
SA ÎMPLETIM ACTIVITATEA 
CRUPELOR SINDICALE CU 
LUPTA PENTRU CĂRBUNE

Mitre (actorii uieiiifi a cantrl 
bul la realizarea ?1 depășirea PI* 
aiMal ■•Uru <le Stat, la ridicarea 
nlvaialal cultural «I de vluță al 
aaoeatlor uiuncli, și unul dintre 
iaataril coi mal de seauia. se ■ ■- 
■ai a și trupa sindicală

■repa, ca cea mal mici uni
tate Medicala consiltue intru bu
na ■toara baza lntrogll actlvllățl 
a arcanelor sindicale, ea osie 
principala verigă de legaturi In
tre interesele generale ale clisei 
■lucitoare șl Interesul personal 
al flecârui oui al muncii.

tara pa sindicala joacă tocmul 
prie aceasta un atât de mare rul, 
de activitatea cl buna sau mai 
slaba depinzând tulul In care este 
sau an îndeplinit programul de 
producție, de activitatea tuturor 
trupelor sindicale depinde deci 
realizarea șl depășirea prevederi 
lor celui de al Il-lca trimestru al 
Plănuia! de Stal pe 1949 cu pri
vire la cărbune.

ia crupa sindicală pot fi mal 
bine lămurite problemele generale 
care stau in lata noastră, a sar
cinilor oe stau in fata fiecărui om. 
Fio organizând discuții in colec
tiv, fie prin discuții dela om la 
om. responsabilul de grupă poato 
— și trebue — să rezolve o serie 
de probleme practice legate de 
prodac(lc să caute- noul metode 
de îmbunătățirea muncii. In cadrul 
grupei sindicale trebuesc lămurite 
scopurile sarcinilor mișcării sindi
cala. acolo trebuesc combătute șl 
deaascate ca dușmănoase svo- 
nurtle și minciunile inventate do 
vrășmașii celor ce muncesc

Grupa sindicală trebue să de
vină o adevărată școală pentru 
fiecare muncitor. Aici in grupă 
sunt create cele mai prielnice 
condiții de a se face un sebimb 
larg de experiență in muncă intre 
membrii care o compun. Iii gru
pă. fiecare muncitor trebue să în
vețe — in mod organizat — din 
experiența de zi de zi a tovarăși
lor săi, usurându-și munca, pro
ducând mai mult și câștigând mai 
klne.

tu grupele sindicale minerii 
trebue să invefe unii dela alții 
«um să lucreze pentru a da mai 
mult cărbune, pentru a mări 
productivitatea muncii, pentru ob
ținerea dfesnoul succese in di
recția realizară de economii la 
material lemnos și exploziv. In 
cadrai grupei sindicale trebue ca 
liutare muncitor să fie educat în 
spiritul unei puternice discipline 
in nuci

ia Valea Jiului grupelor slndl 
cale le revin in momentul de fată 
• altă mare sarcină: acea de a 
crea un adevărat curent in rân
dul muncitorimii minere de a se 
califica. De a îndruma muncitorii 
spre șolile de calificare, de a 
lămuri dece calificarea depășește 
cadrele unei probleme personale 
a fiecărui miner, ea devenind o 
problemă mult mal generală. In 
aceeași măcură, grupelor sindicale 
le revine sarcina de a-și intensifi
ca grija iafă de calificarea mine
rilor noul venifi.

Un rol deosebit de important 
le revine grupelor sindicale in 
ceea ce privește organizarea în
trecerilor socialiste, ea organizând 
întrecerile pe baze sănătoase, por
nind dela cele mai mici unltăti.

Iată deci ce sarcini mari și pli 
ne de însemnătate stau in fata 
grupelor sindicale și ce mare rol 
au ele de jucat in lupta pentru 
depășirea Planului.

îndată după alegerea responsa
bililor de grupe, unele dintre ele 
au $1 început să depună o acti
vitate Inteslflcată

Mal mult In cinstea lui 1 Mai. 
peste 160 grupe sindicale din Va
lea Jiului s au angajat in întreceri 
având stabilite obiective concrete. 
Cuprinzând munca sindicală in 
cadrul grupei ca: incasarea coti- 
zafiHor consfătuiri de producție

șl buna iuncflonaro a asigurărilor 
sociale, l.ir pe de alta parte, de
pășirea normelor de producție cu 
30 la sută, îmbunătățirea calității 
cărbunelui, eooiiotull de exploziv 
șl reducerea ubseulelor nemutl 
vale.

Aceste întreceri la unele gru
pe șl anume acolo unde au lost 
temeinic organizate s'au răs
frânt Iu bine asupra producției

Inițiatorii întrecerilor intre gru
pe: Szllaghy Ion șl Marian Va- 
slle șefi de grupă la sectorul 4 
al minei Petrlla nu numai că șl-au 
îndeplinit in mare măsură anga
jamentele, dar au reușit ca pe 
unele ca cel de a depăși nor
ma cu 30 la sută să le supra I 
împlinească.

Nu pe tot locul s’a întâmplat 
insă acelaș lucru Fiindcă nu to|l 
responsabilii de grupa șl-au infc- 
les menirea lor șl a grupei lor 
Condițiile muncii in trei schimburi 
sunt intradevăr o greutate In 
muncă neperm'tând decât rare ori 
întrunirea intregll grupe.

Aceasta insă nu poate împie
dica consfătuirile mai restrânse 
sau munca de lămurire dusă dela 
om la om de către responsabilul 
grupei. Ori tocmai neinfelegându- 
se acest lucru munca grupelor sin 
dicalc in Valea Jiului merge încă 
slab in unele locuri activitatea lor 
fiind cu totul inexistentă.

Lupeuii au rămas pe luna tre
cută cu programul de producție 
neindeplinit. La A. C. P. strungă- 
ria primește piese din fontă do 
proastă calitate — pline do poro- 
zităfl și intercalam de nisip — 
furnizate de turnătorie.

Fără indoială că aceste situații 
se datoresc in bună măsură fap
tului că grupele sindicale sunt cu 
totul inactive.

Care este cauza acestei Inacti
vități?

Pe de-o-parte e delăsarea sin
dicatelor respective care n’au a- 
v ut grijă să fină ședințe cu res
ponsabili de grupe. După cura ei 
înșiși mărturisesc nu-și cunosc 
sarcinile generale și cu atât mai 
puțin pe cele specifice.

Pe de altă parte e delăsarea 
unor responsabili de grupă sindi
cală care n’au căutat ca ei singuri 
să cunoască sarcinile care le re
vin.

Una din cauzele principale care 
au dus la inactivitatea grupelor 
sindicale e tocmai această necu 
noaștere a sarcinilor grupei. Și 
aceasta datorită unei greșite apre
cieri a importantei grupelor sin
dicale de căite sindicate.

Cu toate că dela Petrlla a por
nit inițiativa întrecerilor intre 
grupe și acolo s au văzut mai con
cret rezultatele ei pozitive, comi
sia de întreceri socialiste nici nu 
cunoaște numărul grupelor aliate 
in intreceri. Și situația este iden
tică la Lonea și la Lupeni.

Și totuși singurul mijloc de îm
bunătățire a muncii grupelor sin
dicale nu poate fi decât tot între
cerea. ațțjcă tocmai acea metodă 
ale cărei rezultate au fost subapre
ciate șl de a cărei organizare sin
dicatele au fost prea puțin preocu
pate

Dar sarcina de a activi2a gru
pele sindicale și de a le așeza pe 
baze sănătoase nu aparține nu
mai sindicatelor. El revine In ega
lă măsură Organizațiilor de Par
tid care trebue să îndrume mun
ca grupelor spre o cât mai rod
nică activitate.

Să dăm un nou avânt muncii 
grupelor sindicale spre a le ri
dica la înălțimea sarcinilor lor. Să 
facem din grupa sindicală un fac
tor puternic de îmbunătățire a 
muncii liecărui miner. Să-i împle
tim activitatea cu lupta pentru 
cărbune mai mult, mai bun. pen
tru economii de materiale, pentru 
întărirea disciplinei In muncă.

(Continuare in pag. ll-a)

Joi 19 Mdi 1949^
PreleLari d n Ij tfe fă'J1-. wy,l(FAi

Al. I*

nul VI. Nr. (20

I

O caravana
sanitară.

STRĂLUCITELE VICTORII
OBȚINUTE DE TORȚELE POPULARE 

IN ALEGERILE DE DUMINICĂ 
DIN UNGARIA SI BULGARIA
Comunicatul

din 5.235 783
Ministerului d c Interne ungar asupra rezultatelor alegerilor 

voturi numărate, 5.006.556 sunt pentru Frontul Popular, 153.972
de Duminici, 
contra,

parțiale, 
tară

arată
Iar ÎS 255

Miercuri

ci
voturi au lost anulate.

Cu acest comunicat Ministerul du Interne o terminat publicarea rezultatelor 
18 Mal, Comisia Llectorală Cenlralfi \a publica rezultatele definitive pe întreaga

* • *
Rezult ut ele preliminare ale alegerilor pentru Sfaturile Populare, cure au avut 

Mai in Bulgaria, arata că din 4.542 525 ingcriți au participai la vot 4 2/6 55? alegători 
92 82 la sută

Pentru lista Frontului Patriei au ootui 5.659,240 alegători. adi^u 91 5U la sulă.

Ion I* 1 • 
•idl< »

I

Aceș|ia sual nouți asesori populari :

FRUNTAȘI IN MUNCĂ $11UPTĂTORI DEVOTAT! 
CAUZEI CLASEI MUNCITOARE"

De vorbă cu minerul Damian Traian ți artificierul 
Matei Petru, asesori populari

Duminică 15 Mai a. c. Ia Lu
peni au fost aleși în funcția de 
asesori populari 28 de muncitori 
mineri, meseriași și țărani din
tre cei mai buni evjdentiați în 
producție și decorați

Acest fap are o im|:onantâ den- Ld. mult pțtlliu drep.urile noastre 
sebnă Prin exțxinențn să' po- 
| orul va împărți dnprate instau
rând o justiție 
ruțcibila. pusă 
muncitoare.

