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SPRE UN NOU AVÂNT AL
CLUBURILOR MUNCITOREȘTI
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Nici când in (ara noustia 
desvoltarca culturii șl răspândirea 
el in tnasrele argl de muncLurl, 
n a luat un avânt aseniânutor sau 
cel puțin apt opiat celui de acum.

Noul c mine culturale clădite 
pentru tSranlmva muncitoare, 
intui cluburi muncltoreșil în
ființate (rin Krijit pertnatnntă a 
Partidului șl organelor sindicale 
iată de ridicarea culturală a celor 
ce muncesc in iniția sau ateliere, 
răsar in întreagă Valea Jiului.

Numai in decursul ultimelor 
luni pe lângă celelalte două 
cluburi care funcționau deja la 
Petrila șl Anlnoasa - - a mal luat 
flinta un nou club muncitoresc la 
Lupenl, iar la Vulcan se află In 
curș de organizare șl activizare 
Clubul ,1. C FR1MU",

Cluburile muncitorești au 
ceput să concentreze in jurul
<ot mai mult activitatea culturală 
locală, să-i dea un caracter mal 
organizat, să iacă din manifestările 
culturale sporadice până 
o activitate permanentă 
să se preocupe o bună 
massel de muncitori dltt 
tlle respective

In jurul cluburilor muncitorești 
au luat flintă lormatll artistice șl 
corale .permanente, s au organl 
zal secții de șah care devin tot 
ntal căutate de muncitori, s'au 
«creat biblioteci de mii de volu
me, răspânditoare de lumină șl 
cunoștințe, pe lângă cluburi func
ționează cinema ografe in care de 
două și chiar 
săptămână se 
filme sovietice.

Ceea ce s a 
Cum, cu toate
însemnat-, nu poate fi considerat 
decât ca un inceput de drum. 
Fiindcă in munca dusă de cluburi
le muncitorești te mai manifestă 
încă o serie de slăbiciuni, de alt- 

1 fel explicabile prin altuala lor 
: fază de desvoltare.

La Lupenl de pildă, In această 
lună s au citit cca 580 volume, 
cantitativ reprezentând un fapt 
cât se poate de Însemnat. Partea 
negativă constă in aceea că spre 
deosebite de alte c'uburl, ca cel 
dela Petrila. nu s'au întocmit fișe 
indA'duale cititorFor spre a le 
urmări desvoltarea i rin citit s> 
a-i indruma in alegerea cărților 
Cu atât mai 
cest lucru la 

ideabia acum 
blloteca.

Lipsa 
cititului 
lecurll: 
scăderi
tn afară de unele 
caracter general.

Chlur acolo unde există Întoc
mite Usc individuale ale cititori 
lor, îndrumarea e uneori lor mala, 
alteori e subiectivi*

Minerul Bojol (jh. dela Petri
la a citit luna trecută dela biblio
teca clubului „Viata lui Puțkln'*:  
o bibliografie a lui Mareo Polo, 
„Șoimii**  a Iul M Saihncanu, o 
bibliografie a Iul Staliii, opera Iul 
Lenln: „Mari, 
Si In slârțit uu 
dltnrl mal mult 
bloase, .Târgul

Orientarea In
dovedit a fi in general 
din cele 150 cărți ro- 

156 cărți maghiare câte 
hi cursul lunii trecute

Engols, marxism'' 
roman al unei c- 
sau mal put ii du
de fete".
citit a acestui to
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ri Noi
lată unde duce plaga lipsurilor nemotivate (lela lucru!

♦

in- 
lor

uial etl. 
de care 
parte a 
localită-

de câte 3 ori pe 
rulează minunate

făcut insă până a- 
că reprezintă pași

puțin sa făcut a- 
Vulcan unde clubul 
iși organizează bi-

îndrumării mai atente a 
$1 urmărirea rezultatelor 
iacă una 
in munca

din principalele 
cluburilor, care 
excepții, are un

varăș s a 
justă. Dar 
tuâneșll șl 
s au scos
dela bibliotecă mal bine de 25 la 
Sulă erau romane de aventuri din 
colecțiile*  „t<5 Ici" sau „12 llllerl" 
ramase Încă datorită unei veriil- 
cărl netemeinice. Și tocmai in a~ 
cesl caz se cere ca recomandă 
rile de cărți să fie făcute cu mal 
multă atenție.

Subiectivismul îndrumării citi
tului se manifestă prin preferin
ța cititorilor fată de cărflle de li
teratură (cărțile politice și Ideolo
gice sunt incă destul de pufln 
Iile) lnlluenta(l de gusturile 
bllotecarllor care și-au inteles 
destul de just misiunea de a 
druina.

Trebue infeles că dacă a îndru
ma nu înseamnă a influenta, cu 
atât mal puțin nu înseamnă a In
fluenta. cititorul până la a-l face 
unilateral

Și in practica zilnică a clubu
rilor mai sunt șl alte lipsuri tot 
atât de Importante ca șl cele mal 
sus amintite. E vorba de un anu
me desecltllibru in ceea ce pri
vește frecventa la anumite secfll. 
In timp ce la clubul din Vulcan 
biblioteca — din anumite neglijen
te de până acum — 
flona, la biliard șl la 
cea „coadă". La fel 
cea mai frecventată 
bului e biliardul.

Mai mult decât atât. La un 
din Hafeg a ajuns să nu se 
aproape nimic altceva, decât să 
se Joace cărți sl rummy, trans- 
(ormându-1 datorită unor nesănă
toase influente mici burgheze 
dlntr'o casă de cultură intrio ca
să de jocuri de noroc,

Sltuafia cu totul inadmisibilă Ia 
Hafeg cere o intervent’e holărită 
din partea sindicatului și a Orga
nizației de Partid in sensul de a 
o lichida

La celelalte cluburi trebue ca 
tovarășii care fac parte din con
ducerea lor să ducă in rândul 
membrilor o muncă de lămurii! a-

cl- 
bl- 
nu 
In-

nici nu func 
pop'ce se lă- 
și la Petrlla, 
secție a clu-

club 
facă

O GRUPA, UN SECTOR ȘI O MINĂ 
CARE NU SI-AU ÎNDEPLINIT PROGRAMUL 
DIN CAUZA LIPSURILOR NEMOTIVATE

/u< rează 
(frontulabul aj punou 

xeclorul III 
tovarășului 
(Cărbunele 

cărbune 
pe 

uitând astfel posibilita-

/.a ndiiu Lupeni grupu louti- 
rășului ITșrk Coloman 
Hilr'un 
scurt) din

Abatajul 
bine utilul 
frontul de 
din abataj 
e bună . .
tea sâ înde plinească ți să depă- 
șcu.-ca

insă 
touurășului 
un bilanț ușa cum ar fi trebuit, 
.1 rămas sub normă cu “l la 
sută

Irșek e 
rupt din 

e scos afară 
cra(er, aerisirea

norma.
I>e luna Aprilie, grupa 

Erșek na incheiat

( ti'e este cauza rămânerii 
urmă ii grupei tovarășului 
(.<4 ?

In curmi lunei Aprilie o par
te din mintrii acetici grupe au 
lipsit nemoliital dela lucru 16 
lipmrî nemotivate au fost inre- 
gialrate in timp de 26 zile lu. 
crăloare

De IU 
intrat in 
* âte un

In fiecare abataj grupele sunt 
formate de câte un număr de mi
neri, care să corespundă necesi
tăților. adică >ă exploateze stra-

nt
Ir-

ori gru/>a lui Erșek N 
mină ‘neom pleci a cu 

miner lipsă.

'ul d - cărbune in c<ndi(iuni bune. 
In I aurul gru|»-i sunt 3 echipe 
<aie lucrează in s. himb de 8 ore 
in a < laș aba aj. iar In cadiul fie 
<an i echipe fiecare rtl ri r are 
sarcini bine definite. deoarece ex
ploatarea straiului de cărbune n.- 
ccsita o ser.e dc lucrări nepro
ductive. fâra de care lucrul nu 
Se poate desfășură in condițiui 
bune.

I>u a unul dintre niin<-,i lip. 
srjte nemotivat echipa rămâne 
descompletată iar tnun. a nu ce

(Continuare în pag. IV-i)

filoitlA eon- 
pi ■ l Nitil

i'.'iluți yu- 
I im.. fidel*  

Utidițiilur mit1! ii.jțiunali'te ul*  
Partidului ( umuniht Jub ilau fi 
(.auzt i ii

in fur\a 1 urb/Pu impotriou
< nmanifiitar tbifti// landa ti
Itijila dușmana de momit a 

,silismului 
pr opriile 
lâ/pl ți 
depulafi

După 
depui u fi 
iu in< hiwrile IJ J) fi 
tiniul timp a urmat 
de ureflări. Printre 
fost aregtal ți reținut in mod 
Urgul in luna tfi puf aiul i
de naționalitate romtuia fuptpi 1

l'e xiaa de /7 Hm unul ru | 
rtril intrlami-nttil a

apmbe uretlure.ș 
dcpuhiți printre ture ți 
1,1 j, rare de fapt 
in ini hiiuure 
ihaifde de ttceuhia 
Ititneniuhii

Stradapidu-^e »â fi*  pla<~ul
ilăpârtilur lor
joace rolul de câine dc p xă uf 
intcreitdor ucetloru betfii ■ trof. 
kiHe-titoiste folone/c hti’ul ți 
metodele pnperiulițtifor
câni

Clica truditoare 
Unui hn aretlex*  
lumi fh ai puporn 
Awwf .iiiftute frtT.

c umaniste 
iHlvffi.jțtunah

f

('ulei in p. do ort
(i legi urmăru dt are»

»( hiitgiuind nenuni&r&ți l

arestarea u multor
cure nu fod tclurtg^ih 

in ub
uPă serj» 
di eșha d

u
cu 8

tio;

unul cu 
fost forțat 

mec lunilor 
pe t.up- 

foal trumul] 
i »/■ 'âiiiâui i 

,« par-

umerii u • fi

In arma
extinderii metodei de preluare a lucrului pe schimburi și a 
intensificării întrecerilor socialiste între echipe și grupe

IN SECTORUL I AL MINEI PETRILA 
NICI O GRUPA DE MINERI 
NU RĂMÂNE SUB NORMÂ

Minerii din Petrila, însuflețiți de întrecerile socialiste in care 
sunt aiigrv.tia(i. obțin succese remarcabile în lupta pentru o produc
tivitate rid cată. Un frumos succes in acest sens, a fost obținut 
de grupe’e de mineri din sectoiut 1 al minei Petnla. Nicio grupă 
din acest sector nu rămâne sub normă.

