VO- 
TAND PENTRU FRONTUL PO 
PUL AR El ALEGE UN VIITOR 
LIBER Șl FERICIT.

• • •
BUDAPESTA, 15 (Rador).

Inca înainte de ora 7 in lata bi
rourilor de vot din Budapesta s'au 
format grupuri mari de alegatori 
astfel ca la ora 13, Ministerul de 
Interne a fost anunțat ca a votat 
75 la suta din populația Capitalei 
Participarea a fost la tel de ma
siva și la sate unde totalitatea 
locuitorilor a votat in primele ore 
ale dimineții.

Orașele au fost pavoazate cu 
drapele, verdeață șl portrete Iar 
grupuri de tineri cântă și dansea
ză in fata localurilor de vot.

Pretutindeni domnește o discipli
nă și ordine perfecta

Discursul rostit de Knkosy la închiderea campaniei 
electorale

Cuvântarea lui Valko Cervenkov
SOFIA, 15 (Rador) — In dis

cursul pronunțat in fa fa alega
torilor din prima circumscrip
ție clecorală drn Sofia, Vuiko 
Cervenkov Secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Bulugur care candidează 
tin fruntea listai unice a Fron
tului Patriei pentru această cir
cumscripție, a declarat ca iu- 
ființaiva Sfaturilor Populare dă 
posibilitatea de a se atrage cât 
mai multe forțe populare in 
conducerea politică, economica 
și socială, a Statului.

Ornonkov a subliniat ca a-

cestea sunt primele alegeri cure 
su țin după adoparea unor mă
suri hotărâtoare pentru orien
ta reu țării pe calea construirii 
socialismului.

In incheere, Cervenkov a de
clarat: Suntem și vom rămâne 
nccl ni iți in lagărul păcii având 
în frunte Uniuea Sovietica.

Puterea Populară Bulgară este 
țxmtru pace, pentru p pace 
creatoare, jxmtru munca rodnică. 
Suntem împotriva războaclor 
de cucerire și vom lupta cu ho
tărâre pentru a împiedica pe 
imjx‘rial-:-ști să-și realizeze pla
nurile lor agresive”.

BUDAPESTA, 15 (Rador). — 
Vice-președintele Consiliului de Mi
niștri ungar Rakosy a pronunțat 
Sâmbătă un discurs de Incheere 
a campaniei electorale în care a 
scos în evidentă realizările să
vârșite în munca de refacere a 
tării-

„Tot ceea ce am realizat până 
acum, a declarat Rakosy, nu con- 
sfitue decât un inceput.

Bunele relații și prietenia strân

să care leagă poporul nostru de 
eliberatoarea noastră Uniunea So
vietică, asigură pacea noastră și 
pacea mondială".

In Incheere Rakosy a declarat: 
Unitatea poporului nostru, încrede
rea in propriile noastre foște, si
guranța că urmăm o calo Justă șl 
făurim un viitor fericit in (ara 
noastră, au crelat o atmosferă de 
sărbătoare ce domnește acum când 
poporul nostru se prezintă la vot

Condițiile mizerabile de trai ale 
evreilor emigrați în Israel

. .Tivi. AVÎ\. 15 (Raderi — 
Publicația Israel lună Bl'SliNESS 
D1GEM arată ca dela înființa
rea .statului Israel au sosii 
190.000 noui emigra nți. Dintre 
aceștia abia 170 familij au pu
tut fi cazate în colonii un tic 
trăesc in condiții grele. Restul

Irac-c in colibele, <|iii \uicic pn 
r.i«iir ifc cultv nraln uir 55 <ti» 
persoane trăese în lagăre In co
loniile din Statul Brad este un 
fitpi obiectiv ca două trei familii 
su locuiască într’o singură ca
meră.

Mersul trenurilor în Valea Jiului 
după noul orariu

Începând din data de 15 Mai 
mersul trenurilor pe liniile P tro- 
șeni-Simeria; Simeria-Pctroșeni: 
Petroșeni-tBuLUrești și Petrosem- 
Lupem ; Lupeni Petroreni, are ur
mătorul orar:

ora 6,30 1914
BUCUREȘT1-PETROȘENI

(prin Filiași) ple.area la o 
rele 5.01 și 19.34 

PETROȘENI-LUPEN1

PETROȘENI-SIMERIA
plecare sosire
ora 3.07 6 24
ora 10.07 13,36
ora 14,03 17,16

SIMERJA4PETROȘENI
plecare sosire
ora 2.35 6 30
ora 9.22 12,32
ora 15.4S 19,11
ora 20,32 23,57
ora 19,44 23,08