Cei aleși toți
i vu.t - în trecut, .sunt fruntași in 
munca și devotați 
lsr ce muncesc 
munci iot i care 
lup: a și mun a

1 iuror Damian
prea ba a j din snatul IV a' s.-cto 
ruliu I. este unul dintre 
pic uiți ai exploa arii dm 
Dela vârsta de 29 ani el 
în mină In 1920 ală uri 
lalți muncitori conștienți

i

sănătoasă, inco- 
în slujba clasei

au o h >gată ac-

intereselor ce- 
Au f st a’eși acei 
au câștigat prin 
lor î cn-d< rea tu
li aian șeful unui

f untași.
Aprili a dvfașit nor- 
la suia, rr în prima 
lunii Ala are o de-

rmnerij 
Lupeni 

lucrează 
d cti- 
a luat

f'jriv la grevă Acum e te prim re 
I in un .-norii

In luna 
rna cu 22 
jumătau a
pă .re ine Jiu du 65 la sjiâ

S’a evidențiat dea cmeni prin- 
ti’o inovație care aplicată Ia lo
curile de muncă potrivite aduce 
o economie de expJcziv du 100 
la suta pre iun și o r ducere con
siderabilă a întrebuințării mate-

In ziua de 15 Mai

rialului lemnos. La 1 Mai ă fort 
de.oral cu ..Medalia Muncii”

In lega ură cu viitoarea sa ac
tivitate de asc-sor popular tovară
șul Daiman Traian m spuie:

Noi muncitorii am luptat

Acum — prin lup’a Partidului 
nost i ii nr-am Czișiigat toate 
dicpiurilr și 1 beiiățile de aceea 
noi vom ș:i să lovim in c i care 
ar căuta sa le ripeascâ >au bâ 
ne împiedice In drumul nostru

Noi luptăm pentru socialism
In munca din mini s arg nor

mele spre a depâși Pianul de Stat, 
iar în cadrul misiunii noastre de 
asesori vom lovi in iuți agenți 
reaejiunii. speculanți și sabotori. 
Vom lovi prin Sentințele noas-i 
tre in icți dușmanii clasei mun
citoare vom apăra interesele ct- 
loi ce mun esc

« * *
convingere dârn ne

artificierul Matei Pc- 
el a-esor popular. 
2b ani aici la mina 
a fest țărm din c<-

-Alba și a purtat pa’ u-

Cu aceeași 
vorbește cj 
Iru. aiv< și

Suni de 
Taica-meu 
inuni Ti
meri jllgul boc rose.

In 1929 m’am alăturat de mun
citorii greviști Și d aunci 
fost înio drauna ala uri de 1 
minerilor

(Con.inuare în pag. IV-a)
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Echipa 

iov. Petru 
dela Aninoasa a de
pășit norma cu 534°|O

Duminică 15 Mal, echipa de mi
neri conducă electiv de tovarâșal 
Sâcâluș Petru decorat cu „Ordi
nul Muncii * dela mina Aninoasa, 
comj.usă din tovarișll Codrea 
Gbeorgue 9, cod rea Gberirghe 11 
Moiș Petru. Bozya Gheorghe, îm
preună cu mal-irul miner Benbi 
Alexandru, au munc't voluntar 
pentru extragerea cărbunelui.

Muncind cu 
organizându-șl 
in această zl 
Sâcăluș Petru
fixată cu 534 la sutâ.

ANDRl'C ALEXANDRU, coresp

am 
pta

Domnie* 15 
sanitară &ompust din 
Iul medl. al p sanitar 
Asig urărilor Sociale din 
ți trei membre ale f 1 
ținta de deplasare ( om 
plasa Pui era < 
orele 9 dieninerifa

Străbate țațele paca 
poalele ndinților fielezaț

După 5 ore de drum njuagrr* 
In talul Paroți Muțm abia 
/toate să trezia pe drumul fn 
guM ul autului.

întâmpina trei femei ^4 
tfăuc <afe au oemt după ajutor 
medi< al

înainte de a fe înțepe tanusl- 
(alidc țeful (arauauei Jjf Solo 
muu ifi (iiuirite Umple uorbețte 
loLUitonlor rare au Imeput în
dată să se strangg d.yptf grija 
te trebue sa aibe fiecare om. 
fufa de sanătatea sa fața de 
viitorul fericit al copnl^r care 
lU/it i/Hruiitrle lor ti t 1‘ttriri I 

/ c-u uo'bil 
le-a 
face

| dar t are 
I poate tiindeca

Încetul cu iiuetul după in 
demnul doctorului oumcnU 

I au /irini curaj fi frn- m /> w 
. >«nge pentru auahit Iu alte 

doua talc rr fac sori‘ullat‘i to 
oarăța doctor t'iorhmă 'boii j 

a făcut ji cou^nltații 
dr Serafim Llhabeta î inter ne 
gt iiicologiej a oiztlal 2: femei 
dr. C,radin I.lena (iniemt 1 a dai 
/• (onsullațu, iar dr fdttm \t- 
nzi IM, țăru/idor muncitori |i fa. 
mildlor lor

In urma consultațiilor, 6 /*er_ 
toane au fost propuse [pentru 
radiofcopie iar 7 pentru inter
nare, dinlre care una a fost lu
ată imediat cu mațina earaoa- 
nei dat fiind necesitatea imt. 
diată a intervenției chirUgicale 

Too Bălan a făcut 5fl re><o|- 
tări de sânge R R R $ i^r 
doctorul ()Mron*ki hdodnr 79 
extracții dentare

In timp ce se fir eau ronsstf- 
faliiie too dr Solomon f( tona. 
r ațele dela U F I) R lămu
reau loc ui tor ii den pre anumite

raruaaaa | 
rtona | 

nl f'as^i 
/'
D R , m

i Faruți. 
deja plet at* la

dftpre rtfitia p
it/ilai ravagiile p, t&r? fr.

III mi/loețil 
dai i ».l.

populație, 
' Ir.lat ti

i

eforturi sporite șl 
munca mal bine, 
echipa tovarășului 

a depășit norma
/?. UPțA

Începând din ziua de 17 A\ai

Muncitorii care lucrează la secția de brichetoj 
a preporoției Petrila lucrează în contul 

programului de pe luna Iunie
Pentru a putea fi folosii ca combustibil t cărbunele pră/iPt, 

după ce este selecționat de cei <u o granulați* mai mare, este 
amestecat cu > mo ui a precum ți cu alte materii prime ți apoi 
presai, in forme oooide sau para iedp‘i>edice lbrichetat l

La preparata petrila, muncitorii care lucrează la < fin de 
brichetaj muncesc pe buză de întrecere socialistă, Realizând in 
fiecare tună depășiri de norma însemnate în ziua de Itt Ihi 
ei au îndeplinit programul de producție fixat pe Ipne Mai 
După această dată, muncitorii dela brichetaj lucrează în con
tul programului de pe luna Iunie ST. SOI .GA, coresp wl.

Ancheta întreprinsă de ziarul nostru printre minerii și tehnicienii mineri 
din Valea Jiului în legătură cu ridicarea nivelului profesional al minerilor 

Publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor:

Dei e trebue să avem un ni
vel <le calificare cât mai ridi
cat? lată o problemă care tre
ime sa preocupe deopotrivă pe

Bătrânul miner Deak Vcnțel este 
șeful grupei care lucrează în a- 
bataiu! tjieretului din Lonea.

minerii și tehnicienii mineri din 
l alea Jiului interesați în iiule- 
plinireu ți depășirea /‘lanului 
de Stat pe anul I'H'i ca și iu

lata ce răspunde minerul Deak 
Vențel la ancheta inițiala de zia
rul nostru:

PENTRU A OBȚINE SUCCESE IN MUNCA M ESTE SUFICIENT 
ț NUMAI EFORTUL FIZIC

Lucrând alături de tineri în a- 
batajul tineretului din Lonea. eu 
mi-am dat seama că p.mtru a ob
ține succese în muncă nu este

suficient numai efortul fizic. Se 
cere întâi de toate Să știi să lu
crezi cât mai bine, să întrebuin
țezi cu folos uneltele de muncă.

COVACI GHEORGHE
naistfu mioer 
rrina Ptlnle

ÎHîbuiiătăfirca condițiilor de mun
că ți de uiafa

Apreriind importanța acesl.i 
probleme, ziarul nostru deschide 

să știi să plasezi găurile sA știi 
ce cantitate de exploziv să fo
losești Ia împușcare pentru a pu
tea obține cărbune cât mai mult 
Si de calitate cât mai bună.

1 'ar ca sa Știe toate acestea 
minerul trebu* să aibă o cât mai 
inaltâ calificare a muncii.

Eu in aba ajul meu m’am oiu- 
ț>at d- instruirea tinerilor mineri,

o anchetă la care sunt chema/ 
să răspundă minerii șt tehnicie 
nii din I’aJea Jiului

cari in Scurt timp au r uțit s< ■ 
îmbunătățească mun. a.

Pentru a munci cu spor, pentr 
a-ri puica indcplini normele 
grupele de mineri trebue <ă cxpli a 
teze stratul de cărbune după me 
ludele de muncă care cau cel 
mai bune rezul ate.

Ori, pentru a putea lace ace? 
(contlauar, in pag Tlf-a)
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O după amiază

la Clubul Muncitoresc din Lupeni
„Ă TREIA LOVITURĂ"
Pe ecranul Cinematografului Munt itoresc-Petroșeai

|>*n. tui ai um o lună de sile, 
{'tubul muncitoresi- dbi Lupeni 
activează dm plin Din planul 
ât mum ă al organizației da 
l‘artul ți al sindicatului s a năs- 
tut u realizare care de mult timp 
reprezenta o dorință arzătoare a 
muncitorimii din localitate.

Clubul e o clădire mare cum. 
puii din ini Aperi spațioase, bi- 
bliolecă, tal A de șuh, tuia de 
discuții.