CITIȚI
în corpul ziarului: 
Shanghaiul a fost com

plect încercuit de Ar
mata populară chineză

(Continuare în pag. Il-a)

Euplul cu la sectorul l al mi
nei Petrila țoale grupele iși in- 
deplinesc și depășesc normele 
prezintă o importanta deosebita 
Lucrul acesta a fofl posibil 
penlrucă șefii de grupe din a- 
cest sector, duc o permanentă 
muncă de lămurire in rundul 
minerilor din grupele respective 
pentru extinderea metodei de 
preluare a lucrului pe schim
buri. Șefii de grupi . au arătat 
ortacilor din grupele lor cu pre
luarea lucrului pe •chimburi 
este un sistem de munca socia
list. care dă posibilitate fiecărui 
miner din grupă sa câștige in 
măsura ridicării produefiei și 
produc'iitităfii muncii.

Spre exemplu in grupa lottn

rășului Crainic l'amfil unii mi
nerii erau impolriita introducerii 
metodei de preluare a lucrului 
pe schimburi.

_  Jn felul cum lucrăm acum, 
adică in colectio, vedefi că nu 
ne îndeplinim norma — le spu
nea Crainic ortacilor Im. Daca 
schimbul I scoate din abataj 40 
rânze de cărbune, a depășit 
norma Sclimbul II dă mai pu
țin, iar al treilea poale și mai pu- 
(in. I a plată, venim cu acelenș 
preten(H; luăm un salariu egal. 
\u e astu o nedreptafe?

Și tooarășul Crainic a arătat 
ortacilor din grupa lui că me
toda preluării liurului pe schim
buri scoate in evidentă cât pro-

(Comfnuare in pag. Ill-a)

Arestarea cunoscutului 
ontifascist Gerhard 
Eisler, a provocat 
adânca indignare a 
întregii omeniri pro
gresiste

COLȚUL FEMEII

ItecenLele arestă' au 
împotriva bandei Irofl. ti 
te să re ridice ,j mai nealt m 
Oignarca poporului jug a-
ie și vede Călcată in pi. icia.- 
vojnta exprjmată prin voturile 
pentru dc pul ați

( o țoala teroarea deslânțuită 
de clica 1 ilo-Iiancuutci, aceasta 
nu va reuși să despană poporul 
jugoslao de L: .lî.S.S. și țările 
democrafiei populare di care 
este legal prin lupta și ulizuin- 
fele lui pentru pace și iodul, c-m

Comuniștii cpisti/i, credincioși 
nĂzuinfelor poporului jugulau și 
și internaționalismului proletar 
oor cere în curând infinu; mi
norități pe care o alcâtueșle 
fracțiuni-a națma/istă a lui Tiflo, 
socoteai a pentru cramele ce le să- 

I oârșește aceasta bandă

J c

I

economică a 
schimbat cu

de stat bur-

ln continuarea anchetei
V1NT1LF. SCU PAUL

ajutor de miner 
îngropat cv. I. Munle ano din sectoral HI al minei Lupenl

„VltEAU SA-Ml RIDIC IN CON
TINUU NIVELUL CALIFICĂRII 
PROFESIONALE FIINDCĂ 
VREAU SA DEVIN MINER".

venit. In

noastre, publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor:
HORNUNG IOAN 

ejutor de miner 
elev la școala de calificare Petrila

CRIȘAN BENED1CT
traisfru miner 
mica Lupenl

I intdescu l’nul e>.te de pufi'i 
timp iii 1 oled Jiului. înainte 
până in /Uiniămcra anului trecut 
lucra <a mecanic pe un uus par
ticular. in llrăila. Dar când au 
Inul lUntâ brigăzile noluulare de 
reconstrucție linlilescu na stat 
pe gânduri: s'a înscris șt el

fiumbeșli-l.iuezeni, Salva-l i- 
șeu, sunt șantiere unde tânărul 
l’iulUescu a inoătat să prepiias- 
că și mai mult munca, a moă- 
fat ce este munca de reconstrui 
(ie fi cum trebue să muncească 
alături de linerii ueni/i cu acelaș 
scop din toate părfile tării

In l'alea Jiului este decorând

20 luiiuuriu « făcut 
primul șut in mina l.upeni c.t 
uufioiLeiitr în ț\rupu luoticățidui 
lurkaș lului.

Tragere de inimă avea lu
crul ii plăcea, dar nu avea spor 
la muncă Dece?

lată ce răspunde tânărul I in. 
ti le sc u Pan! t*s!ăzi  ajutor 
miner iu grupa tovarășului Mun 
leanu I din 
mina 1 upeni 
ră de ziarul

Am muncii 
fost crag să 
La început insă, in mină deși 
munceam cu râvnă, nu aveam 
spor la lucru. La fiecare pas mă 
isbeam de greutăți din ca e numai 
cu sprijinul minerilor vârstnici 
puteam să Ies-

sectorul III dela 
la ancheta desclii- 
noslru:

de mic copil și mi-a 
muncesc oriunde- 

in mină
nu

De multe ori mă gândeam, că 
n'arn să pot sâ fac treabă, că n’arn 
să pot deveni niciodată miner 
Dar aveam totuși dorința de a in 
vă<a să muncesc, să dep ini lucrul 
in mină. Și spre norocul meu, in 
luna Februarie s a deschis o școa
lă de calificare. Abia atunci mi- 
am dat seama că găsisem ceeace 
căutam, ceeace imi lipsea.

In școala de calificare 
tut să invăt lucruri atât 
lositoare, lucruri pe care 
nici nu le bănuiam.

Așa am început să lucrez or
ganizat. să dau 
randament din ce 
in măsura n care 
nica muncii. Așa
apoi încadrat, in urma cunoștln-

pu- 
lo-

am 
de 
inainte

muncii mele un 
io ce mai mare, 
daprlndeam teb- 
am putut să fiu

țelor dobănllte in școală, intr o 
clasă superioară de salarizare; 
așa am putut ajunge să muncesc 
mai bine, să produc mai mult și 
astfel să câștig mai mult.

In grupa tovarășului Munteanu. 
in care lucrez aduc un aport din 
ce in ce mai mare. Aici aplic in 
practică ceeace 
școală, șl pe 
cu mai 
ca este 
lucrezi

DAR 
PRESC

mult 
mal

am invătat la 
zi ce trece muncesc 
spor; parcă $i mun- 
uțoară când știi să

Nl’
ACI. VREAU SA-MI RI

DIC ÎNCONTINUU NIVELUL CA
LIFICĂRII PROFESIONALE, 
FIINDCĂ VREAU SA AJUNG MI
NER SA-MI FORMEZ Șl EU O 
GRUPA CU CARE INTRECAND 
NORMELE, SA DAM TARII MAI

VREAU SA MA O-

(Continuare în pag iJT.a)

JUSTIȚIA POPULARA
APĂRĂTOAREA DREPTURILOR 

OAMENILOR MUNCII
Articol scris de colectivul magistraților și func
ționarilor dela I ribunalul și Judecătoria Petroșeni

După eliberarea țării noastre 
dc sub jugul hitlerist de către e- 
rotca Armată Sovietică, structura 
politică, socială șl 
Sfatului nostru sa 
desăvârșire

In locul aparatului
ghez. unealtă de apăsare și de ex
ploatare a celor ce muncesc se 
făuresc organe de stat noul, puse 
in slujba clasei muncitoare și a 
tărăn:mii muncitoare, urgane ca
re sprijină lupta oamenilor mun
cii pentru o viată mal bună șl mai 
fericită, pentru construirea socia
lismului.

Luând puterea dela clasa ex
ploatatoare, proletariatul din ta
ra noastră a fost pus pentru pri
ma dată in sltuafia de a crela o 
justiție nouă pusă in slujba celor 
ce muncesc.

Această justiție nouă înfăptuită 
din inițiativa Partidului Muncito
resc Român are misiunea de a 
apăra structura socială a statului 
de demucratie populara, proprie
tatea de stat asupra mijloacelor 
de producție, drepturile și liber
tățile cetățenești garantate de 
Constituție.

Totodată, justifia populară spri
jină lupta poporului muncitor 
pentru desființarea exploatării șl 
construirea socialismului, educând 
oamenii muncii in spiritul res-

sc vor o ierna just 
in care se pune pro- 
de clasă fie la oraș.

de me 
oamenii

pectăril cu sfințenie a avutului 
obștesc

Ceeace conl'ne revoluționar 
jusdfia nouă est introducerea a- 
sesorilor popula i ia Instanțele da 
judecată, care după noua lege de 
organizare judecătorească. Ian 
parte la judecarea proceselor ta 
toate instanțele, afară de Curtea 
Suprema.

Asesori) populari repicz ni» la 
jusiltie noastră c emei tul dc cla
să și el sunt geranfia că instan
țele noastre 
in procesele 
blcma lup ei 
fie la sat.

Ei ajută pe judecător:) 
serie să cunoască pe 
muncii, să cunoască jusifiabUil. 
sâ cerceteze motivele infracțiunii, 
să aplice legile potrivit interese
lor Stalului popular și ale clasei 
muncitoare, împotriva exploata
torilor

Judecătorul popular, nu trebue 
să albă in vede e numai simpla 
călcare a legii i enale. care pre- 
vede o pedeapsă ci tre ue să țină 
scama de clasa socialo din care 
provine infractorul și chibzuind 
mul șl fapta, sa aplice o sancf 
ne justă.

