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Să învățăm din bogata
experiență a minerilor fruntași

marcata sur- 
soclullsmului. 

încordare din 
«I ni un ci lori

Strâața colaborare dintre teh- 
■Iclent >1 muncitei I, dintre oamenii 
ștliu(el ti producție1, capa a o Im
portantă tot mal accentuata In 
condlționlle luptei pciittu îndepli
nim*  Planului de Stat, pentru con 
strulrea socialismului in (ara u »as- 
tră. A.casla necesi'ate Imrerlta'â 
vorbește de însăși 
cin; a cous'rulrll 
care cere o egală 
partea tehnicienilor
jjor pentru a găsi cele mul bune 
posibilități de muncă in vederea 
sporirii șl productivității muncii.

la Valea Jiului, această cola
borare iți găsește o vie expresie 
atât In cmuiâtulrile de product'e 
pe mine, sectoare, la locurile de 
muu» care >l-a dobândit in unele 
localiăți, caracter permanent, cât 
șl in relațiile uemljloclte șub 
dilerltc fonue dintre mineri șl 
ăehnlcleitil mineri.

Roadele acestei colaborări nu 
se pot calcula in bani Insă nu
meroasele Invenții, inovații, per
fecționări, etc. care a asul ca ur
mare directă sporirea producției 
de cărbun imbunătătlrea calită
ții sau reducerea prețului de cost, 
ușurarea rrocesului de extracție, 
întărirea siguranței, sporirea câș
tigului minei Hor, 
ne șl nu mai au 
comentariu.

Experiența ne 
mineritului care 

| mijloacele să
munca minerulu' s o facă mal u- 
șoară, mai productiva, nu poate 
să ia avânt șl nici măcar nu se 
poate desvolta, decât pe baza ce
lei mai strânse legături cu viata, 
cu practica de toate zilele, decât 
pe baza celei mal strânse legă
turi cu nenumărafii fruntași al 
product ei, inovatori care ‘îmbo
gățesc și desvolta zilnic tehnica- 

„Se intâmplă uneori că drumu
rile noul ale știutei și tehnlcei să 
fie trasate nu numai de oameni de 
știință cun 'scuti, ci de oameni cu 
totul necunoscut' in lumea știin
ței, de oameni simpli, practicieni. 
Inovatori in producție”.

Aceste cuvinte ale Marelui Sta- 
lin șl-au dovedit șl-șl 
flecare zl viabilitatea 
în Valea Jiului. Cum
îi considerată inițiativa creatoare 
a minerilor inalntafi din Valea 
Jiului decât ca o contribuție per
manentă la desvoltarea științei și 
tehnice! mineritului?

Muncitorul 
care tinde tâ 
noștinte mai 
contribui
construirea socialismului, se deo- 
.sebește de muncitorul de eri, ti*

I

vorbesc dela sl- 
nevoe de nici un

că tehnica 
prin toate

ara ă 
caută

îmbunătățească

dovedesc in 
chiar la noi 
altfel poate

înaintat de astăzi 
aibe un nivel de cu- 
ridicat spre a putea

cu forte nelimitate la

un pas înainte in această 
poate II considerată șl 
de colaborare dintre pro- 
șl Studenții Institutului de 

din

dl-
șe-

nut In bezna dv oxplou areu cti- 
pltullsfâ. Șl daca in trecut do- 
iii nai u intunecoasa u regimului 
capitalist, creația nu era posibila 
decât Iii domeniul niiinc.il intelec
tuale, in regimul de democrație 
populară, ea a devenit o necesi
tate pentru neituma ați muiie lori, 
care se gândesc cu ardoare lu 
progresul Patriei.

Se înțelege dela sine că Intr un 
asemenea climat sănătos, colul» i 
rarea dintre tehnicieni, specialiști, 
pâ'runzatorl mal adânci al tainelor 
silinței șl mineri, se întărește șl 
se îmbogățește iii llecare zi.

Ca 
recile 
dnța 
lesorl
cărbune cu m'nerll fruntași 
Valea Jiului.