Covoarele persirne și mobilie
rul elegant oferi muncitorilor 
trudiți după o zi de luptă <u 
normele un conforl pe care mi 
I _a avut in trecut.

loti i>ereții tuni împodobiți 
cu tablouri și lozinci îmbinând 
in mod armonios utilul cu plă
cutul

In biblioteci in jurul unei 
mere de siejar lucrat, tinerii bri
gadieri ți muncitori mal vârst
nici citesc in cea mai desăoâr- 
fiii liniște

Cind intra vreun gălăgios, 
toate capetele tresar Când li
niștea te restabilește impută de 
privirile mustrătoare, capetele 
*e apleai iydin nou asupra cărți
lor ; privirile scormonesc mai 
depui e cu râvnă înțelesul tai
nic al slovelor

Tânărul Tuodorescu Iun cuplă- 
(or la pulul 13 citește ^Sfârșitul 
Doltaael'. Se vede ci I pasiunea 
ai. Strânge din dinți sau ridici 
privirea Inlrlslată gândlndu-se 
Flecare stare ifetlvă I se zugră
vește pe laț Alei o vorba de a- 
trodtățlle călăllur; alei dețlnuțil 
au reuylt t> acțiune, sau a oăzut 
o nuni victima in gblarelo molo
hului burghez.

— 1(1 place cartea tovarășe ? 
Doar când repet Întrebarea,

vine răspunsul: afirmativ, dar 
grăbit, pentru ca prlvlrllo să reia 
Iraza întreruptă.

încet, încet cu alte întrebări 
discuția se autrenează. Vorbim, 
dar tot despre cărți $1 club.

VII des pe la club tovarășe?
— întotdeauna când am timp 

liber. Aproape zilnic. Îmi place să 
citesc- înainte nu avem poslbll>ta- 
tea. Cărțile erau depărtate de noi. 
In cluburile pentru muncitori — 
patinele care existau — nu găseai 
cirfi bune și apoi nici răgaz si 
citești n'aveal.

Tovarășul Vintilescu Paul de
venii nu demult ajutor miner in 

Deschiderea bibliotecii Teatrului 
de Stat din Petroșeni

In ziua dr Duminica 15 Mai a 
avut loc ta Teatral de Stat dia 
Petroșeni inxtțjurarea festivă a 
bibliotacM c< lectivului teatrului Iu 
pit.-je; (a tu Bu naș F.lieriu, 
membru ha Comitetul Jude eaa P. 
M.R. ți ■ tuturor artiștilor.

Luând cuvântul cu acest prilej 
lor. Fr. Aueibach, directorul Tea 
trului, a su' liniat că deschiderea 
bibliotecii în eamnă satisfacerea li
nei necesități de jprim ordin, ea 
venind să îmbogățească cunoștin
țele politice ideologice ale ar
tiștilor fur-cu-lc in miracu de zi 
de ii ua ■*prețuit ajutor

Biblio.eca —■ a arătat vorbito
rul — cuprinde operele clasici
lor marxismului, opere literare ți 
scrieri politice reviste și ziare. 
Și pentru a o valorifica mai bin- 
printr’o cât mai largă întrebuin
țare, se va încerca dela început 
chiar a da cetitului un caracter 
o.^nizat hi cadrul cercurilor de 
studii ți Symporion-urilor care s- 
vor organiza.

In încheere vorbitorul a adus 
mulțumiri Org. Jude(ene P.M.R. 
care sprijinind efectiv înființarea 
b:b lOtecâi p- lângă teatru. a do-

na! un însemnat număr de cărți,
Urmă Orii vorbitori și-aa arătat 

satisfacția față de înființarea bi
bliotecii. arătând că însăși exis
tența ei le incumbă sarcina de 
a munci mai mult în direcția ri
dicării nivelului lor politic, ideo
logic și cultural

Ca încheere luând cuvântul tov. 
T. Baternay a subliniat că acest 
eveniment pentru colectivul Tea
trului de Stat e deosebit de seiri- 
nifica'iv în sensul că el arată gri
ja Partidului și a regimului nos
tru față de desvoltarea oamenilor 
artei, creindu-le pe zi ce trece 
noui condițiuni de muncă în a- 
ceastă direcție

Subliniind activitatea rodnică-1 
depună de Teatru dela sosirea lui 
în Valea Jiullui și până acuin. 
vorbitorul și-a exprimat convin
gerea în succese și mai frumoase 
obținute pe tărâmul culturalizării 
și educării masselor muncitoare 
prin artă.

Ș Un ța a luat sfârșit intr’o at
mosferă entuziastă după care cei 
prezenți au trecut la vizitarea căr
ților.

urma absolvirii școlii de califica
re, răsfucște o carte tehnică. A- 
lături are pregătite fol albe de 
hârtie’, iar In mâna un creion cu 
care iși ia note dijt cuprinsul 
cârtii.

Cu aceeași ateutie brigadierul 
Nichita Ion citește din Turglteniev 
„Un cuib de nobili’.

F o carte bună, ruptă din 
viata adevărata, imi spune el. Văd 
totul atâl de clar ca Intr'un film- 
t! interesant și totodată plăcut.

La capotul opus al mesei alți 
tovarăși citesc Scânteia, Viața 
Sindicală -au Zori Noi.

Biblioteca e inzestrală cu mai 
line de 5UUI volume Intre care 
Operele lui Marx, F.ngels. Lemn 
și Stalin, opere ale literaturii un 
sersale, ale scriitorilor c‘'niempo- 
lani și scriitorilor români.

Faptul paz t'v constă in aceta 
va abia inliințata șl in:ă nu m- 
ueajuns de popularizată, și a re
crutat totu i uu nunta ‘euul ue 
mare de c.litori

Numai n decurs de o luna au 
(ost citite 5bO de cărți, luate de 
vârstnici și tineri, femei și băr
bați.

Și clubul devine pe z: ce tie 
ce, mereu mai frecventat. Mereu 
vin noui și noui oameni al mun
cii, ba după o carte, ba la o par- 
t:dă de șah, sau numai să asculte 
muzică In timp ce discută despre 
cutare sau cutare problemă dm 
câmpul muncii.

Muncitorii dn Lupeni au în
ceput sa vădii tot mai mult In 
club o a doua lor casa in caie 
după cele » ore de înmiea, la săr
bători șl in zilele de Duminică pot 
sa petreacă o după masă plăcută 
alături de o carte,sau in fala ta
blei de Șah, in mijlocul tovară
șilor de muncă.

Scaunele se oferi îmbietoare 
tuturor ți nu ți mai vine ti 
pleci, ht un birou tovarășa bi
bliotecară, da cărți. Un grup 
de hărți intre 10 și 14 ani, aș
teaptă si fie înscriși și ei pe 
tabloul de evidență, lîoca llie, 
un pumn de omuleț vrea să 
citească ,,1'ijelie" de C. Paus- 
toski.

— Ce mă asta e pentru tine? 
tl tntreabă Crișan l'asite ți el, 
un fiu de miner

— Ba o citescl am mai cilii 
multe și „f loarea de piatră" și 
pe urmă aia despre Jurii Smir

nov comiuinolistul. Dar Iu 
ce ieir

— Si văd!
I'leiun Baci responsabilul 

clubului le spune ți ie arată 
cum ‘a faci rezumate după ce 
termini ti citească vreo tarte

In sula de țali, ia 5 mrar, 5 
perechi de juciuui muți piesele 
albe ți negre in toate sensurile 
te retrag, iuțind capcane Șah! 

gardă! mat!
Jur împrejur ochi curioși ur

măresc lupta ce se desfășoară 
pe cele t>4 de pătrățele

in acest fel x- ». urge o dopa 
amiază întreagă, nu prima ți 
nici ultima <) după amiază care 
ca și altele a sădit In mintea 
muncitorilor mai multe gân
duri bune, mai mult curaj mal 
multă energie, des< hizându-te 
lurg porțile cunoașterii

In acest fel, te distrează a- 
cum învățând in acelaș timp 
oamenii muncii; cluburile mun. 
cilorești, biblotecile, au înlocuit 
cârciumile și distracțiile dezmă
țate.

Muncitorii iși găsesc acum un 
mod mai util de a petrece tim
pul liber In locul cărplor otră. 
uite din trecut, au la îndemâna 
operele marilor maeștri ai cul
turii. I. știu acum ce trebue să 
facă și învață mereu

Un al doilea spectacol pentru copii 
al Teatrului de Stat:

„Vulpea pedepsita44 
de MIRCEA FLORlAh

Joi 10 Mai a c Teatrul de 
Stat din Petroșani dă a f-a pre 
mieri: „I UIJ’EA PEDEPSITA ’ 
piesă de Mircea Elorion

După ,,Căsuța din câmpie" și 
,,Ariciul ți Epurațul" piesa de 
acum e un al doilea spectacol al 
stagiunii, pentru copii.

Notăm cu acest prilej o a- 
nume grijă a Teatrului nostru 
față de problema spectacolelor 
pentru copii — reprezentând o 
părticică din grija regimului 
nostru fufă de educația tn spi
rit nou, sănătos a celor mici — 
Concretizată prin insăți această 
punere in scenă a piesei lui Mir
cea Florian, iar pe de altă parte 
— fi ceea ce e mai important — 
prin programarea ți realizarea 
unor spectacole care. îmbinând 
artisticul cu educativul, să de
pășească cadrele unui simplu z- 
muzament.

Față de trecutul In care co
piilor nu li se prezentau pe sce
ne decât prinți ți Feți-Frumoși 
in căutarea unei „Cenușerese" 
sărace fi in care prin asemenea 
piese realizate după formula 
,,artei pentru artă" se căuta cu 
insistență sădirea in mintea mi
cilor spectatpri a unor idealuri 
iluzorii sau teama și sentimen
tul de ploconire admirativi In 
fața anumitor instituții ale re
gimului burghez, piesele de a- 
cum, in cazul nostru „pulpita 
Păcălită", inseamnă un progres 
uriaș in ceea ce privește litera
tura dramatică pentru copii, 
forma și scopurile ei,

O fealiznre realistă „Vulpea 
pedepsită" având un subiect din 
viața animală nu face decât si 
prezinte — intr’o formă mai 

! accesibili puterii de înțelegere 
1 și corespunzătoare imaginației 
j copilului — aspecte semnificative 
| din viața oamenilor.