El trebue să fie aspru șl ne

(continuare în pac lll-a)
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COLȚUL FEMEII 
FEMEI DECORATE CU „MEDALIA MUNCII" 
MĂSURÂND TIMPUL CU SECUNDA, TOV. 
DEMETER VILMA DELA FILATURA „LUPENL

LEAGĂ 110 VÂRTELNIȚE PE ZI
Tovarășa Denie er Vilma de- 

pă kăcoare la Filatura ..Lupcni” e 
dr nia.) mult untp socniti printre 
fiunayele în producție. Pe ma 
țină ei, de la I Mai de când fi’a 
fa u*.  bilanțul realizărilor fieca
re a, fâlfâie un drapel roșu de 
câștigă oare a întrecerii

Fov Draiver lucnaxi la o vâr
telniță pe care sunt înșirare 8 
Scuturi de nU'ase. Și f ecar ■ s ul 
Trebue legat în câte 3 locuri 
M urnind cu tragere de inima ți 
fi ă să piardă timpul stând de 
vorbă ea a reușit sâ obțină u- 
nele dintre cele mai frumoase rea
lizări.

Alte frnie leagă o vâr:elnițâ 
In 13-14 minute. Tov. I) meter 
Insă a învățat să prețu’ascl mai 
bine timpul decât ele: ta îl mă
soară cu s cunda

Luna trecută prin munca 
disciplinată și iuțeaja degetelor 
câștigată tot prin munca de zi 
de zi a reușit ca — spre deo
sebire de altele — sâ 1 ge o 
vârtelniță m numai 4 minute și 
15 secunde, adică cu 10 minute 
mai repede ca cele care în tim
pul lucrului discută și nu suat a- 
tente.

Dar numai atât n’a mulțumit o. 
Cu prilejul zilei de 1 Mai a fost 
de G-aă < ti ..Medrl a Muncii”’ 
Asta i-a dat un nou imbold în 
munca. S’a holărit să reducă și 
hnai ImuK arapul de legat. A- 
cum, a mii reușit să câștige 30 
de secunde: leagă o vârtelniță in 
numai 3 minute și 45 secunde. 
Rar nu e numai atât. Fiindcă cele 
30 secund.- câștigate, adunate t< ate 
la un ioc au făcut un lucru mare.

Unele femei ziceau:
— Păi ce poate să îndemne 

30 de se unde.
Dar tov. Demeter le-a arătat 

ce înseamnă un asemenea câștig: 
de îndată du[iă 1 Mai a început 
să lu rez ■ la 6 depănătoare în 
lo de 4 ia câte muncea ■*.!  
înainte.

U.F.D.R.-istele din Petrila duc acțiuni 
de ajutorare a copiilor săraci 

și orfani din comună
îndrumate de organizația de 

Partid ll-F.D R -istele d n Petrila 
duc o serioasă acțiune de ajutorare 
a copiilor să.aci și orfani din co
mună.

Astfel, s’a infllntat in comună 
o cantină, unde peste 50 copii să

0 școală de educatoare 
pentru căminele sezoniere

în zilele tre me s’a deshis pe 
lângă Organizația Județeană U. 
F.D.R.-Valea Jiului prima școală 
de edu a oare frecventată de un 
număr de 20 femei.

Scopul acestei $ oii e de a 
’orma din rândul țărancelor ir.un- 
• oare cadre de educatcare n ce
va re căminelor sezoniere ce se 
vo d-". hide în vară; școala are 
t .enirea de a da o pregătire co
respunzătoare femeilor a căror 
sarcină e d- a îngriji și de a 
edu a în spirit sănătos, copiii din 
căminele sezoniere.

A^a a pu ut i a ca în perioada 
dela 1 la 15 M«u, Iii <)(> dr 
ore de lucru, sâ realizeze 1 228 
vâr elnițe tn Icx de 6 j0 cât avea 
programat, ceea ce înseamnă o 
dr.]Aâșire de normă de 86,45 la 
sută E abia la jumătatea lui Mai 
și a îndeplinit aproape progra
mul |>e întreaga lună.

Dar cele 30 secunde câștigate 
i-au adus tovarășei D< meter nu 
nu nai bu uria d a se ști o par
ticipantă dr frunte In bătălia pen
tru Plan

Luna trecuta cu o depășire a- 
proapc egala celei de acum a 
lâștigat un salariu de peste 0800 
lei. Dar luna asta când a depă
șit mai mult norma, oare nu va 
avea un câștig mai nare?

Să ne îngrijim de ridicarea nivelului 
cultural-politic al femeilor munci
toare și al fruntașelor în producție

Printre sarcinile de Punte ce 
stau in tata L. F. 0. R. iste «I 
aceea de a duce o muncă temei
nică șl organizată pentiu ridica
rea nivelului politic al femeilor 
muncitoare, membre și, chiar ne
membre ale organizației.

Astăzi, când prin lupta Parti
dului clarei muncitoare, instaurân- 
du se un regim de democrat e po- 
pu ară femeilor II s’au deschis larz 
porție oricărei ramu I de muncă, 
avem lentei așezate in posturi de 
răspundere, avem femei care con
știente de falsitatea diferențierilor 
artificial create de burghezie intre 
ele și bărbați, s au incadrat in 
munci grele.

Ori unde au fost puse in mun
că ele au dat dovadă de multă 
pricepere, de destoinicie și capa
citate de muncă.

In Valea Jiului avem multe •- 
xeinple de acest fel.

Și aceasta pentru că ele au do
bândit, indrumate de Partid și 
U. F- D. R., un nivel cultural și 
politic mal ridicat decât celelalte, 
șl-au înțeles mai bine sarcinile și 
au avut rosibilităti de a le tra
duce in lapt datorită cunoșinfelor 
lor.

raci și orfani iau masa in condi- 
tiuni bune. Pentru a fi aprovizio
nată cantina cu cele necesare, u- 
lederistele au cerut dela primărie 
o grădină pe care au lucrat-o prin 
munca voluntară.

S’a deschis

Ma erialul predat la aceste 
cursuri va fi epuizat în 20 lecții 
cu caiac.er sanitar, pedagogic ș 
politic.

Prin înființarea căminelor se
zoniere și încadrarea lor cu ele
mente conștiente și bine pregă
tite, capabile să-și ducă la bun 
sfârșit misiunea inrredințată. a- 
ra ă nu numai marea grija dar și 
o imjlortantâ realizare a >t|ri- 
mului nostru pz calea educării și 
creșterii copiilor pe baze noui, 
sănătoase.

lemeilr urc sc întrebau: ce 
pot sa însenineze 30 dc set unde 
vor pu<a din nou să vadâ roa
dele < onomiei dc timp Iile și 
lima tre ută au câștigat cu câte 
3000 lei mai puțin de< ăl tdv. 
Dcincicr.

la ă ce înseamnă să mă ori tim
pul cu secunda: să d> pășești nor 
ma cu peste 8') la sută, să fii 
o fruntașă a luptei pcntiu Plan 
și dr orală cu Medalia Muncii, 
traești mai bine ca a iele ce stau 
dc norbă și nu s mt a rnte în tim
pul I ii rulu ciștig.tnd un salar dc 
doua ori mai marc ca ele ..

Asta se poate învăța din munca 
tov. Doine er Vdma. depănătoare 
la Filatura ..Lupcni”.

Mal avem Insă ui mare număr 
de fentei muitcioare care au un 
nivel cu toiul redus.

La A. C. P. de r.lldă tov. Vcn- 
(el Măria, fruntașă in producție 
muncitoare la turnătorie, e aproa
pe analfcbtă. Analfabetă este șl 
tovarășa Gorgan Gh'zela, mașl- 
ulstă la F.latura „Lupen", frun
tașă șl ca in producție având in 
această lună o dețăș're dc nor
mă de peste 68 la sută

Ori, după cum ne invafă Lenln, 
un analfabet e un apolitic, fiind 
că el poate cădea mai ușor ca 
ori care altul in cursa svonurllor 
mincinoase ale reactlunll, ne având 
armele teoretice necesare pentru 
a le combate.

Iată dece trebue ca U. F. D. R. 
să se preocupe mai mult de ridi
carea nivelului politic al femeilor 
muncitoare.

La Heteg de pildă, prin studiu 
individual, femeile au invăfat mal 
bine dc 3 capitole din „Istoria 
Partidului Comunist (b) al U. S.“ 
făcând progrese zilnice.

In alte părți insă, ca la Petro- 
șeni și Lupcni. si'uaț'a e alta, 
munca de ridicare politică prin 
incadrarea in școli serale sau de 
cadre a luat uneori aspecte for
male. Femeile au fost propuse la 
întâmplare, iar in direcția alfabe
tizării munca de lămurire a fost 
cu totul redusă.

1ATA DECE CA O SARCINA 
IMEDIATA A V. F. D. R. DIN 
VALEA JIULUI STA ORGANIZA
REA MAI TEMEINICA A MUNCII 
DE RIDICARE CULTURALA ȘI 
POLITICA A FEMEILOR MUN
CITOARE, A FEMEILOR FRUN
TAȘE IN PRODUCȚIE.

Judecă oria populară mixtă Petro
șani județul Hunedoara

No. 407,1949

C I T A Ț | E 
PRIN PUBLIC

Moștenitorul Traker Victor cu 
domiciliul necunoscut, este citat 
pe ziua de 25 funie 1949 orele 
8. îna n ea a;estei n ta ț cimera 
Nr. 6 la desba e.ea-succesiunei de
functei Traker Luiza născ. Wolf. 
I-i ,az dc neprezentare va fi re
prezentat de curatorul numit.

Petroșeni, 14 Mai 1949 
Jude ător, aj. ss. Larisa Reșca 

Conducător CF. ss. V. P p

CE SA CITIM

„Două vieți - două lumi, aceeași lup(ă“
Fdilu'B P M K. 19+9. 32 pag — IO Iti

In broșura sa tov. T. Olaru 
înfățișează viețile a doi, munci 
lori din țari indcpjitat una de 
cealaltă, dar care sunt stăpâniți 
de aceleași nazainți, lupia impo 
triva ai luiaș dișman: regimul de 
exploatare capitalistă

In a fevar aceeași lupta o duit 
muncitorul Dunias din Franța 
și muncitorul Vasile car. in sâ
nul Partidului Comunist R< mân, 
luptă alătun de întreaga cla ă 
muncitoare

Aceeași luptă Împotriva expl a- 
tăiii capitaliste o duce clasa mun
citoare din cele doua I m i'eosc» 
sebite; dar p-ntrucă impiejuiăiile 
in care este du-ă această luptă sunt 
diferite, sunt diferite și r zultatele 
obținute.