PETROSEN1-BUCUREȘT1
(prin Filiași)

plecare sosire

plecare sosire
ora 4.10 5.10
ora 7, 06 8
ora 12,11 13 05
ora 15.16 16 11
ora 20 09 21 09
ora 23.07 5

LUPENI-PETROȘENI
plecare sosire
ora 4.06 5
ora 6.52 7.52
ora 11.57 12,56
ora 1502 1601
ora 1959 20 59
ora 22 53 23,53

MESAGIUL
adresat Prezidiului Consiliului Central 

al Sindicatelor Sovietice
de reprezentanții organizațiilor sindicale care aa ' 
luat parte la al X-lea Congres al SindicatelorSovietice
yo.SCOI.4, l> (l(udor). 

Reprezentanți orguidia!iilor sin
dicale de pretutindeni fi ul I <■- 
derațjei Sindicale Mondiale care 
au luat parte la cel de al X-leu 
Congres al sindicalelor Sooielue,

au transmis prin interludiul Se
cretarului general al 1 1 kl
Ixiuis Solitarii, următorul tnesu 
giu Prezidiului Consiliului Cen
trul ul Siridir ațelor Sovietice

CĂTRE PREZIDIUL CONSILIL'Ll I CENTRAL AL SINICATELOR 
SOVIETICE

Dragi tovarăși,

DlegatU organizațiilor sindicale invitat! de Consiliul Central al Sin
dicatelor Sovietice, să la parte la cel de al X lea Congres al lor. vă 
adresează această scrisoare colectivă pentru i-vl exprima adânca 
recunoștință pentru primirea pe care ne-ațl lâcut o.

Cel de al X-lea Congres al Sladicatetor Sovietice ne-a lăcul • 
Impresie marcată.

Dragostea adâncă șl sinceră de pace șl prietenie intre popoare 
care sa manifestat la cel de al X-lca Con ere- al vostru, este peatri 
noi de o Importantă covârșitoare-

Impresionanta manifestat e dela 1 Mai la care am asistat, ne-a d» 
munstrat participarea activă la poporului sovietic la viața publică și 
de Stat a tării. Noi am inteles că această sărbătoare ziua de I 
Mai, este sărbătoarea tuturor oamenilor muncii din Uniunea So
vietică.

Vă asiguram că vom face cunoscute in țările noastre impresiile 
șl observațiile cu care am venit din Uniunea Sovietică

Scrisoarea este semnați de de
legați .ii organizațiilor sindicale 
din Australia, Murea Hritarde, 

j Republica Populară Albania, Re. 
I publica Populară bulgaria fie. 
publica Ungară, l'enezuela, ()- 
landa. Italia, Cornea, ( liina, 
l<e publica Mongolă, llepublicu 

| Populară llomână, Uruguap, fin
landa, franța, llepublica Cehos-

luuaci fi Suedia, precum fi de 
Secretarul General al f S kl
I ouis Safian/ fi de l'ice Prefe- 
dintele Giuseppe Di lâtloru», 

lata textul scrisorii a Insretr
tlf -SrxJ'etarul Gem-nil al E. S.
M. Lxruis ,'xalLuit l’nxxiitxelu*  
(unutctului Cen’ral al strvdrewlz-. 
lor .Sovietkv Kuz.nețov

F. S- M. 10 Ma 1949.

UNITATEA ȘI PACEA 
sunt condițiile indispensabile 
pentru o viață mai bună 
cu un viitor asigurat pentru 

libertatea și independența 
Germaniei

BERLIN, 15 (Rador). — La 14 
Mai, ziarele au publicat apelul Se
cretariatului Consiliului Toporului 
German in legătura cu alegerea de- 
levatilor la cel de al lll-lea Con
gres al Poporului German- In apel 
se spune:

„La 15 și 16 Mai. populația a- 
lege prin vot universal și secret, 
delegații la cel de al 3-lea Congres 
al Poporului German-

Atenfia celui de al lll-lea Con
gres al ^Poporului German, va fi 
concentrată asupra prob'emei păcii. 
In baza acordului dela Potsdam 
care reprezintă fundamentul legal 
al noul democrații germane. Con
siliul Poporului German cere in- 
cheerea grabnică a tratatului de 
pace, evacuarea forțelor de ocu
pație, și refacerea unității germane.

Consiliul Poporului German, a 
propus din nou organelor adminis
trative, partidelor și organizațiilor 
din Germania occidentală să se în
tâlnească cu delegații Consiliului 
Poporului German, pentru discuții.