In după masa asta de Duminica 
la club se af'â numeroși munci
tori mineri care in majoritate ci
tesc Si poate in acest timp zeci 
de al(i muncitori stau acasa ci
tind o carte împrumutata tot dm 
biblioteca clubului.

ue cărți se citește mal mult? 
Asta n'ar puUa să spună insa ni
meni Nici bibliotecara. I. una din
l.psurile  de început ale clubului, 
care nu și-a intocmit fisele pen
tru cititori spre a le putea da în
drumări mai concrete in ceea ce 
privește alegerea de cart1, spre 
a le urmări desvoltarea prin citit-

Șl mai e ceva. In timp ce in 
jurul meselor de lectură i.i mai 
ramas scaune neocupate, pe stră
zi, cu mâinile in buzunare, se mai 
plimba (aia rost zeci de tineri. 
Unii nici nu știu că a luat flinta 
clubul alpi au auzit doar vag și 
Insfârșit cei mai mulți dintre ei 
nu i au inteles utilitatea și sco
purile

Lichidarea acestor lipsuri ră
mâne una dintre sarcinile princ- 
pale si inudiate ale sindicatului și 
conducerii clubului spre a transfor
ma acest așezământ Intr'un -j mai 
puternic focar de răspândire a 
culturii in rândurile celor ce mun
cesc.

M. A. M.

Copiii vor recunoaște in cai 
torii de pe steni In animalele 
harnice, pașnice blânde și mu'< 
citoare, pe cei ce munerc Ași 
după cum nor putea găsi iu 
vulpe, tn lup șl bursuc — eroi 
negativi ai piesei care jefuesr 
munca conslruclivă a castorilor 
— pe cel care in societate s’au 
situat pe o poziție de exploa 
laturi

îndrăgind eroii piesei — cas
torii — copiii vor indrăgl munca' 
ți pe cei ce muncesc, ața cum 
antipatia care vor aoea-o In 
sala de spectacol față de vulp 
sau bursuc, In viața de toate zi
lele se na adresa acelor care le 
seamănă.

Așa după cum in sală copiii 
vor râde de castorul care ales 
conducător te imgâmfă, îl nor] 
f6si ridicol și fl oor dciaprobn 
ți In viața de toate zilele oor| 
păstra aceeași atitudine față de 
cei cărora le găsesc trăsături co
mune eroului de pe scenă.

Piesa nu are valoare numii 
prin caracterul său educativ. 
Aș» după cum conținutul ei vine 
să-i valorifice forma, conținutul 
la rândul său capătă o mai ma. 
re valoare artistică datorită for. 
mei

Cadrul scenic ia nu rare ori 
aspect de feerie Textul muz'cal 
vioi îmbinat armonic cu dansul; 
costumele, decorurile ți luminile; 
toate aceste elemente complec- 
lându-sc unul pe altul, dau nu 
rare ori cadrului scenic nuanțe 
de feerie.

I'ulpea pedepsită" e o piesă 
pe care trebue s'o vadă toți co
piii. F. o pieră scrisă anume 
pentru ei pentru a le imbogiți 
cu noui \cunoștințe și a le Iu ' 
mina mintea și sufletul. Nici un1 
topii nu va trebui să lipsească 
<l,la acest spectacol.

Initțj&iid din Mofl ]• 1W
M>i |_>c e ranoJ afu’u
Jliunrjtorrbt diD L>aLiair vi j.
t rpe SI fuh xe ohâ du «1 v
dup' iile < iui t * t 3‘.A7rli
ce. A tfi.a lu^iiură’. » « j» jJ dn 
eiunde lupte pe Aun<*ie.

Unu in C runt* a
InipOiit^ i tXruțțiiurikM fa* .^ti, 

la A ce 'pune S ânteia” c pi
Vire la a rst film ii.tr'u • i « 
apâruiA Vi Jt-njlc (r^rule Sub & m 
nfttuia iov. SuJlh Molduvc^nu.

A tre.a Joriiuii”! A^ - u-
mit Gt nr-raltsi mul S dl r urim- 

m ofensivi Ltnsa’a de c^tjr >q- 
\iv.i bi Crin»» la i putui 
anului 1Q4-I HIit.uI r 
arnA zOnțit fa/tlr t .->< ițzalc * r 4

-■-•ei ofentiie
A tre a lo\t ma’*. paști .aâ i 

ce pnveț <* c pisuadrlc d-- 1 pif
ara iciul unei «‘ionici mltia c 1 

imagini. Eai< interesant de jI>- 
I n a’, ki 1 gâturi . u a ea>ta .«p 
Iul <1 Ar. ad e Parvențrv 
nslul filmului V1 reg-ioru! If’1 
Sabriuo «*u 1 rr< etât in elunj ui
bij^jt nu'ertal umsntâ >1 a
avut arii de r«onvCirbiri ■ u spt-■ 

■ <aIișii di frunte ai Arma *1 ' 
Vir ț. c Ma muJt dn ât JtA< ei 
au bene i in < ursul tâftiiru f .l-
m Jui de • (Jăl>orares dâJ <o a 
unnițtlor nnli<arr c.re pan • 
9*?il electiv la l atAl.ile p otru e 1- 
beraic-a Crimeei ți rare au ic- 
1 onstiiuit astVl in fit1 evu
lui iit< ma ografu ; 1 < ade pe < 
1* le i-ârse a j a » virat i 
nu u ■ Jp a < . I’r dicp 
\âal. Sav;rn o ( um«>(c a
< ețfî ostaV rfîțrrf nu c lihn-a- 
tor i. ii ■ -i 1 ori’’ l.i r al r j 1 a 
filmului

faptul a S-1\« < .01 mers pe 
I n a unei r onshtuirj fidele a fa- 
reloi hâ Al ci nu consume decit 
un 1 al filmului Daci rr-
pirorul s’ar fi uprtt 1 fJmul 
sau n’ar fi fost d<- At un do u 
mcrvai O le ț r de S*taligie In 
imagini Ilar ht fa|* astrA stâ 
o «îțwra de arta r m«.< orianta ți 
hiariftatâ d un adiu c afinul 1 
deolopi. plina de dramatism ț’ 
nr^>us dr umana bi f ■ are din 
detaliile ei

Sj <t*suI straje n J lut Sav- 
ccni o vin< de jhIo cA re/i 
torul a iihu tt -j J Z /r te
ma filmului in toail a lAnc mac 
a irbu ii ca In cadrul f^p<-lor a 
episoadelor bâcMiei sa r-l.efcje 
via’a ți oamenii și si j xe a 
fel intr'o lumini limt* de f •- 
țrle vii. mani, idei < ■ a* 
<u pu’in|A dobândirea vi.toi.ei 

Filmul iapA » altfel un unnu 
nat suflu ero < fiindcă dm t a r 
episoadele din < rlc mai ."âiunte 
dr ’alii. crește f-Unici ima pnea o 
tacului ‘ovictic imaginea a r.ncu- 
lui său |ha'nousm

Asistăm la desfâșurarra unor 
rne orice, domma'e de h pel 

marelui ■ onducilor de popoare a 
marelui gânditor, nrgfnîfator a 
litar ți strateg O*nerah«*itnul 
Stalin

Treplic, prinde viața suh ochii vreticr.

Să împletim activitatea grupelor 
sindicale cu lupta pentru cărbune

(Urmare Aa px- I 4
pentru întărirea grifei li(ț do să
nătatea oamenilor muncii, pentru 
desvoltarea vigilenței de clasă a 
celor ce muncesc-

Responsabili al grupelor slndl 
cale! Să ne cunoaștem sl să ne 
însușim sarcinile ce ne revin la 
locul de cinste șl de răspundere 
In caro au fost alcțl. Să ne do
vedim prin munca noastră demni 
de încrederea pe care oe-aa ară
tat-o cel care ne-au ale* condu

' " 1 « kt uflttcj ^r-r (rf-

nu Ifi pTOce-ul 'Omțl. al i <
■iOrair « . u e

a Iri itgul iiacii kl alta-
11 A •* et.c > <f C • mia

11m|K*de iil . i mJ 1 zCM
■ - r-imult ' - dUBci re •
-îl* j>I ț uj.ir iui iki4ă-

5 - '-i r -â LJlZbO Ui u. Hi b k4e
ui i lu <■ imp t

Zugiai\ .fist LUU] « ' ț-
r u ilrj iLd J iitiz- ■ ie . td

Ix’f* in « • « «uf f ol
hitr’ej : am-tji ♦ m ui' . u
sd’OL- - o», m t r ..>r> 'dii e ia a.
ii oIl^’ J mcjfsdâ - -im |CS

b di fe«. -

* iu* țy* «a I-. e «a
•• a <!*■
b iiic A niMta %<•>»<*!«A Uaa 

■ l f o» f a de ariei*
Ui Or

■ «ir a »

. um 5 a > «■ i> eiaa t •
d|4rirn jz*r_i ți , t a «a

Voi .d d. j.. . f|
niuluj yj. lîf»o. • t-riAH.

V - a Sind:caiiM :• ist B - < • ■ -
i*l a

<J O r*c b.Uz u a < |.^aF<
IurnimmizA a p'*- talului a '■ A-

la rpir aic, a tot t f
■ hj tk « f d« . ăt nu p

mai > *,•. v mu < ie f -le
j * •• e. t - ci tri di n ui
tiu d|«a>atr; Pa i .* S.» mJ »ae

Printre a.ryfi hr = u» me «â ci-
im tmpre sioniuit* tdpr . B t i-

l J J. Alrkâ' 1 f. K . . rrtiat

o ,1 I-. < « . 1 e (*e-
f>e dl -p ț L. .f \ V

1 . tJ 9 e • I *1 fi*
« rM Af. ! ; ol i r . iri r
ti-1 le rar* * rrțT>u Hl« CK1O-
d. A' ui r . 1. • n
Irl ȚCniA . onsr ț s-
gure «. - a M Ol a
goste A " - ! ' p I. *1 M p u!
tov e , c*r ♦ lu« • .. d a f i- 
mA’ Ikiiii-’ i 51 ■ « a
în moirn ' ir i t ^je taptri 
a t dl’, t n ua - ă t * i- oria
* . u n. «i j ,1. ș rv. A-*' d

- lA v ■ ori 1 dă 1 tr
’• TD fi
tri P(*. f& Ijt
• are ird ... < „ |
<le rai o d . • N. Bo-
^îiiiipaOV \ • ifOsiiur • \ **a ■

• . (< h-rrr r*Jul Toilrukm) 1.
a* <Mam;*Jul \ r- p

j1 ' . -J < < . Anw fB-
r j ' A ’ t 6 11» î k r ik
ți imțnt sjonanta a tahA r l«-
t or îcr

fA|i*at la tot 1 a sal a • » nu 
li.M^nina a otnoail a P^» *0-

1 g .'o: H.‘ w - r* iw
;a :i|tu • • ..mi tn- ke
resj*- tiv. ii S Atar xjâSfrn ■ M
A< .■ k... uifu ««a
ș.rn d r s‘ or s • * re prr» v-a.1-

In stilai o . . irnpne-
s.o . n i' 1 hi Ma li
He r’.e* in < 1 ul iridta’ai Gi-
rni^a pa rc“ ul ore iu;aA i ol
Ja ul n..i 'u'lar a 3 a .^rad
« pi a în Cr.m jirriBr» «li
bc ar* J U K p o • la a «

Filmul e un minor< ■ >ri» tr ehi-
ni: om >lu 5,uVâ«’:i. <rare • fc în-

cători Sa lacem din liecara din
tre noi un participant activ ii bă
tălia pentru un trai mal bea al 
oamenilor muncii; să lacaa dia 
flecare grupă sindicală o an tata 
de muncă detună de uăiuaiSa mi
siunii sale, un lactor de mă Îs 
Indepl n'rca inalnte de term ■ a 
Planului dc Stal.