\sifel in vreme ce fura noastră 
a fost eliberată de s b jugul fas
cismului de către glorioasa Ar
mată Sovietică, Franța abia eli
berată de cotropitorii naziști a 
și fost invadată de noii preten- 
denți la stăpânirea și subjuga-, 
rea mondiala: imperialiștii anie 
ricani

In timp ce la noi, mulțumită ne
contenitului sprijin politic și e- 
ccmomic dai de U.RjS.S.. clasa 
muncitoare In frunte cu Partidul, 
au învins treptat prin luptă dârză 
ni numărate greutăți și piedici în
drept ându-se pe calea construirii 
socialismului, în Franța au fost 
instalați la cârma țării, — împo 
triva voinței clasei muncitoare și 
a poporului francei — instrumen
tele magnaților trusturilor ame
ricane, călcând astfel în picioare 
independența na.ională a Franței. 
In vrem- ce Ja noi economia na
țională se întărește și Se desvcliă 
zi cu zi mulțumi ă a utorului ma
terial și tehnic al Uniunii Sovie
tice. imbună'ățindu-se in aceeași 
măsură traiul tuturor celor ce 
muncesc și consolidându-se inde-

Solorioții din Petroșeni și întreogâ Valea 
Jiului, pot cumpără în rnte lunare ori ce 
obiecte de uz cosn’c delo Magazinul de 

Stat „Valea Jiului"
In urma aprobării primite din 

partea Ministerului Comerțului și 
Alimentației, Magaz n le de Stat 
din întreaga țară pe lângă an 
funcționează secții de fierărie p t 
să vândă salariaților diferite o- 
biecte de uz < asnic

♦ * »
începând dela 1 Mai a c. sec

ția fierărie a Magaz-inului de 
Stat ,.Valea Jiului” Petroșeni a 
început să livreze — în rate lu
nare — salariatilor din regiune 
diferite obiecte casnice ca: ma
șini de cusut „Cugir”, 37 940 lei; 
cărucioare pentru copii, tip po
pular. 8.400; cărucioare pentru 
cop i. acoperite și tapisate cu mu
șama, 13.710 lei; cărucioare p n- 
tru copiii, sport, 11,524 1 i; că
rucioare model 1948. lei 10 951 ; 
mașini de găiit emailate, , Elite’’ 
de diferite dimensiuni, al căror 
preț variază între 21.209 și 
23.370 lei; mașini de gătit ne
gre ,,Vesta”, al căror preț va
riază după dimensiuni între 12189 
și 14.742 lei; frigorifere li pre
țul de 19.278; biciclete băfbĂ 
tești. lei 20.910; biciclete de da
me, lei 21,086 și aparate de ra
dio. 20.439 lei.

CUM SE FACE CUMPĂRAREA 
IN RATE

Cumpărarea acestor obiecte în 
rate lunare se poate face numai 
Laza unui contract tip de vânzare 
încheiat între salariatul cumpără- 
or și Magazinul de Stat ..Valia 

Jiului”.

|«ndenfa na o îala în Franța mar
ii l.zaa. sub duinnia d Jarului. e 

tonomia națională franc za m- rge 
spre ruina Nivelul de trai al na- 
sselor muncitoar. este extrem dc 
scăzut și scade nu reu Iar inde- 
pende ița naționala a firi vândută 
d< mult p litru ii șareta bile s f 
ventn in dolari de către socia
liștii de dreap a, trădătorii inte
re clor clasei muncitoare Dvaceea 
lupta clasei rnun itoare din Fran
ța, Jupră dusă sub conduc, rea Par
tidului Comunist ore nenumă
rate jertfe Da, cu c t ternara t te 
mai apriga cu aiâi rjndur.ic w

Spre un nou avânt al cluburilor 
muncitorești <

(Continuare in pag. If-a) 
rălându-le Importanța tuturor sec
țiilor clubului.

Va trebui șl aceasta e una 
dlitre sarcinile cele mal importan
te de A DESVOLTA SI MAI 
MULT GUSTUL DE CIT.T IN 
MASSE CAT MAI LARGI DE 
MUNCITORI arătându- se concret 
Idoasele, deci Importanta Iul.

Nu trebue nu numai să vorbim 
despre citit, cl să-l stimulăm 
prin cercuri de lectură tiu de 
studii ajutând celor cu un nivel 
mal scăzut să poata gusta din 
Irumusefea cărții r, să-șl poată 
îmbogăți șl el cunoștințele din în
vățămintele cuprinse in ele. Pen
tru că mulfi cititori se sperie de 
greutățile unui inceput, se descu
rajează găsind in cărți lucruri pe 
care nu le pot infelcge dela pri
ma lec'ură au alulorul a'”ra 
lată dece trebue dosi o muncă In 
colectiv șl in cadrul căminelor 
culturale, ti in special in ceea ce 
privește cititul

Aliate la inceput de activita e.

Contractul t • bue rrnat d» di- 
re torul Magazinulu, de < umpă- 
ra or și președintele c, m t.tulu de 
întreprindere Printr’o adresă in- 
(reprinderea li are luci .azi n 

gajatul . umpărâ'or g r ază a Iri
tarea Ia timp a ratelor lunare a- 
tât timp cât salariatul este tn 
serviciul întreprinderii respectite 

RATELE LUNARE Sl’NT DELA 
1C03-.500 lei

Ra cle pot fi eșalonate pe un 
timp de 12 luni, f ind stabilite 
potrivit salariului pe care 1 pri- 
meș e cumpărătorul Ele au f st 
stabilite după cum urmează: la un 
salariu până la 5000 1 i r.n*  lu
nară va fi de 1000 lei; salarul 
dela 5000 Ia 8.000 lei, rata lu
nară 1.500; salarul dela 8 000 la 
12.000 lei, ra a lunară 2 000 lei, 
iar dela un salariu ce trece de 
12.000 lei rata lunară va fi de 
2.500 lei.

in momen ul cumpărării se va 
achita un minimum de bani repre
zentând o sumă egală cu 20 la 
sută din valoarea obiectului.

♦ * ♦
Magazinul de Stat, „Valea Jiu

lui” a vândut până acum -în rar 
5 aparate radio 6 biciclete, 4 că
it1-oare tip pjpular, 2 cărucioare 
sport și 2 caru ar Model 1948.

A. c-si sistem de cumpărate de
vine pe zi ce trece tet mai pepu- 
lar în rândurile oamenilor muncii, 
găsind în el un mi/lor cât se 
poate de ușor de aprovizionare 
cu obiec.e de uz casnic. 

loi ce munc -c se a rang tot na. 
nuire o,-e in jurul P rudiAui Co- 
munir' franc'Z Iar planurilc a 
țâță orilor la război se lovewc de 
rezistența toi mai dai za a ma 
SM-lor mun uoar> dm Franța a 
masxelor muncic>are <a preiutin- 
deni.

in a 'ate itnpiejuran. diferite, j 
in aceste lumi droebiie munci
torul fran.iz ș cel ,man duc 
ACEEAȘI LUPTA imțxi'riva pu 
tredei orânduiri capiiaLsie și ur
măresc acelaș ț> 1 construirea so- 
cie ă|n fara , p Oitarea umilei o*  
cai re om.

cluburile mal au ,J alte lipsuri. 
Până acum cu toate că lo alta 
părți ale județului ca la Călan de 
pildă, s a iăcul acest lucru nu 
s au organ zat conferințe, nu s'au 
organizat discu|l cu privire Ic o 
carte citită, nu s'au organizat 
consiliu rl de produciie-

lată câeva lucruri care vor tre
bui ca pe viitor tă se Inse l« prin
tre principalele oblectlie de «lun
că ale cluburilor.

Care ar II insă m (toacele «ri« 
care, cu actualele fo:țe și posibili
tăți cluburile să-și poată îmbună
tăți calitativ munca?

Primul tnljioc e schimbul d« 
experiență. El va da posibilitate 

In cazul când se va face, și 
va trebui de aici înainte el se 
facă in mod organizai și pe scară 
largă — ca flecare club si cu
noască metodele dc monci cele 
mal bune ale celorla te șl să le a- 
plice specificului său in toate ra
murile salo de act vitale.

lnlr ce ea .1 doilea mi loc por
nind dela colective concret stabi
lite, va constitui un imbold iB 
muncă, va duce munca fiecărui 
club la o nouă desvoltare

Cluburile muncitorești Joacă 
un rol deosebit de mare nu numai 
in dfuzarea culturii in masse- Ele 
pot și trebue să divini factor 
de mobilizare a muncitorilor Iu 
bătălia pentru Planul d Stat pro
movând In rândurile lor produsele 
unei alte dinamizatoare, dătătoa
re de noul forte morale șl opti
mism. imbogățied cunoștințele 
tehnice ale oamenilor muncii.

lată fn ce constă marea Impor- 
anță a cluburilor muncitorești, 

imp rtantă ce va crește pe mă
sura ridicării n'velu'ui lor

Mineri, muncitori din ateliere 
și uzine, să mergem in număr cit 
mai mare la cluburile făcute pen
tru noi. pentru recrearea șl lu- . 
minarea noastră Să vedem in 
cluburi o a doua casă a noastră 
in care alături de o carte bună 
sau lângă o tablă de sah, să ne 
imbogățlm mintea cu noni cunoș
tințe. Să participăm activ la mun
ca de desvoltare a cluburilor 
noa tre ducându-lc spre un nou 
avânt, transformându-le in șl mai 
puternice focare de răspândire a 
culturii.

Republica Populară Română 
Judecătoria Populara Rurală 

Sarmisegetuza jud- Hunedoara 
Dosar Nr. 303 din Iă49

CITAȚIE Nr. .303 din W+o
D-l Surgoth Caz m r cu domici

liul necunoscut. in străinătate, 
e<te citat la această judecătorie 
pentru ziua de 27 Mai 1+4+, ora 
8 dimineața. în calitate de pârât; 
pentru conciliere, în procesul dc 
divorț, intentat de soția sa, Sur
goth Ioana, din comuna Bucova. 
județul Hunedoara.

in caz de neprezentare, juleca- 
la se va face în lirsă conform 
art. 152 proc. civ.