Experiența practică a unor mi
neri ca Pop Ludovic, Andriea 
Ludovic, Mohan Flor'au, Sâ-ăluș 
Petru, Poboreul Alexandru, Stol 
cescu loan, Deak Velitei, Davld 
Alexandru. Fl'a loan, Szllagy Inan, 
Kuderna Emil ș. a- care vor par
ticipa la această ședln'ă, se va do
vedi extrem de folositoare atât 
pentru profesori cât ți pentru stu
dent!. Pe de altă parte, împăr
tășind minerilor din bagajul lor 
ștllufflc, profesorii ș| viitorii 
Ingineri vor contribui la Îmbogă
țirea cunoștinței ar miner lor Iruii- 
i a -I.

Acest gen de consfătuiri care 
in Uniunea Sov’etlcă a luat o lar
gă desvoltare, contrlbue in special 
la o mal temeinică pregătire a 
studenților. Și aici, sarcina stu
denților și profesorilor este nu 
numai de a invăta din experiența 
pract'că avansată- a minerilor, cl 
șl de a căuta să îmbogățească a- 
c as'a experiență ș' s’o genera'l- 
zeze, făcând din ea un 
slbil masselor largi de

Marcând 
Udare a leg 
nerltului cu 
consfătuirile
lorii Ingineri mineri vor trebui ca 
in vli.'or tă fie organ’zate cât mal 
des. dându-li-se un caracter per- 
manent-

Este dela sine inteles că acest 
lucru va putea fi dus la bun sfâr
șit numai cu ajutorul prețios al 
minerilor.

Continuând acest drum — oda
tă cu formarea de cadre tehnice 
minere bine pregătite vom adu
ce o contribuție însemnată la în
deplinirea înainte de t ’rnien a Pla
nului de Stat, la desvoltarea socia
listă a Patriei noastre

bun accc- 
mlnerl.

de conso- 
țtllnta mi- 

mineritului,

un început 
turil dintre 
rractlca i 
dintre mineri $1 vil-

i*i Mal
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Proletari din toate (Arile, unifi-vA I

Miner i din Petrila ou 
dat cărbune în contul 

zilei de 8 Iunie
In lunile l.inuarie, I ebmaiir, 

și Martie, in nerii din 1'eiiiln au 
icalizat depășiii de |>rog*9m  pe 
întreaga mină d>- peste 10 la sută 
In luna Aprilie deși au avut de 
întâmpinat mari gumați în tnun- 
< â. minerii dela a» castă exploa
tare au depășit programul de 
produrție fixa în radiul Planu
lui cu 2 la su a iar |k- inter
valul 1-18 Mai d< arx-nti-nea au 
depășit programul cu 8 la sută.

Obținând aceste frumoa-c de
pășiri de program în ziua de 
18 Mai minerii din Petiila au 
dat răi bun- in contul zi'ci de 8 
Iunie.

N. CANDEA coiesp. vot

7'. 
al de

Mai
an

minerii din 
și provocat

delu 
drept
cu 40 
exploziv

a- 
la 
a- 
lal.oiiea având 

criterii: depășirea 
la sulă: o econo- 

de 5 Iu sută, 
din cărbune

Dc curând s'u
1 clrilu abatajul (le 
ini/iatioa U. 
nul efectiv 
Purtid.

Și delu 1 
cest abatuj
întrecere grupa de tineri din 
batajul 
bacă 
noi mei 
mie de
reducerea șistului 
cu 10 la sutfă și lichidarea totală 
a ubsențelor nemotiouie.

Iar pentru a obține rezultate 
și mai bune in muma 
dela Pelrila uu convenit 
luu lucrul

tinerii 
a pre- 

după fiecare schimb.
» ♦ •

fi mers bine, numai 
ce tinerii din abata-

Totul ar 
ca in timp 
jui dela Lonea aveau depășiri zil
nice între 60—70 la sută, grupa 
lui Nicliila Ion — Șeful abata

trimisă de Prof. C. I. Parhon, președin
tele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
din R.P.R. tov. N. M. Svernic, președin

tele Prezidiului Sovietic Suprem, cu 
prilejul împlinirii a 61 ani

Piofesor ( 1 Parhon, Pns dintele Prezidiului Maici Adu
nări Naționale, a trimis următoarea telegrama:

Excelenței Sale
NICOLAE MIHA1LOVI I SVERNIC

Președintele Sovietului Suprem al U R.S.Ș.
MOSCOVA

Cu ocazia zilei Dvs. de rașlere vă trimit in numele Prezidiu-
Marel Adunări Naționale din Republica Populară Româna șl al 

meu peisonal, cele mal calde urări de sănătate țl vă doresc noul Suc 
cesc in muncă pentru prosperitatea șl desvoltarea Uniunii Sovie
tico, sub conducerea genialului loșll Vlssarlonovlcl Stallu.