Să contribuim prlntr'o mancă 
dârzi șl hotărâtă la îndeplinirea ca 
cinste a sarcinilor pe cart Partidul 
Ic-a trasat In lata mIțcărH sindi
cale pentru socialism, pentru para
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DIN CÂMPUL MUNCI Dece trebue să avem un nivel de califi
care cât mai ridicat?

PrMfr’o îmbunătățire adusă compresoralni „Salivas”

Tov. Zolyomi F rânase dela mina 
Lupeni contribue la normala 

desfășurare a muncii de extracție
In eK(iac|ia cărbunelui un rvl 

impormi il au cempre oarele din 
nună.

L* mim Lupeni co^nprc sonii 
t|Sulivan” deleriorându-sc des bi
gi eurm munca de eMragere a căr
bunelui. i

Nu de mult tovarășul Maria- 
laki (Jarul a adus compresorului 
unele îmbunătățiri însă acestea au 
reined al doar unele defecțiuni. Tov 
Maiialaki a făt ut din «icuri de 
oțel uupajK* pentru Ventil ele de 
joasă ța înaltă presiune Insă când 

rupeau supapele, fiind orizon
tal. fie cădeau In corpul cilin
drului, iar pistonul le împingea în 
fundul cilindrului Arcurile fiind 
groase, de 3 5 mm., buna func
ționare a compresorului era serios 
amenințam.

Tabloul asesorilor populari aleși pe 
lângă Parchetul Tribunalului 

Petroșeni
Biro ștefan, vagonetar; Bojes- 

cu Aurel, lăcătuș; Edelstein Ma
rin', vopsitor; Ghenic Rudolf, lă
cătuș; Herman Ghcorghe, lăcătuș; 
Hzdanagy Alexandru, lerar; Matz 
Solomon lerar; Mirth Ioan, dul
gher; Marian Chirian, zidar; 0- 
laru Loghin, mecanic; Rebeles 
loaa electrician; Soialvi Ludovic, 
lăcătoș; Smith Maria, muncitoa
re; Utzaș Francisc, lăcătuș; Toth 
loau. sudor; Bacoș Moța, lăcă
tuș; Pal Alexandru, lăcătuș; To- 
dea loau. nutțer; Tomoșo Iosif, 

^electrician; Lazăr Maria. casnică;
Vrdan Ștefan, miner; Kadar Eu
gen, miner; Ciur Petru, miner;

A< est neajuns a fost însă în- 
latu at de tovarășul Zolyomi 
Francisc, care a farul din v»nti- 
lele vechi îndoindu-lc. arcuri de 
supajK*. Acestea au o grosime de 
1 mm.. însă sunt mai late decât 
arcurile vechi. In felul a esta nor
mala funcționare a cotnpresoru-* 
lui .i fost asigurată.

Supapa care a fost montată dv 
probă acum șase săptămâni este 
și astăzi în perfectă S are de func
țiune.

Inovația tovarășului Zîhorni a 
sigu ă btna func ionare a c inpre- 
sorului dv mină „Sulivan” contri
buind în felul acesta la normala 
desfășurare a muncii și la înde
plinirea programului de producție,

R. GROPEANU corvsp, voi.

Rusalio Ioan, lăcătuș; Andriț A- 
lexandru, lăcătuș; Nicula Petru, 
lăcătuș; Hebed.au Ioan, lăcătuș; 
Pasconi Gheorghe, lăcătuș; Șer- 
ban Roman. (In numele viitoa
re vom publica tablourile cu a- 
sesorii populari aleși pe lângă 
Tribunalul și Judecătoria .Mixtă 
Petroșani).

PIERDUT
— Buletinul Bir. Populației je 

numele Mucenic Nicolae din Dâlja 
Mare cu numărul bl6 eliberat de 
Miliția Petroșeni.

Declar nul.

la Ii.pta pentru depășirea normelor

Muncitorii dela A. C. P. obfin 
succese în muncă

Pentru a fi Ia îuAlțimea sar
cinilor <,<• le icvni în lupta co
mună a oamenilor muncii pen- 
im îndeplinitei Planului de Stai, 
muncitorii dvla Atelierele Ccn-i 
ti ale Petroșeni depun zi de zi 
eforturi susținute, obținând în f - 
Iul acesta giaitoaie succese în 
muneă.

In întrecerile ce se desfășoară 
intre se-ții pentru ridicarea pro
ductivității muncii reducerea re 
butunlor, reducerea întârzierilor ți 
a absențelor nvmoli vale dela lu
cru, locul prim îl ocuj ă s<cția ine-» 
câni că. câștigătoarea drapelului 
producției, urmată de secția e 
lectricâ, construcții, tuniațorie și 
întreținere.

Antrenați în aceste întreceri 
muncitorit dela toate secțiile se 
străduesc să dejuișcască normele 
obținând frumoase realizări in 
muncă

Astfel, tov. Fischvr Ioan dela 
secția turnătorie a obținut în lu
na Aprilie o depășire de 111 la 
sută fiind primul pe secție și in 
acelaș timp (?c întreprindere,

Tov. Cleuiencic Eugen strungar, 
prin buna organizare a muncii a 
obținui o depâ.ire de 106 la sută, 
urmat fiind de tov. Feldman Lu
dovic, care — lucrând la strun- 
girea roților de vagonete pentru 
mină — a reușit să depășească 
norma cu 85 la sută.

Dela secția construcții, tovară
șul Druinuș Alex. a obținut o de
pășire a normei cu 75 la sută, 
lacob Adalbcrt, electrician, 49 la 
sută și văd. Grvdinl I ih. d-la 
întreținere de 49 la sută.

• 9 •
In afara p-ogramiiliiu.^ lucru 

muncitorii dela A.C.P. mai f<-« șl 
munci voluntare pentru efectua^ 

lea a diferite lucrați urgente Tov, 
( zibula lo>if d<-la secția s ularie 
a postat iu luna Aprilie 62 ore 
toluniih, tov Scuter Ludovic ce
la secția ejcclrica 49 orc, iov 
Vițan Floii a 21 ore și tov. Bir* 
Ca rol sud >r 12 ore d«- muncă vo
luntară.

S’au mai prestat ore voluntare 
și în cadrul mumii d- birou. 1 a 
biroul tehnic tov. Muntean loaa 
a prestat 27 ore \oluntarj, iar la 
biroul aJininistraiiv tov Martina 
Viorica I 5 ore voluntare

An sie rezultate sunt o dovadă 
vie a hotârfrii nestrămutate a 
munc’tor lor dela A C. P, care 
conștiiiiți de sarcinile pe care le 
au. lup: a di sârgumță pentru în
deplinirea și deqiâșirea Planului 
de Stat.

I ucrări de tolos obștesc 
clectuate de țăranii mun
citori din comuna Iscroni 

prin muncă voluntară
JMn inițiativa organizației de 

Partid și a Primăriei in comuna 
Iscroni s'au efectuat numeroase lu
crări de folos obștesc, prin mun
ci voluntară.

In cadrul acestor lucrări țăranii 
muncitori au săpat și au împrej
muit cu gard pepiniera comunală 
unde se vor însămânța arbuști ți 
brazi p. o suprafață de 2 500 m.p.

Tot Ui cadrul acestor lucrări 
s’a fă ut un grajd comunal p ■ 
tru tauri reproducători și au fost 
împrăștiate pe șosea -100 m, c. 
pialt a prestându s‘ cu această o- 
iațt 500 ore voluntare.

ANDiRUK ALEX. 
coresp. voi.

fljraaara dta pa/ I >) 
lucru minerii din grupu respecti
vă trebue să alba un nivel de ca- 
llllcare cât mal ridicat.

AJLȚAND PI' CEI UNI RII 
SA Șl ÎNSUȘEASCĂ TEHNICA 
MUNCII, SA-ȘI RIDICE NIVELUl 
DE CAI IE1CARE, TINERII MINE
RI IȘI VOR MARI PRODUCI IVI- 
TATFA MUNCII VOR LUCRA 
MAI BINE VOR PRODUCE MAI 
MUI I CĂRBUNE. CARE DUCE. 
LA O VIAȚA MAI BUNA PEN
TRU JOII OAMENII MUNCII 

IJEAK VENTEL
șeful grupei din abatajul tineretu

lui dela mina Lonea
Având un nivel de calificare 

ridicat, vom putea munci mal bine 
vom putea Sco»‘e cărbune mal 
mult șl de calitate mal bună. Ex- 
trăgând mai mult cărbune, vom 
primi un salariu mai bun

lată cum o calificare profesio
nală cât mal ridicată contrlbue la 
îmbunătățirea conditlunilor de 
muncă șl viată a minerilor.

MUNCA IN MINA ESTE GREA 
Șl IN ACELAȘ TIMP PERICU 
I OASA. INSA MINERII MAI A- 
VANSAȚI, CEI CU CALIFICARE 
PROFESIONALA RIDICATA, 
ȘTIIND CUM SA LUCREZE, 
CUM SE ATACA UN FRONT, 
CUM SE PACE O ARMARE 
SUNT FERIȚI DE PERICOLUL 
ACCIDENTELOR DE MUNCA.