Consiliul Poporului German, ape
lează la întreaga populație germa 
nă din Nordul Sudul, Estul șl Ves
tul Germaniei să se unească intr'o 
mișcare de protest și auto apă- 
rare împotriva creerli unul Stat se
parat al Germaniei occidentale îm
potriva Statutului Ruhrulul și a

Statului dc ocupație împotriva 
tratatului Atlanticului de Nord, ca
re amenință pacea.

Consiliul Poporului German, cere 
restabilirea unității economice a 
Germaniei care Interesează in 
mod egal pe tofi muncitorii, ță
ranii meșteșugarii negustorii și 
funcționarii germani- Jos frontie
rele zonale! Pentru libertate? co
merțului In interiorul Germaniei ! 
Pentru reluarea comerțului intre 
Est și Vest! Pentru o monetă u- 
uică germană!

Mai presus de orice. Consiliul 
Poporului German cere incheerea 
grabnică a tratatului de pace cu 
Germania și apoi evacuarea for
țelor de ocupație după cum s'a 
promis in mod solemn poporului 
german prin acordul dela Potsdam.

Unitatea și pacea sunt condi 
(iile Indispensabile pentru o viată 
mal bună cu un viitor asigurat, 
pentru libertatea și independentă 
Aceasta vom trebui sâ votăm la 
15 și 16 Mai! Nu votati pentru 
vre’un part’d anumit, ci pentru 
candidaț i tuturor partidelor și or
ganizațiilor Votati pentru politica 
comună a tuturor forțelor patriote 
și doritoare de pace. Ve(i aproba 
unitatea unei Germanii Democra
te încheierea grabnică a păcii și 
evacuarea tortelor de ocupație-

luhite tovarășe Kuzn-tov.

Ne-a revenit plăcuta însărcinare de a v a transmite această scrisoare 
colectivă semnată de tofi delega |l streini Irătețti invitat! să ia par
te la lucrările celui de al X-lca Congres al Sindicalelor Sov etica

Noi am petrecut alături de tovarășii noștri sovietici orc și zile 
de neuitat. Suntem convinși că tovarășii sovietici prin invitația pe 
care ne-au adresat-o șl prin primirea frățească pe care ne-au tă
cut-o au întâlnit legăturile noastre cu Marea Uniune a Republicilor 
Socialiste Sovietice.

Noi plecăm însuflețiți de dorința dc a da posibilitatea masselor a 
riașe ale oamenilor muncii șl tuturor oamenilor clnsfti din întrea
ga lume, să cunoască și să Iubească sindicatele voastre poporul vos
tru muncitor, patria voastră șl pe marele vostru conducător. Ictii 
Vissarlonovici STALIN

Vă rog să primi(l asigurarea sentimentelor mele frățești.
LOUIS SAILLANT

Tratatul Atlanticului de Nord
condamnat în Comisia pentru Reiat 

Interne a Senatului American
WASHINGTON, 15 (Rador). — 

Luând cuvântul in Comisia pentru 
Relațiile Interne a Senatului A- 
tnerican. la 13 Mai. Președintele 
Sind catului Muncitoițlor Agricoli 
si al Muncitorilor din Industria 
Tutunului si cea Alimentară afi
liat la C. I. O.. Donald Hendelson 
a combătut Tratatul Atlanticului 
de Nord.

Hendelson care s’a înapoiat re
cent dela Congresul Mondial al 
Partizanilor Păcii dela Paris, a 
'iibliniat câ atân. muncitorii din 
Europa cât si cei din America 
■•unt holăriți să lupte împotriva 
războiului. Popoarele Europei — 
a declarat el — sunt convinse că 

anumite cercuri din Statele Unl-

te incearcâ să deslantue râzboii 
Subliniind ca Tratatul Atlanticul 
constitue cea mai serioasă am< 
nintare pentru pace. Hendelson 
cerut respingerea acestuia si i 
trunirea reprezentanților 
Puteri pentru 
divergentelor

Secretarul 
probleme In 
Hunton. a 
Atlanticului 
nedreptățile 
va suprima
ale popoarelor din colonii. El a t 
clarat că există pericolul ca n 
pele americane să fie chemate 
contribue, fie direct, fie indirect 
paza intereselor imperaliste < 
Africa și Asia.

Marilt 
j căuta 'olut onare 
existente intre ele.

Consiliului penii 
legătură cu Alric.

subliniat câ Tratat 
va face sâ dăinuiast 
sistemului colonial 
mișcările de eliberai
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