Iul

Prof. Dr. C. I. PARHON
Prrțeditiiele Marei Adunări Na|ionale din R P.R.

jului de t neret dela Pctrila — 
abia realiza depășiri de câte 13 
pana Io ni

Trei zile 
in 7 Mai, 
rainas sub
suta, schimbul II, a 
Gli. era mai tare: 
norma îndeplinita, 
proporție de 153 la

Ta sută.
consecutiv, din 4 panii 
sch mbul lui Nichi'a a 
normă chiar cu 56 la 

lui Nisioream 
z Inie era cu 
uneori și in 
sută, alte ori

numai cu 5 la sută; iar schimbul 
III al lui Cri.an Alexandru când 
era sub normă cu 
era peste, cu mai 
suta.

Asia însemna că 
gea totdeauna
chiar prost- Și cauza pentru care 
se întâmpla acest 
răiat-o tovarășii 
U. T. M.

La incepulul lui
d'ntre schimburi căuta să dea cl

6 la su ă. când 
b ne de 50 la

treaba nu nier- 
bine. ba uneori

lucru le-au a- 
dela Part d u

Mal, Hceare

(Continuare in pag. Il-a)
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In continuarea anchetei noastre, publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor:
STO1CE5CUION

mice’-, țelul grup* ‘ 
dio cb lajjl tinerelului dela mina Lonea

FAZAKAS BELLA 
miner

țel de grupfi la mina Lupeni

BARA LUDOVIC
maistra

la A'elierele Centrele Pefroșeai

Stoicescu Ion, e sef de grupă 
lâ mina Jiet-Lcnea, conducând a- 
batajul de t neret. Are numai .0 
de Biu și cu toate ca abia de 2 
ani lacreaza in mină, împreună 
cu tovarășii săi de muncă a reu
șit ca la 1 Mai, întrecând echi
pele și grupele de vârstnici cu 
care era in întrecere, să cășt'ge 
drapelul întrecerilor.

Nivelul ridicat de calificare, l-a 
ajutat să obțină succesele în mun
că. Și despre importanta califi
cării ne vorbește în scrisoarea pe 

a adresat-o ziaru'ui nostru 
care o publicam mai jos:

care 
și pe

Tovarășe redactor, 

sunt acum șef de grupă $1Eu
am numai 20 de ani- înainte vre
me, a ajunge miner era un lucru 
greu la vârsta asta; nu pentrucă

un tânăr n 
era pus să lucreze cât patru și 
primea salar jumătate dintr’al u- 
nui vârstnic

Așa am ajuns că tot căutând 
de lucru, la 17 ani să nu știu te
meinic nici o meserie: nu ml sa 
dat nici o posibilitate. începeam 
să mă îndoesc de mine insu mi. 
mă consideram om de nimic. Asta 
până când venind in Valea Jiu
lui și tot lucrând la ore voluntare 
in mină, tav Ulrlch Ștefan, șef 
de grupă la mina Lonea, prinzând 
diag de mine ma întrebat:

— Nu vrei să fii vagonetar la 
mine?

— Ba viu — și la sfârșitul Iul 
1946 am și fost transferat la mină.

lin an și patru luni am fost va
gonetar, după aceia ajutor de mi
ner-

ar fi fost capabil. Dar
iu timpul *'ber  și 
îmbogățesc cutioi-

politice, 
dorința 
muncitorilor mineri, Par- 
inițiat deschiderea școlilor

de a veni în a-

Mă inscrisesem și in U. T- M. 
unde activam 
căutam să-mi 
luitele

Din 
jutorul 
tidul a
de calificare, unde fiecare putea 
să-și îmbogățească cunoștințele 
profesionale. M'atn inscris și eu 
acolo, am dobândit multe cunoș
tințe tehnice care mi-au ușurat 
munca in mină; m'au ajutat să 
dau mai mult cărbune peste nor
ma care până atunci rar o de
pășeam.