Noi. minerii dela Petrila care 
urmăm cursurile școlii de perfec
ționare ne străduim să no însu
șim toate cunoștințele teoretice 
pcntruca alunșl din nou In abata
je șl aplicând in practică ceeace 
am Invătat In școală, să putem 
lucra mal bine, să producem mal 
mult cărbune șl de calitate mal 
bună.

BEJAN IOAN, miner
elev la școala de perfecționare 

Petrila
Dacă ne gănd.m la bătălia ce 

o dau minerii cu forțele naturii 
pe care trebue să le stăpânească, 

să le supună, numai atvjsM •« 
dam seama mineritul aste • 
meserie .are nu poate fi i* uț ta 
fată o pregătire prealabil*

Ridcarea nouitor < adre dc mi
neri, cart Irebuesc imp.e paiațe 
și i ornple. (ale, se face dl a rân
durile < * lor tineri. Pentru 1 a aă 
poala deveni nimeri buni este ne
cesar ca ace'.tia du1 a ce depind 
îrilr’o rnasuia oar. iare <■ huica 
muncii lu Libi.ian să-și comjd* c- 
tere cunoștințele prailicc iu-.aș.te 
în timpul lucrului cu curioși .re
lele teoretice.

Un miner cu o calificare profe
sională cât mal ridicată, care șl a 
însușit tehnica muncii, care știe 
cum trebue să lucreze peatru a 
e.ita accidente in muucâ, va pu- 
ea să-și organizeze cât -uai ru- 
onal munca. »a ști să luloseas 

,'â din plin uneltele de muncă «a 
rutea lucra țâri. frică de acciden
te, va produce cărbune mai mult, 
mal bun șl mal citiri.

Și in lelul acesta se eipbcă de
ce grupele șl echipele compuse 
din mineri cu un nivel de califi
care scăzut rămân sub normă

lată dece mal mul|l mineri ca- 
lillcațl in Valea Jiului, înseam
nă mal mult cărbune.

Noi. minerii vârstnici, ca un 
nivel de calificare ridicat avem 
datoria sa sprijinim școlile dc ca
lificare pentru mineri, ti îndru
măm pe cel tineri, lără ciper uti
lă, spre aceste școli Deasemenea, 
datoria noastră este ca la locuri
le de muncă să alutăm să îndru
măm cu slaiurl pe minerii linirl 
șl in deosebi pe cei noul venit! in 
Valea Julul.

NUMAI CONTRIBUIND LA RI
DICAREA NIVELULUI DE CALI
FICARE A CEI OR NEDEPRINȘI 
CU MUNCA IN SUBTERAN VOM 
REUȘI SA ÎNDEPLINIM ÎNAIN
TE DE TERMEN SARCINILE CE 
NE REVIN IN CADRUL PLANU
LUI DE STAT.

COVACI GtfFORGFTE 
maistru miner Petri)»

Au trecut patru ani dela marea 
victorie repurtată asupra Germa
niei fasciste. întreaga omenire pro
gresistă a sărbătorit cu mult en
tuziasm aniversarea acestei victo
rii care a însemnat sdrobirea ce
lui mai barbar regim de teroare 
și opresiune pe care l-a cunoscut 
istoria.

Această victorie a fost dobândi
ta ia urma luptei pe viață și moar
te »e care au dus-o popoarele lu
mii și in deosebi popoarele Uniu
nii Sovietice și a arătat întregii 
lumii marea și inv ncibila forță a 
orăndu rii sociale și de stat sovie
tice, un tatea morală Și politică a 
soc etății socialiste și prietenie po
poarelor din U. R. S. S. Tot greul 
războiului Fa dus U. R. S. S„ 
car» a ridicat sus steagul luptei 
de eliberare. Datorită eroismului 
și abnegației nețărmurite a popoa
relor Uniunii Sovietice, datorită 
muncii de mobilizare șl organi
zare desfășurată pe front și în 
spate'e frontului de către Partidul 
Comunist (b) al U. R. S. S., sub 
conducerea genială a tovarășului 
Staliu, au fost învinse greutăți 
fără șeatnăn, mult lăudata mașină 
de război a bandiților fasciști a 
fost prefăcută în praf Și pulbere 
și deasupra Reichstagului din Ber
lin a fost îafipt drapelul sovietic 
victorios.

„Ar fi fost o crimă față de Pa
tria, față de oamenii sovietici că- 
zuți vremelnic sub iugul fascist, 
fața de popoarele Europei care 
gem sub jugul german, dacă nu 
am fi folosit toate posibilitățile 
pentru a grăbi sdrobirea du'ma- 
nului'’. Aceste cuvinte rostite de 
tovarăsu1 Stalin la 6 Noembrie 
1943 def neau exacț țelurile pen- 
Cu care luptau în acest război po- 
I oarele I’n unii Șov etice si toat? 
celelalte popoare însuti t te de e- 
xemplul Uniunii Sovietice care nă
zuiau ta libertate, independență și

A PATRA ANIVERSARE
GERMANIEI

A VICTORIEI ASUPRA
HITLER1STE*)

erau dornice să se bucure după 
război de binefacerile păcii și 
ale colaborării internaționale.

Cu totul diferite, erau telurile de 
război ale lui Churchill și ale clicii 
sale, ale magnaților capitalului fi
nanciar anglo-american. Ei au fost 
nevoiti să încheie o alianță mili
tară cu Armata Roșie, aceasta 
fiind o mare forță, dar făcând a- 
cest lucru, ei căutau în primul 
rând să înlăture primejdia ce o 
prezenta pentru ei concurenta im
perialismului german șt japonez Și 
să-și stabilească dominația asupra 
întregii lumii. In acest scop, im
perialiștii anglo-americani au făcut 
totul pentru a slăbi Uniunea So
vietică, pentru ca aceasta să iasă 
epuizată din război și pentru a 
folosi victoria în scopuri exclusiv 
egoiste. Acesta și numai acesta 
este motivul pentru care a fost 
amânată de pe un an pe altul des
chiderea celui de al doilea front-

Dar calculele Iui Churchill și ale 
trusturilor anglo-americane cu pri
vire la slăbirea Uniunii Sovietice 
au eșuat complet. U. R. S- S. a 
ieșit din război și mai puternică. 
Prestigiul său a crescut în ochii 
popoarelor lumii întregi, care văd 
în Uniunea Sovietică bastionul 
democrației, libertății șl păcii.

Imperialiștii eare au deslăntuit 
războiul s'au înșelat și în altă 
privință: războiul în loc să în
tărească imperialismul, l-a slăbit 
enorm. In urma războiului criza 
generală a capitalismului s’a a- 
gravat și mai mult. Un număr de 
țări au fost smulse din sistemul 
capitalist și au pășit pe calea so
cialismului. Victoriile Armatei So
vietice. au permis popoarelor din 

Europa Centrală și de Sud-Est să 
se ridice împotriva claselor ex- 
ploa'atoare dominante, care-și le
gaseră soare» de aceea a ocupan- 
ților fasciști, și să instaureze în 
țările lor un regim de democrație 
populară, înfăptuind adânci refor
me economice și sociale. Astăzi 
aceste țări sub conducerea par
tidelor comuni'te sl munc toreștl, 
și cu sprijinul frățe-c șl desinte- 
resat al U. R. S. S., după ce au 
sdrobit pe dușmanii interni și au 
întărit alianța cla'ei muncitoare 
cu țărănimea săracă și mijloca
șă, au pășit cu îndrăsneală la con
struirea bazelor social smului.

Al doilea război mondial a pro
vocat deasemeni un avânt al miș
cării de eliberare naț'onală in co- 
lonți și ,'țărfile dependente. Vic
toriile strălucite ale Armatei Po
pulare de eliberare în China pun 
in mișcare toate popoarele opri
mate, întărind spiritul lor com
bativ și voința lor de eliberare-

In Viet-Nam, Malaya, Indonezia 
si alte țări, oamenii muncii duc 
o luptă eroica împotriva impe
rialismului.

In Z'ua victoriei, ziua de 9 Mai 
1945, inimile tuturor oamenilor e- 
rau pline de speranță într'o eră 
îndelungată de pace, de muncă 
constructivă, libertate șl Indenen- 
dentă. Aceste speranțe erau întă
rite de încrederea în acordurile 
încheiate înjre puterile învingă
toare si de crearea Organizației 
Națiunilor Unite, care trebuia să 
vegheze la respectarea .'acestor 
acorduri. Dar nu au trecut decât 
patrw ani de atunci și^orii ame
nințători ai unui ncn război se 
strâng la orizon' xn ns'trc ’. Și 

tendința de dominat e mondială a 
imperialismului american. teama 
pe care o inspiră imperialiștilor 
puternica mișcare de eliberare a 
popoarelor coloniale și dependente, 
criza economică ce amenință ță
rile 'capitaliste, împing cercurile 
agresive ale monopoliștilor anglo- 
amerlcani pe calea deslăntuirii u- 
nui nou război. Imperialiști anglo- 
americani au respins propunerile 
pașnice ale U.RSS. și in speri al 
propunerile de desarmare ți de In
terzicere a (bombei atomice. Ori na 
dc este posibil, el crează focare 
de război. jCercprile imperiafiș- 
t lor americani și pseudo-savanțli 
lor plătiți, pășesc pe urmele lui 
Hitler cu o surprinzătoare analo
gie de metodă, scop si lozinci, 
pred'când 'eor'a .sr>at'u,ui vital-' 
a mmi ras:sm feroce, a nimicirii 
unor întregi popoare rr'n bomba 
atomică, înjghebând b'ocuri agre
sive, organizând baze m'litare în 
lumea întreagă-

Owvernele țărilor capitalisto dia 
Occidentul Europei acceptă <1 dl 
orice condiții ale stăpânilor ame
ricani. Acceptând planul Marshatl. 
au făcut ca economia țărilor ft>r 
s# fie aservită dolarului american, 
au trădat interesele naționale a e 
popoarelor și suveranitatea țări
lor lor. Azi. a-est' guverne dau 
imperialiștilor americani. în vir- 
tu‘ca pa tului Atlantic, haz" mi
litare, rezerve.