Sarmisegetuza Ia 28 Aprilie 
1949.

Judecător. Nicolae Mânjica 
Grefier. Ștefan Ncagu.



• O R I NOI

Dece (rebue să avem un nivel de

■ programul dl producție DEPĂȘIT CU 7%
■ ECONOMIE DE ENERGIE ELECIRICm IN VA

LOARE. DE 901 000 LEI

IATĂ REALIZĂRILE PE PRIMUL TRIMESTRU 
AL ANULUI CURENT AL MUNCITORILOR 

OELA PREPARATIA PETRILA
La preparata Petrila unde căr

bunele scos dlu minele Petrila, A 
ninousa ți Lunea este spălat, se
lecționat ți preparat pentru co
mercializare. echipele de munci
tori dela diferite secfU muncesc 
pe baza de întrecere intre ele. 
depășind zilnic programul da pro
ducție pe întreaga preparat e cu 
7 la sută.

Paralel cu aceasta, muncitorii 
se striduese să economisească o- 
nergle electrici, care pune In 
funcțiune mașinile și Instalațiile 
prepura|iei.

Astfel, pe lângă iaptul că

Pupa 5 luni de muncă pe bază de întrecere 

Muncitorii secției de Montaj dela uzina 
„Victoria11 Călan au îndeplinit programul 

de producție pe prima jumătate 
a anului 1949

Din ziua de 9 Mai se lucrează în contul lunii Iulie
1« cadrul întrecerilor ce se dus- 

fășoa-ă între muncitorii atei erului 
de Montaj al uzinei „Victoria.0 
Călan. recitatele ce se obțin 
suit din ce în ce mai îmbucură
toare.

In cursul lunii Aprilie munci- 
rii din a eastă secție au pornit 
Vi rius:ea Milelor de 1 și 9 Mai, 
ta muncă hotăriți să-și îndcpdi- 
ncască sarcinile ce le revin în. 
cadrul Planului de Stat p 19-19.

Dezvoltând tot mai mult între
cerile, muncitorii din secția de 
Montaj a uzinei ,.Victoria’1 au. 
reușit să îndeplinească în 4 luni 
jumătate din programul de pro
ducție prevăaul pendu anul în curs. 
Din ăiMa de 9 Mai Ziua Vic

Justijia populară apărătoarea 
drepturilor oamenilor muncii
(urmare din pag. 1)

durător cu ce* * cari sunt lacomi și 
nesățioși sau care prin fapta lor 
lovesc in viata șl drepturile celor 

'ce muncesc. El va fi in(elegător 
dar drept cu cei cari au greșit 
din lipsă sau neștiință.

duce fiecare echipă in parte in 
cadrul aceleaș grupe, iar minerii 
câștiga pentru atut cât au pro
dus

— Așa e cinstit au — răs
puns ceilalți mineri lămuriți, 
iar minerii din grupa lui Crai
nic au pornit la muncă pe fișe 
aparte. Așa au pornit și cei din 
grupa lui Silaghi și cei din ce
lelalte grupe

• * *
Lucrând după preluarea lucru

lui pe schimburi, echipele de mi
neri au trecut la o mai bună or
ganizare a muncii, la organizarea 
de întrecere intre cele trei schim
buri ale fiecărei grupe, far pro
ductivitatea muncii a început să 
crească.

Astfel, echipa lui Costin Ștefan 
realizează zilnic o depășire do 
normă de 102 la sută, Silaghi A- 
leiandru de 97 la sută, Bereș Ște
fan 89 la sută, Bedeu loan de 69 
la sută, Keberle Matei de 56 la 
sută. Kuderna Emil de 34 la sută, 
Crainic Pamfil de 28 la sută, Iar 
cea mai mică de ășire de normă 

Judecătorul popular trebue să 
rămână mereu legat de poporul 
care l-a ales, £ă nu uite nicioda
tă de unde a plecat, să cunoas
că durerile, greutățile și năzuințe
le poporului și in hotărirea care 
o dă să tină seama de starea e- 
conomică din acel moment și de 
Idealurile oamenil r muncii dela 
orașe și sate. El să-și pună tot 
Interesul pentru a.larea adevăru
lui, să fie cinstit și drept și să nu 
tină seama In judecățile sale de 
rude sau prieteni.

In instanfeie din Valea Jiului 
asesorii populari — mineri, lăcă
tuși, strungari și țărani, autentici 
reprezentanți ai celor ce mun
cesc — au adus spiritul luptei de 
clasă și in colaborare cu magis- 
tragli de carieră, au pedepsit se
ver pe jefuitorii bunului public și 
pe chiaburii lacomi cari sabotau 
insemântările.

Ei s'au dovelit înțelegători cu

DIN CÂMPUL MUNCII
Muncitorii uzinelor metalurgice 
Cugir construesc mașini unelte 

Echipa Turnâiorului Popa loan produce în contul 
lunii Iunie

muncitorii au permanenta grijă de 
a nu lusa mașinile ți instalațiile 
să meargă in gol, mecanicii si lă
cătușii dela întreținere au mun
cit cu sârguln|ă pentru repararea 
la timp țl in coudiflunl bune a 
utilajelor

Iii felul acesta, pe primul tri
mestru al anului curent, muncito
rii preparaflei din Petrila au reu
șit să realizeze o economie de c- 
nergie electrică de 11 la sută, ca
re se evaluează la suma de 
901.80U lei-

ST. SOLGA, corcsp. voi.

toriei, ei lucrează în contul lunii 
Iulie.

In luna Ianuarie programul a 
fost depășit ț: u 6.3 la sulă, în 
Februarie cu 72.7 la sută, în Mar
tie cu 42,2 la sută iar în A- 
prilie p.ogramul a fost îidepl’- 
nit cu 48 la sută.

Printre muncitorii evidențiați în 
muncă se găsesc tovarășii Pre- 
• up losif, Ungur loan, Danci u 
Dionisie, Ma esoi Gheorghe, ca 
re lucrează la confecționarea ra
diatoarelor și tovarășii BretfelJ 
Ludovic Kiss Eremia, dela mon
ta rea cazajielor pentru în
călzirea centrală.

GRUIA AUREL corcsp. voi.

infractorii cari au călcat legea pe
nală din cauza lipsurilor materiale.

Dat fiind rezultatele de până 
acum, prin noua lege de organi
zare judecătorească asesorii po
pulari au fost introduși in toate 
instanțele noastre, afară do 
Curtea Supremă.

In felul acesta se adâncește ca
racterul democratic al justiției, 
instrument puternic al dictaturii 
proletariatului in tara noastră.

Asesorii populari, impreună cu 
magistralii de meserie trebue să 
facă o adevărată Justiție, care 
să meargă in pas cu înaintarea 
tării noastre spre socialism, apă
rând statul popular, economia so
cialistă, drepturile și libertățile 
cetățenești garantate prin Consti
tuția Republicii noastre Populare.

Munca de creare a acestei jus
tiții este cu mult ușurată prin 
conlucrarea armonioasă a elemen
tului popular cu elementul jude
cătoresc de profesie, conclucrare 
din care va Ieși o justiție vie, cu 
adevărat democratică, spre folo
sul celor ce muncesc.

COLECTIVUL MAGISTRAT! 
LOR ȘI FUNCȚIONARILOR DE
LA TRIBUNALUL Șl JUDECĂ
TORIA PETROȘENI.

După naționalizare, muncitorii 
uzinelor metalurgice d ■ Cugir au 
începui sâ fabrice mașini de cu- 
hHt, ciocane dr abataj, etc In ul
timul timp, cu sprijinul Ministe
rului industrie, tui luai isii- 
(iuGva hă cojlsIiu’jihcn și 
mașini unelte.

Astfel ,ecld|>a turnătorului Pupa 
loan, ajuat de Rudkowski Nico- 
lae, care lucreazi la lurnaiea ma

Importante succese obținute de 
tinerii oțelari dela ISS Hunedoara

Tinerii oțeJari dela cuptorul Nr. 
3 (al t livretul ui) ISS Hunedoara, 
continua sa obțină noui succese 
in producție si pe cel de al doi
lea trimestru al Hlanului de Stat.

Astfel lela -t Mai, (data când 
au început să lucreze în contul 
lunei Iun e) și până în ziua de

I dbloul asesorilor populari aleși pe 
lângă Parchetul Tribunalului 

și Judecătoria Mixtă Petroșeni
Parchetul Tribunalului Petroșeni

Anghcl Vi orei. strungar; Boc
șa Ion. fierar; Both Mihai, lă- 
câ uș; Barabaș Ștefan, electrician; 
Bu~ureștean Anton, zidar; Boldu- 
ra Petru, miner; Chiș Nicolae, 
sudor; Cosma Ion, lăcătuș; Duli 
Mihai. miner; Darie Carol, mi
ner; De a li Eugen, lăcătuș; Dan- 
ciu Gheorghe, miner; Fodor Ca- 
rol. Lăcătuș; Faro Rudolf, mi
ner; Ghersner Ion. sudor; Qai- 
doș Carol, tâmplar; Herban E- 
duard, lăcătuș; Ionică Petru, zi- 
uaș; Kecsedi lăcătuș; Kalath Lu
dovic. miner; Latkulik losif, mi
ner; Laszlo Martin, miner; Luca 
Pamfil, miner; Marton Carol, mi-
nc-r; re'i Pavcd, m ■: mic; Gros

Judecătoria Mixtă
Ifornușteac Viliar\ zi

dar; Segeșvarj Emerich, miner; 
Radu loan, Ncbela Ștefan, inin r; 
Perca Gheorghe. lăcătuș; Szekely 
loan. Iacă uș; Topițcr Ștefan lă
cătuș; Vinca loan, fierar; Nagy 
Ludovic, fochist; Vinga Maria, 
casnică; Box Rozalia casnică; To 
rok luliu. vagonetar; Adolf lo
sif. vagonetar; Tecuci Francase,

In sectorul I al minei Pefrila nici o grupă 
de mineri nu rămâne sub normă
(urmare din pag. 1/ 

șinilor unelte, a Început sa pio- 
du a în contul lu i Iunie.