Totuși, servilitatea diverșilor 
Bevini, Schumani, de Gi=peri si 
Co față de monopoliștii am 
ricani nu înseamnă nicidecum că 
au dispărut contradicțiile în în
suși 'ajărul imperialiștilor Dim
potrivă el- devin și mai accen
tuat' '.'c î.tpuat p- râuri 

ce baza capitalismului devine tot 
mai înjȚustă și mai șubredă

Popoarele nu vor război ți ul
timele evenimente au arătat 
ele sunt gata să a|>ere pacea prin 
toate forțele lor, forțe care întrec 
azi pe cele ale ațâțătorilor la răz
boi. Cu prilejul semnării pactului 
Atlantic, au avut loc, tn t. at ță
rile, manifestații grandioase îm 
potriva guvernelor care au ajerat 
la acest pact. Milioane de femei 
ț, bări.ați de toate tendințele po
litice și toate convingerile religi
oase și-au exprimat sub ele mai 
diverse forme voința lor de pace, 
profunda repulsiune pe care le-o 
inspiră ațâțătorii la un nou rai- 
boi. Astăzi, situația este cu totul 
diferită d- cea din p eajma primu
lui sau celui de al doilea rărboi 
inond al. Acum, popoarele sunt in 
stare să organizeze o luptă efi
cace pentru pace. Ele au Înțeles 
că ar fi o gte eală dc neiertat '8 
aștepte pasiv ca guvernele și cer
curile capitaliste să organizeze 
războiul și să pună popoarele în 
fața unui fapt împlinit. Răspunsul 
cel mai elocvent și c 1 mai ener
gic dat autorilor pactului Atlan
tic a fost Congresul Mondial al 
Partizanilor Păcii dela Paris.

La Paris, a răsunat glasul pu
ternic a 600 milioane de femei 
și bărbați organizați, printre care 
s’au numărat cei mai renumiți 
oameni ai științei, artei, culturii 
și fruntași ai vieții publice. A- 
ceștia erau adevărații reprezen
tanți ai rațiunii și forței omeni
rii. Manifesiul adoptat în unani
mitate denunță primejdia războiu
lui și pe ațâțătorii săi, pe crimi
nalii cu bomba atomică, pe cei 
arc \ olează C'iarta ON U. r s- 

pingând orice propuneri de dezar
mare, pe autorii blocărilor mi
litare care oprimă popoarele co
loniale.

Ecoul CongTesului Moadiil al 
Partizanilor Păcii <j Ia Paris a ră
sunat deosebit de pu'emic in lu
mea întreagă în ziua de 1 Maî 
și în ziua Vicioriei, când mili ane 
de oameni și-au exprimat voința 
lor de a lupta p'-niru pace

învățămintele celui de al doilia 
război mondial nazu nța d pace 
a popoarelor, a'ât de puteraic ma- 
nifes'ară, tr bu să fie un avertis
ment pentru ațâ'âtorii imper.aliștj 
la un nou război. Uniunea So- 
vieti ă vr> a pace și actastl vo
ință a sa este f<rm exprimată la 
lupta sa consecventă pi ntru pace. 
Politica sa de pac este < nlormS 
intereselor popoarelor dia lumea 
întreagă.

Popoarele lumii nu vor rraboi 
Ele vor lua roate măsurile p-nirti a 
pune frâu ațâțător lor la război, 
pentru a împiedica un nau răz
boi. Dar dacă în ciuda sforțărilor 
partizanilor păcii itnpcrialițtii a>- 
glo-americani vor târî tot ași ome
nirea întRun război — împotri
va ațâță’orilor la război împo
triva imperialiștilor anglo-amc-i- 
cani, împotriva dușmanilor p ic i j 
ai democrației se va r.dica u nu
mai poporul sovietic car a a ăra.1 
întregii lumi <ă știe să-și iperc 
patria, ci și milioanele de oa
meni ai muncii din lumea întrea
gă care se vor strădui să trans
forme un astfel dc război impe
rialist Intr'un război pentru li
berarea Socială, pentru social sm. 
Și dacă după cel de al doilea 
război mondial din sîstemal ca
pitalist s’au desprins an șir în 
treg de țări, un noa război mon
dial poate fi fatal Intregu’u sis
tem capitalist.

x) Articol apărut in f . i’ ru pa
ce tr.-vnică, pentru democ ație po- 
PuL'.î Nr. '0 (37) d 15 Ji’49.
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lin nou acf grosolan și provocator al imperialiștilor anglo-umericani 

Violând drepturile internaționale, autoritățile britanice 
au arestat pe cunoscutul luptător antifascist german 

Eisler, care se afla pe bordul unui vas polonez 
în drum spre patrie

VARȘOVIA. 10 (Rador)
Tc» r latele din Capi ala Polo
niei au publicat la 15 Mai co- 
ntuu catul Avuției jxîloneîc de 
Miri rfenioj la pătrunderea | o- 
lifiei britanice pe va-ul polo- 
nex Hai ort, rare face cursa în
tre Mlynia și New York și la 
arc* «vea ilegala pe bordul a i s- 
lui \as a binecunoscutului anti
fascist gvrtuan Gcrhardt Eisler. 
Arcs:ar<a a avut loc în urmatca 
cele i upieyui Ari ;

Oupă re va .ul a pirâsit portul 
Nc\\ York ■ hipaul a dc coperit 
|j<- ncașteptau pe bord un pa: a 
grj Jjra bilet < are a declaiat că 
<•1 vsie eiujgi autul politic Gcr- 
bard Eisler. și a cerut protecția 
autori tAților pc^uneze. î>upâ re 

_$j-a luat biler. Eisler și-a conti
nuat ^latox.a in mod l-gal. In 
<£udi yi* Copenhaga vasul Ba 
Mbi a ancorat pentru Scurtă vre
me In âpclc teritoriale britanice 
în portul Southanpton pentru a 
de ba rea pasageri.

Ai. i au sosit pe bord repre- 
icn anțn poliției briiaaice însoțiți 
d- un rțpt?zen.iant al Ambasadei 
Anu-mafie care au cerut cj pa- 

3ațgerul ^Eisler sa le hc predat. 
£j au afirmat că autoritățile anir- 

fi- ane îl urmăresc pentru că a 

ta ai o depoziție falsă în fața 

comisiei peti'ru cercetări a activi- 
antj-americane

'» Reprezentantul consulatului Re

publice! Polone Z'emzlewski, care 

j&- g^sr.a pe bord, a [acut o dc- 
y.larațiu in care a subliniat că:

1 1. Eisler &te un pasager care 

arc dreptul de a-și urma călătoria 

pântl l.i destinația Gdvnia pe ba
za biletului său.

2. Etsh-r se afla pe bordul ți
nui vas navigând sub pavilionn 
polonez.

3 Eisler a apelat l.i autorită
ții' polon z în calitate de emi
grant anti-fascist și politic și c? 
atare el nu poate fi extrădat au 
toritâților unei t ițe puteri

Reprezentantul Ambasadei Am - 
ricaiic, rare se găsea dcaseinenea 
la față, a in “put să amenințe în 
mod grosolan autoritățile polone
ze In timpul acesta I podițitșt< 
britanici l-au apucat pe Eisler <h 
mâini și de picioare și I au a- 
ruucat intr*o barcă aflată lângă 
vas.

Publicând amănunte asupra a 
cestui atac grosolan și provoca
tor nemaiîntâlnit, agenția polo
neză precizează :

.Conform informațiilor obț au 
te de corespondentul nostru, au
toritățile Statelor Unite, îl urmă
resc pe Eisler pentru faptul că el 
a refuzat să facă depoziții în fața 
cujiqscu ei comisii pentru cerceta
rea aclh'ițații auri-americane. Din 
a castă cauza tribunalul american, 
a condamnat la închisoare , pen- 
iru ofense aduse congresului” pe 
acest bine cunoscut luptător anti
fascist. și m mbru al mișcării 
muncitorești, care a emigrat din 
Germania hideristă Eisler a în
cercat timp de trei ani să ob
țină autoriza ta de a părăsi Sta
tele Unite pentru a se înapoia în 
Gernțania. dar nu a r ușit, p ntiu 
ca a declarat fățiș că își va în
drepta toate eforturile spre lupta 
pentru denazificarea Germaniei.

Toate z’arele subliniază cu ti
tluri mari a castă violare fără pre- 

• rdent a dreptului internațional 
dr către autoritățile britanice.

• • •
LONDRA, 17 (Rador). — Ger 

tiudt Eisler, luptătorul antl-(asc'M 
german arestat in raza portului 
Soiidtainptun, pt bordul unul vas 
polonez a fost adus l uni după a- 
mlază la un tribunal din Londra 
care va hotărî asupra cererii de 
extrădare formulată împotriva sa, 
de autoritățile britanice La sosire 
a fost întâmpinat de sute de ma- 
nifestanțl purtând pancarde cu 
Inscripțiile: „Nu avem nevoe de 
metode americane la noi”, . elibe
rați pe luptătorul anti-fasclst 
Eisler'’.

Procesul troțkjștilor și trădătorilor albanezi 

Acuzatul principal, Koci Dzdozde a recu
noscut că a primit directive din partea 

clicii lui Tito, care urmărea aservirea 
Albaniei

TIRANA, (Rador). — Agenția 
telegrafică albaneză anunță că în 
eadrul procesului grupului de troț- 
klștl șl trădători ai poporului ah 
banez, a fost audiat acuzatul prin
cipal Kocl Dzdozde. Acesta a re
cunoscut în depoz țîa sa efl a fost 
în legătură cy reprezentanții Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Jugoslav și a primit direc
tive din partea lor având drept 
scop discreditarea conducerii Par 
tldului Comunist Albanez și popu
larizarea Iul Tito în Albania

Roci a arătat că Tito Intenționa 
să aservească economia Albaniei, 
încercând să impună conducerii 
Partidului Comunist Albanez o po-

BATALIA PENTRU SHANGHAI
Armata populară chineză atacă puternic în apropiere de Shanghai 

cucerind pozițiile chee din centura de apărare a orașului

Noui victorii 
ale armalei gre- 
cești pe Ironlul 

din Vitsi
ORIÎCIA LIBERA, 16 (Rador).