Acest rezultat a putut fi obți
nut prin jaționalizarea b țațelor 
de mumă, în cadrul echipei^

Atelaj landarnent II da e- 
chipa t urnatoiului Mdiuț VJadis- 
lau care lucrează la turnai ca cor
purilor de mașini de cusut [Jaki 
50 de corpuri pe ti, câte se pro
duceau Înainte, astăzi aceastA e 
chipă a ajuns aă toarne 70 75 

rpuii pe zi,

15 Mai, ei au realizat o depășire 
medie a normei cu 13 la sută, 
devenind fruntași ai sectei.

Cea dintâiu între echipele <• 
tineri, este eclrpa tânărului prim 
topitor Trușcă Nicolae, care a e- 
laborat șarje in timpul record de 
6—7 ore. , 

lul.u, sticlar, Popa Fabian «ador, 
Petro:an Nicolae, miner; PanciU 
Maria, muncitoare; Rotar Aurul, 
tâmplar; Szilagyi Fi anei sc, mi«£r, 
Slroia Alexandru, miner; SziUa-i 
gyi loan. miner; Szabo Andrei, 
dulgher; To h Ludovic, strungar; 
Csen eri lean. lucr. in lustri al; Fu 
luza loan, tâmplar; Peiruș lima, 
casnică; Naghi Maria. casnică, 
Borbeli Zelma, casnică; Lolași 
Ște ania, casnică; Drui Gheorgle 
miner; David Victor, miner; Chir 
foan, miner; Jurca Nicodim, mi
ner; Ciora losif, lăcătuș; Nagy 
Adalhert, strungar; Goldca La- 
zăr. lăcătuș; Zobor Francisc, 11- 
(ăuj; Acs Alexandru, curelar.

Petroșeni
miner; Turean Petru, miner; Su- 
vor Nicolae. miner; Ru,u ioaa, 
tn.ner; Tokași loan miner; Mcriț 
Ște. an miner; Almășan Va sile li
ra uș; Me.eș Cornel, lăcătuș, CHi- 
ra Mihai lăcătuș; Ventzel Rudolf, 
lă ă uș; Ghereji lean, zidar; Da
vid Eugen turnător; Lenulescu 1. 
țăran.

din acest sector este aceea a e- 
chlpei tovarășului Verdeji Mihai, 
care având greutăți in muncă, dă 
zilnic 3 la sută peste normă.

• * •
Bunul mers al muncii în aba

taj depinde de o serie de factori, 
pe care tehnicienii seclorului I 
dela Pefrila nu i-au neglijat. A- 
provizionarea la timp a abataje
lor cu material lemnos pentru ar
mătură, aprovizionarea la timp cu 
vagonete goale pentru încărcarea 
cărbunelui exploatat, huna între
ținere a utilajelor și a uneltelor 
de muncă au dat posibilitate mi
nerilor să muncească cu sper.

ASTFEL, MUNCIND DUPĂ 
SISTEMUL DE PRELUARE A 
LUCRULUI PE SCHIMBURI. PE 
B.AZA DE ÎNTRECERE INTRE 
ELE. CU CONCURSUL TEHNI
CIENILOR ȘI AL MUNCITORI
LOR DELA ÎNTREȚINERE ȘI 
TRANSPORTURI, NICI O GRU
PA DE MINERI NU RAMANE 
SUB NORMA, IAR PROGRA
MUL DE PRODUCȚIE PE SEC
TOR F PEPAȘIT ZILNIC CU 18 
LA SUTA.

calificare căi
(urmare du pag l-a)

MULT CĂRBUNE, SA MUNCIM 
DIN RĂSPUTERI PENTRU ÎM
BUNATA JIREA CONDIȚIILOR 
NOASTRE DE VIAȚA.

VINTILESCU PAUL
ajutor de miner in grupa tov 
I. Munteanu dm sectorul III 

al miner Lupeni

CADRELE I1OIARESC IOTUL !

Penlruca minerii tineri, fără 
multa diprindere, sa poala sa-și 
însutească mai curând tehnica 
muncii iii subteran, este neapa- 
raia nevoe ca aceștia sa-și ridice 
continuu nivelul lor profesional.

Deaceea pe lângă flecare ex
ploatare din Valea Jiului funcțio
nează școli de calificare, in care 
ajutorii mineri și minerii cu o 
calificare mai scăzută in munca, 
primesc cunoștiinfcle teoretice le
gate de iii nerit.

lata ce răspunde tovarășul Hor- 
nung loan, ajutor de miner, elev 
la școala de cui.licăre Petrila, la 
ancheta noastră ;

La întrebarea: dece trebue să 
avem un nivel de calificare cât 
mal ridicat, după mine, cel mai 
potrivit răspuns ii găsim z||n|c in 
realizările grupU tovarășului Pup 
Ludovic, dela mina Petrila șl in 
deosebi In cele ale echipei condu
să de el.

Dacă minerii din echipa Iul Pop 
Ludovic nu ar așea o calificare 
ridicată, dacă nu ar ști să-șl or
ganizeze cât mai bine munca, cu 
cred că nu ar II fost posibil ca 
echipa lui Pop Ludovic să dea, 
încă de pe acum cărbuue in con
tul celei de a doua jumătăți a 
lunii Octombrie.

in mina noastră lucrează multi 
tineri cari au urmat cursurile șco
lii de calificare. Șl rezultatele ce 
le ob(ln aceștia după terminarea 
cursurilor sunt incomparabil mal 
bune decât înainte de școală A- 
cum lucrează bine, organizat, zil
nic întrec normele și cu cât dau 
mal mult peste normă, cu atât 
câștigă mai mult.

Cu fiecare serie de absolvenți 
ai școlii de calificare producția 
crește cantitativ și calitativ. Fiind
că această școală dă cadre de mi
neri buni, calificați, care știu să 
muncească bine.

„Cadrele hotărăsc totul" — a- 
ceste geniale cuvinte se adeve
resc tot mai mult în mina Petrila.

HORNUNG IOAN 
ajutor de miner 

elev la școala de calificare Petrila

DECE GRUPELE TOVARĂȘI- 
LOR DEAK, PETRIC Ș| RUS AU
REL ÎNREGISTREAZĂ CELE 
MAI MARI DEPĂȘIRI DE NOR
MA ?

„EXI1STA PRINTRE NOII ZE
CI DE MII DE CONDUCĂTORI, 
MICI ȘI MIJLOCII — ne spune

A apărut:

VEAC
No. 9 din 13 Mai 1949. cu următo
rul cuprins :

Bucuria vieții socialiste
de D. Zaslavski 

Cel treizeci de arginti ai Iudei 
zilelor noastre

de C Simonov
Bogata experiență sovietică ne 

ajută să așezăm cooperația pe baze 
sănătoase

de Rodlca Borțoiu 
„Cau.azul’’ de A. S. Pușkin 
Al patrulea împrumut de Stat 

contribue la ridicarea nivelului de 
viată al oamenilor sovietici.

Cum lucrează Comisia de Sa
larizare a uzinei „Kirov" Ural.

„Din toată inima ’
de Ellzar Mateev

Teoria lui Marx și lupta împo
triva forma'ismului și idealismului 
reacționar in filologie.

mai ridicai?
Mălin. El 5 UNT OAMENI MO- 
DEșll El NU SE VARA 1NA1N 
TE și TREC DE MULTE ORI 
NEOBSERVAT 1. AR ÎNSEMNA 
SA I1M ORBI DACA NU 1 AM 
REMARCA DE El DFJ-'INDE 
SOARTA PRODUCȚIEI IN 
întreaga noasira econo
mii: NAȚIONALA

Aceasta înțeleaptă dellnif e sta 
linistă se refera la maiștri

I pud orguni/alurt diriclt .ij 
producției ui iiiuiicți, flitul rus- 
țiunrâluri pentru menținerea dig. 
lipliuei tehnologice, pentru înde
plinirea sari pillur de producție 
>ul> toate aspectele, maiștri mi
neri uu dulortu de a spri/ini 
lupta pentru ridparea nltjelului 
prufesiouul al mpierilol dur 
I alea Jiulu,

lata răspunsul luuu' așuliu 
( rișaii fienedic. muistru miner 
la mpm loiieu. la amlu-tu noas
tră tu legătură ui ridicări a m- 
uelulul profesional ul minerului

Experiența a dovedit cu priso
sință că acolo unde lucrează mi
neri cu o rldlcală calificare pro
fesională rezultatele ce se obțin 
Sunt din cela mal bune.

Dece grupe ca cele ale tovară
șilor Deak Venfel. Petrlc Petru, 
Rus Aurel șl altele inreglitieazi 
cele mal mari depășiri de nor 
mă, cele mai importante econo
mii de exploziv țl material lem
nos?

Fiindcă minerii ce alcătacsc a- 
cestc grupe fruntașe Io producție 
au un inalt ni vet de calificare 
profesională! Șeful de grapa im
preună cu ortacii iul știu să-șl 
organizeze cât mal bine munca, 
știu să utilizeze unelte de mun
că pentru a scoate cât mal mult 
cărbune. Aceștia având cât mal 
largi cun-.știnte teoietice și io 
deosebi rac Ice șt'u să așeze un 
lucru, armarea lăcănd-o in așa lei 
i-cât rllnic rea'Ircază economii de 
material l.mnos. Plasarea găurilor 
in stratul de cărbune fa aceste 
grupe avansate se face deaseme- 
nea in mod rațional, obflnându- 
se șl fn această dlrecfle economii 
de exploziv.

Și urmare a succeselor înregis
trate de aceste grupe, san nud 
bine zis a nivelului profesional ri
dicat al acestor mineri, minerii 
câștigă mai mult, imbunătătindu- 
și condl(iunile de viată.