Postul de radio Grecia Libera 
auunta ca potrivit Comunica tulul 
Comandamentului Suprem al Ar
matei Democrate Grecești, unități 
ale armatei democrate dm recto
rul Vitsi au efectuat in noaptea de 
14 Mai un puternic atac împotri
va înălțimii 1694 cucerlnd-o țl 
distrugând întreaga garnizoană a 
apărătorilor monarho-fasclști. Co
mandamentul inonarlio-fasclst a 
trimis în grabă brigăzile 10 șl 33 
pentru a contra-ataca în direcția 
Dlavata Vitsi și Glavata Rolo. U- 
nitațiîe monarlio-fasciste au sufe
rit grele pierderi și toate atacu
rile lor au fost respinse.

lirică economică greșită șl rldl- 
cându-se împotriva Iul Enver Hod- 
gea, Secretarul General al Parti
dului Comunist Abanez, Iar mal 
târziu împotriva Iul Nako.

Roci Dzdozde a recunoscut do 
asemenea că relațiile economice 
stabilite in 1947 intre A’banla șl 
.Iugoslavia aveau drept scop ex
ploatarea economiei albaneze.

Potrivit declaraților lui Kocl 
Dzdozde, clica lui Tito urmărea să 
transforme Albania intr'o bază de 
materii prime pentru Jugos'avia. 
Specialiștii trimiși de clica Iul Tito 
au organizat In Albania numeroase 
acte de sabotai ca de exemplu 
cele dela calea ferată Durres.

Lupta pentru pace și independența naționala 
este sarcina de căpetenie a poporului 

norvegian
Proclamata adresată poporului de Partidul Comunist 
Norvegian cu prilejul sărbătoririi naționale a Norvegiei

STOKI1OLM. 16 (Rador). — In 
legătura cil ziua de 17 Mai. ^ar- 
hââoareu naționala ’a Norvegiei, 
f’arlidul Comunist Norvegian a 
adresat o pioclamațle poporului 
norvegian in care spuue urmă
toarele:

„l upta pentru pace șl Indepen
dența națională a Norvegiei este 
sarcina de căpetenie a poporului 
norvegian După cinci ani de lup
te iinpotrlva hoardelor fasciste, 
pacea șl independența poporului 
norvegian sunt din nou amenințate.

Puterile imperialiste cu sprlllnul 
activ al burgheziei șl guvernului 
norvegian aduc din nou țara In- 
tr'o stare de robie, atât din punc
tul de vedere economic cât șl din 
cel militar.

Forțele reacțlunil interne șl In
ternaționale încearcă să transfor
me Norvegian intr'un cap dc- pod

Buletin
— Ziarul DAILY WORKER, a- 

nuntă că delegaț.de engleză, a- 
mericană și franceză la viitoarea 
sesiune a Miniștrilor de aiaceri ex
terne, duc tratative preliminare la 
Paris.

* * *
Săptămânalul Machi din A- 

tena anunță ca deținuții politici 
depe insulele Creta și Egina, au 
declarat greva foamei pentru a 
protesta împotriva execuțiilor de 
deținuți hotarite de Tribunalele 
monarho-fasciste.

PARIS. 17 (Rador). Iniic- 
lionuriî dela Bursa din Lille au 

pentru războiul criminal impntrfva 
Uniunii Sovietice. Amenințarea 
războiului ișl aruncă umbra a-u 
pra Norvegiei.

In aceste împrejurări, sărbăto
rirea zilei naționale a Norvegiei 
trebue să se transiorme lelr • tre- 
cere in revistă a fortelm peporu- I 
Iul norvegian, in vederea luptei 
pentru libertate, pace și iedepeu 
denia națională.

Ziua naționala a Norvegiei a- 
parține oamenilor muncii, eare 
strâng in Jurul lor luate terțele 
cu adevărat patriotico ale popo
rului. fiind aparaturii consecvenți 
al libertății șl Independenței națio
nale a Norvegiei

TRAIASCA LIBERTATEA $1 
SUVERANITATEA NORVEGIEI !

JOS PACTUL ATLANTICU
LUI $1 RĂZBOIUL!

extern
hotărât Luni (LunmaiațA Ma a- 
dure Li greva drclarutâ Luncii 
trecu’4 dc fiiiir ți uluirii Pa
ri» jM-iitru murirea 's.d^iriăar

PARIS, 17 (Radzirj Iji l’J • 
/inele «ir gaz <l'u regiunea Pa
risului jicrsojialul u intru! in 
gievă pe o durută ncdeierini- 
nata,

( om unicatul federațiilor sin- 
tlicale prori-zai/A cn grera rs>r 
cauza nrninJț urnirii mnautori
lor din uzinele de puz Ai 
treilnte pentru faptul ca reven
dicările lor im au foNl facă fxi- 
tisfik'iiU» Altfel grr\u n îatt-put 
biî se inundă ți in uaaaHt de 
vhx-trici*uie

O caravană sanitară...
Iurmări din pag. I) 

pmbletne di' igiena le dădeau 
afatari cu privire la tratarea 
hoților fi prevenirea lor.

« * »
■I atauana >e pregătește acum 

ale plecare
In ultima clipă la plecarea 

mațmu iPn al(i bolnavi pentru 
au aflat mai trâziu 

rfi nozirea medicilor Tovarășele 
•.doctore nil pregetă Se dau jot 
\trn mașirtă pentru a oeni in a- 
jutorul bolnavilor.

Ia despărțire locuitorii ne 
roagă să venim cât mal des să 
nu-i uităm. Ca mulțumire ne a- 
rumă Imchele de flori i,| brpțe

W iș'firt porpgșle și copii < a 
niște ciirejține, se. agata de spi 
iele e> rju /« e frică acum de 
doctor ,,

CaraoaUg s? imogree ooioa»ă 

după o zi de muncă depuăă 
pentru alinarea suferințelor și 
însănătoșirea celor ce muncesc.

Aceștia sunt nouii 
asesori g'populari 

C*—
(urmare din pag. 1)

Acum sun' asesor împreună cu 
alți 27 de lovarăși. Menirea n ar 
tră e să facem dreptate și să 
lovim în dușmani, să nu le mai 
dain limp să unehească înpolriva 
noastră

Sub îndrumarea Partidului nor 
tru vom căuta să lucrăm cât ma. 
cu spor p-.ntru binele poporului 
ale cărui interese le apăram

Itivitlgând tQjte oboselile, ne
■ om făc datoria

Numai în acest fel. în mină 
dând cărbune, și vigilență totdea
una fața de dușmanul de clasă, 
vom reuși să ajungem la bună 
stare, la socialism.

M M.

Noui localități din imediata apropiere a Shanghaiului au fost eliberate
SHANGHAI 15 (Rador). — Ar 

mata Populară Chineză a elibe
rat orașul Yang-Ciaug situat la 15 
km. Nord de Shanghai. Kiating la 20 
km. Nord-Vest de Shanghai șl Sung 
Klang la 25 km. Sud-Vest de Shan 

ghai.
Deasemenea, trupele arma ei po

pulare au eliberat o parte dig pro
vincia Fukien și anunțe orașele 
Clungan și Loieen obținând ast
fel controlul asupra liniei ferate 
Tointsian - Hangceu.

* * *
SHANGHAI. 15 (Rador). AR

MATA POPULARA CHINEZA A 
ELIBERAT DUMINICA LOCALI
TĂȚILE HUANGTU $1 NAM- 
ZIANG SITUATE RESPECTIV LA 
15 Șl 12 Km. VEST DE SHAN 
GHAI

ACESTE DOUA LOCALITĂȚI

ERAU POZIȚII CHEIE IN CEN
TURA DE APARARE A SI1AN- 
GHAIULU1.

• * »
SHANGHAI. 15 (Rador).

Forțele populare chineze atacă 
puternic in sectorul Yehpu Y’ang 
Chiang, la 15 knt Nord de Shan- 
gltai, ocupând numeroase localități 
din iurul acestui oraș printre ea
re Kunsan și Lluhu.

PE DE ALTA PARTE, LA 
SUD DE SHANGHAI PUTERNI
CE UNITĂȚI ALE ARMATEI PO
PULARE INAINTEAZA SPRE O- 
RAȘ DIN DIRECȚIA SUNG, 
KIANG, LOCALITATE RECENT 
ELIBERATA.

. ’ •
IIOM 1> (llador). —

l.a Shanghai domnește dezordine 
și neliniște. In oraș se aude con

ținu bubuitul tunurilor, iar lo
cuitorii sunt supuși jafurilor și 
sălbătii iilor la cure se dedau 
li apele Kuomintangului Teroa
rea pe care o exercită aceste 
trupe aflate la Sltiilfiliui, a Pro- 
vo<at dcsgmlul și uuinia popu
lației l are așteaptu cu nerăbdare 
eliberarea de către torfete Ir- 
malei Populari chineze.

• * *
SHANGHAI, 15 «Rador).

CONSULUL BRITANIC D I N 
SHANGHAI A PUBLICAT UN 
COMUNICAT CI PRIVIRE LA 
EVACUAREA CETĂȚENILOR 
BRITANICI DIN ACEST ORAȘ. 
CONSULATELE BELGIAN DA
NEZ. SUEDEZ, NORVEGIAN Șl 
ALTELE AU PUBLICAT COMU
NICATE ASEMANATOARE

SHANGHAI. 16 (Rador). — Au
toritățile Kuomintangului iatețesc 
teroarea împotriva populației. Mal 
mul(i muncitori au fost executați 
Luni dimineața sub motivul că 
„este așteptată sosirea forțelor po
pulare’’.

X
SHANGHAI. 16 (Rador). -- 

ARMATA POPULARA CH'NF- 
ZA A ELIBERAT I.UNl ORAȘUI 
HANKEU-

X
SHANGHAI, 16 (Rad ir). For

țele Armatei Populare Chineze, 
care au eliberat Luni Hankeu., au 
fost primite cu entuziasm de că
tre locuitorii acestui oraș, unită 
Iile Armatei Populare au defilat 
pe unul din marile bulevarde a'e 
Hankeulul in aplauzele frenetice 
ale populației, masată pe trotuare 
pentru a saluta pe eliberatori
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