Nu acelaș lucru se întâmplă la 
grupele al căror mineri nu au încă 
deprinderea muncii, nu au Încă un 
nivel profesional ridicat Grupele 
formate din acești mineri nu-șl 
pot organiza munca, muncesc 
mult șl produc puțin, rămân sub 
normă șl evident că șl câștigul 
este mal mic-

JATA DECE TREBUE SA A- 
VEM UN NIVEL DE CALIFICA
RE CAT MAI RIDICAT I

CRIȘAN BENEDIC 
maistru m ner, mina Lunea

NOU
Organizațiile Sovietice de pio- 

neri aplică țtiinta cretoare și edu
cativă.

Importantele opere muzicale so
vietice realizate in 1948.

Note — Comentarii — Biblio
grafie. —

PIERDUT

Buletinul Biroului Popjlafiei 
pe numele de Szxrbad Azidn-. dUi 
Petroșeni cu Nr. 21.722 dm 194H 
eliberat de Milifia Petroșeni.

Declar nul.

Buletinul Biroului r^iula|iei 
]>e numele de Gaia C-'>>uliria din 
Petrila eliberat de Pnm„ria Pe- 
trila-Lonea.

Deilar nul
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Armatele populare chineze au încercuit 
complect orașul Shanghai

— Noui localități eliberate de torțele populare —
PIUING, 77 (l/ador). — .1- 

genția China Nouă umpiță că tn 
inainiara sa aprigă armata po
pulară chineză se apropie tic re 
giunile eliberate de partizanii 
dm Cidna de Sud( unde impor- 
tunle forje populare regionale fi 
forje de partizani afletiplu mo
mentul jomțiunei cu urmata 
populari de eliberare

Pe*fe  i00 000 partizani contro
lează ? baze strategice precum 
fi in insula llainan Aceste baze 
sc întind in aproape 100 distrii- 
<e.

va desfășura în condițiuni bune. 
Pentrucă cărbunele nu poate fi 
scos din abataj fără să se facă 
lucrurile de regie necesare, iar 
minerii veniți la lucru, nu poc să 
fără față lucrărilor, la f?l ca și 
iu zilele când ecbi|>a lucrează 
complectă, rămânând astfel sub 
normă

De l() ori adică iu 10 zile în 
cursul lunei Aprjiie a fost în a- 
această situație grupa tov Erșek. 
In 10 zile a rămas sub normă cu 
cca. 10 la sută.

Dar nu numai atât Dacă in 
ziua când un miner lipsește și e- 
chipa rămâne sub normă, o serie 
de lucruri rămân neefectuate, lu
crări pe care trebue să le execute 
alte echipe, lucru care impiedică 
îndeplinirea muncii și in zilele 
când echipa lucrează complectă. 
Astfel, datorită celor 10 lipsuri 
nemotivate dela lucru, in luna A- 
prilie. grupa lui Erșek a rămas 
sub normă cu 33 la sută.

• * •
In sectorul III al minei Lu- 

pent, ahturi de grupa lui Erșek. 
in alte abataje lucrează un alt 
număr de grupe- La fel ca și în 
grupa lui Erșek, și in celelalte 
grupe sunt o serie de mineri care 
lipsesc nemotivat dela lucru, to
talizând pe luna Aprilie un nu
măr de 894 absențe nemotivate- 

Câte greutăți au provocat acest 
număr mare de lipsuri nemotivate 
dela lucru! Sunt locuri de mun
că unde grupa de mineri nu poate 
lucra descomplectată. Atunci când 
lipsește nemotivat un miner din- 
tr'o grupă care nu poate lucra 
descomplectata. aceasta trebue 
complectată cu mineri din alte a- 
bataje, unde situația permite, sau 
cu muncitori subterani care lu
crează la lucrări de întreținere.

lAipla de eliberure din Chilia 
de Sud u repurtat însemnate suc. 
cete iu W47 iar de atuncit prin 
lupta de dai ani impotroa Kuo- 
miidanguiiii' teritoriul controlat 
de partizani sa mărit muR 
1 oaie încercările Kuummtangu- 
lui de a zdrobi forțele de par
tizani au fost zadarnice t Înce
pând din februarie uimi trecutf 
mișcarea de rezistență a Chinei 
forja combativa de eliberare po
pulară a tfecut la ofensiuă.

Altfel, au fost eliberate 5 ca
pitale de districtt omoruți 3000 
soldați fi ofițeri ai Kuomntan- 
gujui fi hi ați 1000 prizo
nieri

Insula Hai nan prezintă o *m-  
portanță deosebită printre ba
zele strategice ale forțelor popu

O grupă, un sector și o mină care nu și-au înde
plinit programul din cauza lipsurilor nemotivate

(Urmare din pag. I-a) 

lare In cit/sul ultimilor 3 uni 
uu fu*t  eliberați 330,000 locui
tori ai acestei insule fi au foni 
stabilite 22 administrații de 
districte, Acum se lucrează la 
reconstrui țiu insulelor, f orțele 
populare din IIuimiri sunt gala 

treacă pe contiiu'nl spre a 
a ajuta armata populară să eli
bereze China.

• * *
SIIAXGIIAI, 17 (Rador) for

țele ,populare au eliberat loca
litatea Nansing, armatele popu
lare au încercuit complect ora
șul Shanghai

• * •
PEKLNG, 17 (Itador) A-

Numeroase dezârtâri din rândurile armatei 
olandeze care luptă în Indonezia

HAOA, 17 (Rador). — Ziarele 
anunță numeroase cazuri de de
zertări din armata olandeză. In 
ultimele zile au avut loc la Ams
terdam, Rotterdam și tn alte părți 
procese ale solda ți lor care au re
ușit să plece din Indonezia.

L)ca se menea ziarul scrie că ca-

Ce se întâmpla însă dacă minerii 
diiltr'un abataj-cainera sunt re
partizați să lucreze în alte aba
taje unde necesitatea cere ex
ploatarea rapidă a stratului de 
cărbune? Abatajul părăsit pentru 
o zi sau două intră în presiune, 
iar după reluarea lucrului, minerii 
întâmpina greutăți care ar fi fost 
înlăturate daca lucrul în abataj 
nu ar fi fost întrerupt In cazul 
când un muncitor dela întreținere 
lucrează o zi sau două într'un a- 
l ataj la extragerea cărbunelui, a- 
cesta nu-și poate îndeplini norma 
din cauza necunoașterii lucrului 
fapt care dealtfel se întâmplă și 
cu minerii care sunt mutați din- 
tr'uti loc de munca in altul.

Cât da mari sunt aceste greu
tăți, când în timp de o lună în- 
tr un singur sector din mina Lu- 
peni, se produc 894 lipsuri nenio- 
tiva’e dela lucru! Ca urmare a 
acestei situații, pe luna Aprilie 
minerii din sectorul III al minei 
Lupeni, nu și-au depășit progra
mul de producție.

• * *
Insă plaga lipsurilor nemotiva

te a cuprins toate sectoarele mi
nei Lupeni. In luna Aprilie in a- 
ceastă mină s’a 'înregistrat un nu
măr de 3 913 lipsuri nemotivate 
dela lucru. 3.913 zile de lucru au 
tost irosite in zadar- Alunea a 
3.913 oameni pe t mp de o zi, este 
un gol mare in lupta celor ce mun
cesc. pentru îndeplinirea și depă
șirea Planului.

PE LUNA APRILIE MINA LU
PENI A RAMAS SUB PROGRAM 
CU 2,2 LA SUTA. DACA AM 
SOCOTI CANTITATEA DE CĂR
BUNE CE AR FI TREBUIT SA 
FIE SCOASA IN TIMPUL CE
LOR 3.913 LIPSIRI NEMOTIVA
TE. MINERII DIN LUPENI AR 

gnpțiu Chinu Nona anunța cu 
|H*  frontul cvatrul forțele |x>pu 
litre au elUx-jiut oralul t iuu 
1 uat», important centru feroviar 
Ju ^2 km. Nord de SiiLgah, ca
pi tal u provinciei Kcnsi.

X
PI‘.KI.\(»f 17 (Itudor). — A 

grația China Nouă anunța <\i 
forțele populare au v|il,rrat 
rupi Uda diidriduhu llurow pe 
(armul de Sud ul fluviului 
\ uiigl.set prncipulul nod de cule 
ferata Siyiiki î ung.

I kdușaincnic de partizani au 
eliberat orașul Sin ning in ic^in- 
neu de Sud a provijicici Anhwci, 

menii muncii din Olanda Cvr re
întoarcerea armatelor olandtze din 
Indonezia.

In acelaș timp, ziarul IND1S- 
KHE COURANT anunță că în re
giunea Medana au debarcat noi 
tiupe pentru a întări armatele o- 
landeze ce luptă în Sumatra.

FI DEPĂȘII PLANUL DE PRO
DUCȚIE PE LUNA APRILIE CU 
6 LA SUTA.

Lipsurile nemotivate dela lucru, 
constltue una din cele mal mari 
greutăți in lupta pentru îndeplini
rea șl depășirea Planului. La mi
na Lupeni această p agă devine 
din ce in ce mai accentuată- In loc 
să scadă. PE LUNA APRILIE 
NUMĂRUL ABSENTELOR NE
MOTIVATE A CRESCUT FAȚA 
DE LUNA MARTIE CU 98 LA 
SUTA.

Făurirea unei vieți fericite și 
îmbelșugate pentru cei ce muncesc 
care nu poate fi realizată decât 
prin încordarea forțelor in liimz 
pentru îndeplinirea și depășirea 
Planului de Stat pe anul 1949. 
cere tuturor oamenilor inum.il sa
și întărească disciplina in niuii.ă. 
să curme cu lipsurile nemotivate 
dela lucru, care constitue cea mal 
grosolană formă a lipsei de disci
plină in muncă.

Cum poa'e fi catilicală astfel 
atitudinea fată de munca unora, 
care se sustrag in mod nejust de
la lucru? Cum poate fi calificată 
altfel de către muncitorii cinstiți 
și devotați cauzei clasei munci
toare, care se prezintă regulat la 
lucru și muncesc cu elan, atitu
dinea acelora care fără să anunțe 
pe nimeni lasă totul baltă și lip
sesc neinotival?

Lipsa uemotivată din abataj 
sau din alt loc de muncă, nu este 
alt ceva decât sustragerea, dezer 
tarea de'a lupta comună a oame
nilor muncii pentru un viitor lu
minos.

Deaceia. fiecare om al muncii, 
trebue sa vadă cât de dăunătoare 
este această atitudine față de 
muncă, și să lupte cu tărie impn 
trlva lipsei nemotivate dela lucru

Arestarea cunoscutului luptător 
antifascist Gerhard Eisler de către autoritățile» 
britanice la ordinele stăpânilor lor americani, a pro
vocat adânca indignare a întregii omeniri progresiste

WASHINGTON, 17 (Rador). 
Tribunalul Federal din Washing
ton a lunhul Marți un luatului de 
arestare împotriva Iul (jerhardi 
Eisler Invocând motivul expirării 
termenului pentru care a fost de
pusă cauțiunea sa.

* * •
La 16 Mai. guvernul polonei 

a remis guvernului britanic <» 
nota de protest în legături cu 
pătrunderea poliției britanice pe 
bordul vadului polonei Batori” f 
a rest ai ea lui (jerhard Eislir. unul 
dintre pasagerii vasului

După ce reia ează împrejurările 

în <are a fost a estat Eisler nota 

precizează:

Ares arca lui Eisler constitue un 

abuz flagrant al uutoritaților p r-

primul prizonier al Tratatului Atlanticului„Am devenii primul
de Nord, alianța agresivă a cercurilor reacționare 

a declarat Eisler înainte de a îi areslaf
VARȘOVIA, 17 (Rador). - în

ainte de a fi arestat de politia en
gleza pc burdul vasului polonez 
..Balori" cunoscutul luptător anti
fascist (ierhardt Eisler a făcut ur
mătoarea declarație:

Autoritățile britanice acționând 
in calitute dc jandarm, al reac
ționarilor americani mă răpesc de- 
pe bordul vasului „Datori". Sunt 
refugiat politic și veclil antifascist 
german. împotriva voinței mele, 
am fost (inul in Statele Unite șl 
persoana mea a losl folosită de 
comitetul pentru cercetarea activi
tății anti-americane cu scopuri re
acționare. Autoritățile făcând lo
cul acestui comitet au violat in 
mod grosolan, dreptul de azil al 
refuglafilor de luptă pentru liber
tate și progres.

In calitate de vechi comunist 
german, aș dori sâ-nii exprim re
cunoștința țață de autoritățile po
loneze care au făcut tot posibilul 
pentru a împiedica să fiu răpit de 
politia britanică. AM DEVENIT 
PRIMUL PRIZONIER AL TRA
TATULUI ATLANTICULUI DE 
NORD. ALIANȚA AGRESIVA A 
CERCURILOR REACȚIONARE

Trăiască Națiunea Poloneză și 
Guvernul său progresist!

Fac apel la popurul britanic șl 
in special la muncitorii britanici 
să ajute un om care a luptat in 
rândurile mișcării progresiste 
germane Din inchlsoare volu 
căuta să lupt cu hotărire pentru 
dreptul de a mă reîntoarce in 
Patrie".

» * *.
VARȘOVIA, 17 (Rador) — In 

cadrul unei conferințe de piesă 
care a avui Ioc la 16 Mai rc • 
prezeniantul ministerului polonez 
al afacerilor streine, Groși, a fă
cui declarație în legătură cu a- 
resiaiea ilegala a cunoscutului 
anti-fascist german, Gerliardt Eis
ler de către pol ția britanică pe 
bordul vasului polonez ..Batori’’.

Această violare brutală a drep
turilor de protecție ale pavilio
nului polon i sub care s’a refe 
giat Eisler. a declarat Gro.-z, a 
stârnit uimire și indignare

A stârnit uimire pentrucă este 
de neînțeles dece autoritățile Bri
tanice. la cererea autorităților a 
►nericane. au violat dreptul de 
azil oferit de guvernul Republi- 

tuare mai ales da, a ține seamă 
» ă Eisler este refu pai public. 
A-Iul de ai uzjjc și ve idiotul dat 
impotrita lui d<- tribunalul a ine 
ihan, s<*  bazca/Â numai p<- con
siderații politice

Eap ul iz Eiblc.r este lipsi de 
duplnl dr uyJ acordat de auto

ritățile poloneze, i caiti a vine ar
ii, olul 11 al (.harței ON.U, a u 
pia drepturilor omului In cazul 
lui Eisler, dreptul de azil și-ar 
fi ga^il inite u'abil apte are dat 
fiind câ el eilc un cunoscut lup
tător antifascist persecutai jx-niru 
activitatea sa de naziștii germani, 
iar rmș< are.i antifascista ■ ăieia 
i-a slujii cu abiu-guțic a consti
tuit un aliat atât al Poloniei cât 
și al Marei Britanii în lupta pen 
iru libertatea națiunilor lumii

cei polone unui refugiat politic 
anii-fascist.

A stârnit indignarea deoarece 
lumea Întreagă știe că Eisler nu 
este un criminal ci un cm.grant 
politic.

Guvernul Pol nez va a, ț<n< ii 
tnod energic lață de a. eastâ ne
maiîntâlnita violență revoltătoare 
— a declarat in încheere Gro z

* • *
BERLIN. 17 (Rador) — Un 

grup de profe>ori dela Univ.rsi 
tatea din Leipzig a trimis o tele
grama guvernului bri'ani în cate 
protestează împotriva arestării lup
tătorului intifasfist german Ger- 
hard Eisler de către autoritățile 
engleze. In telegrama Se subli
niază că ares'area lui Eisler ccn = - 
titue o violare grosolana .e drep
tului internaț onal

• » •
\AKȘOV1A. r (lluelor) — 

Ountenii de știință polonez’ un 
trimis o telegramă primului mi
nistru \ltlee in care protestează 
impotriva arestării de către 
ixzliția britanica, a luptătorului 
pentru democrate (ierhardt 
I is’er

ITLIX.H.AMA DECLARA ( A 
PRIN ACIASTA ACTU/M 
(,l VERNI L ENGI.lV. â MO- 
I «iT DREPTUL DE AZIL PEN 
TIU REIlXilAȚII POLITICI 
șl ( ERI Gl VHLNl 1 I l EN 
(.11/ SA DJ.A JMEDIM IN' 
TRlClHM IN VEDEREA 
PUNERII IN LIBERTATE \ 
I l I (iUUTARDT EDI-ER. A- 
(X)RD'Nl) AC'TIIA DREP- 
TUL DE A SE ÎNTOARCE Lx 
PATRII

Buletin
PcrseciiUirCii pnrtki[>unțîk)r la 

niunifc^Lația de I Mai dela Lon
dra conținu A

Altfel o ^lire a <igvn|iei Press 
țsociafioii unu ață că funcționa

rul KciiineBi Sliari u fo*i  gă>n 
vinovat de inculte adu<c unui 
polifîsi" <u prilejul nLan'festa- 
l'oi de 1 Mai. din Trafalgar 
Sqnurv ț>i conduniat la dmiâ 
luni închisoare.

* * *
Greva hoturâlu Marți dimi

neața dc personalul uzinelor de 
gaz și electricii ale din regiunea

Deși du oniațih Lmanur au a. - 
ijuii mi cuitiuimița e ■. « <■*

Sta ■] jt L'nilr, guirtfiul pr ten i 

pro « irază energic împotriva fap- 

lului <a autorității- americane au 

rxcri ifat presiunea d re< ta axupra 

aLitoritâțîîor poloneze ■ du e 

[>r un \as pol n^-z ș in prezența 

au oiitaților britanic iar autori

tățile britanirr g'au ron uitat u 

reprezentanții Statelor Untc in. 

cursul a<esiei a» țiuni poliLent9fi< 

Nota poloneza inchee aratind că 

guvernul polonei, rede ca gu

vernul britani va acorda Ijj E »- 

Ier a rk-ași diejuuri de ejri^ s’a 

bu ura1 din partea autoril^ț:lor po

loneze

l.().\DHAt 17 (Radorf — lu
ând cuoânlu! fn camera comu
nilor deputatul comunist t Gal- 
lacher a declarat ca ministrul 
di interne englez est? rh>pun- 
zător de uretlarea Iu: (ierhardt , 
lJdt*r  Această unitare este cu 
atât mai andaloatâ a declarat 
(■allacher cu tal un ministru 
are se pretinde socialirt admite 

., un refugiat antifascist fie 
tratat astfel. OARL SC I.HS7A 
IJMITL ALI l.dllJRH 1.4 
(ARf POA1K H SIPVSA 
AXGIJ 1 D/A ORDIXLL STA- 
TfJAJR l M'll t' ia această în
trebare a lui (•allacher, Preșe
dintele Camcrii l-a întrerupt ne- 
permifându-i »ă-și continue in
ie r pe Iar ea.

Apoi deputupi Galluchrr. 7Jl- 
liacus fi Plalts Milli au prezen
tat o moțiune de proferi împo
triva arestării samaoolnfee a lui 
(ferhardt Eisler

• * •
NEW YORK 17 (Rador) — 

Deputatul laburist Hutchinson ca
re însoțește pe Vallacc în turn ul 
său d conferințe împotriva Tra- ? 
fătului Atlanticului a sosit la 
New Vork. Intr’un mteruiev a- 
cordat reprezentanților presei, el 
a condamna? cu hotărire aresta
rea de cit re au*  ori Lăți le engleze 
a luptă o-ului antifascist G^rhadc 
Eisler.

Sena'orul italian Giua care 
deascmcuca îl întovărășește pe 
Wallace a declarat că a estarea lui 
Eisler, cons’itue o volare a drep
tului internațional

e x t e rn
Pan.''idtii u cuprinde inqppjind 
de Miercuri toate uzinele de gaz 
$i electricitate din Franța n că- g 
ror iMirvonol, s’a solidarizat cu 
cei din regiunea Parisului.

• * •
Pc tvranelv cinematografelor P 

din Moscova a început Luni ▼ 
rule/e noul film documentar, 
.J M<ii“,

Acc'st film produs dc studioul 
cvn’ral zd filmelor documentar*  
rvprnducc srrbJrile de 1 Mai 
din anul .acc*ta  care s'au des
fășurat la Moscova.
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