Lucram tot cu Ulrlph Ștefan în 
stratul V și devenisem șef de 
schimb având sub conducerea mea 
8 oameni, toți mal vârstnici ca 
mine. Răspunderea e a mare, dar 
lllrlcb mă ajuta mereu lăsându-

mi la sfârșitul schimbului materia
lul necesar; invătându-mâ să ar- 
mez și să-mi împart oamenii- Ce- 
ace învățasem la școală și îndru
mările lui au prins bine.

După vreo trei luni, la 1 Aprilie 
a C-, am ajuns șeful 
de 18 tineri și lucram 
tul V.

In același lună 
depășire de normă 
sută, economii de 
bune curat șl uici 
motivată. Dela 1
depășire de cca. 68 la sută. Iar 
in privința șistului din cărbune, 
l-am redus la 6 
mal puțin de 4 la 
cenlajul admis.

Tot ceeace am

unei grupe 
tot in stra-

am 
medie de 72 la 
exploziv, căr- 
o absentă ne- 
16 Mal, am o

realizat o

la sută, adică 
sută decât pro-

făcut mi se da-

(Cootinuare Sa pag. III-a)

CITIȚI
în corpul ziarului

Ultimele telegrame 
în legătură cu si
tuația din China

Opinia publică pro
gresistă din lumea 
întreagă continuă 
să protesteze îm
potriva arestării i- 
legale a cunoscu
tului luptător anti
fascist Eisler

■
O PAGINĂ PEN
TRU TINERET

jN. M. SVERNIC 
Președintele Prezidiului So
vietului Suprem al UKS.S. 

ÎMPLINEȘTE 
ASTĂZI 61 ANI

< (b) al
S. și președinte al Vre- 
Sovhlului Suprem al 

•S , ■ a nusi ut lu l'elerș. 
/9 Mm im#, 
muncitoride

100 î cl u aderat

dmlr'o f,

la Partidul 
activitatea 

in I'elcr sburg .\icotaev, 
Samara

tun pul

ți in alte orașe 
repetate landuri 
lăîlxjiu lui 

puric lu 
de I tt 

di

1 a 19 Afui ac împlini te 41 ani 
d?ln nașterea iui \’i<ulue ihhui 
luut( i Sueinic^ Președintele Pre- 
zuLului Sovietului Suprem al 
l /< S \

.\Uubic ihhailumti .',uernicf 
membru in lipoul Pontic ui (o- 
mhelului Centrul al p 
( . •’>, 
zidiului 
l . /< -S 
burg Iu 
mtlie

In
liolșetdc șt a condur 
blegul ti 
lulu, 
fund tifeglal iu

in
Suemit u luat 
dept' fruniul 
intr‘o unitate ( 
pui u in de plinit 
migui public al 
leu regiment dm 
nul l'fpj' (■/ a luut palie lu lup, 
ta impotrioti bandelor Coniru-re- 
uululiunare

In 19211 \ltulat idihallopici 
^iM'rtuc^ u furt aleg președintele 
Comitetului Uniunii Muncitori
lor Mettilurfiișh din baimud Do
mnului . Im cel dr a[ pi-leu Con- 
greg al P

(loil 
luptele 

mai ml ui 
porhuiiii ft *-
fuiirfia de iu- 

celui de al doi 
Simbir»k lu w

t u fogt ale*
central?

Parlmulut fiolșe- 
el a 

Pr t-Zidiulni 
de t'unlrul a

fiitoiibru id cuitiirtuiiti
a 

pi( Intr? anii 
fort membru al 
mitei centrale

i^f di ucrlafi timp, 
mi tar al poporului pentru 
htrucfia

la cel de al 14~len Congreg al 
Partidului\ V Suernîci a fotl 
aleg membru in Comitelui Cen 
hal al Partidului ( omunigt
(bolștuu iar iu gerretar
al (umilitului ( mirai al p 
(’. (b) In anul pn? Sfx»r.
«»c a net ioni ca geertdar al Co
mitetului Ib'gioftaj al P ( (b/
din (ral La in ce puiul lui 1929 
fi a fo*l  aleg pro- dinte id C. C

' C -W. -V.. iur in prim
^iietar ai C\ ( ni Sindicatelor 
uin l niuneu Soidelicâ mumA 
pe (are a îndeplinit-o pârii la 
I» Martie PH4 lM de 
M /eu ( onjreg al Partiduluit \L 
colae ifihailoDiai Svernic a foit 
aleg membru in biroul organi
zatoric în (\ C al l\ C (b)

</e control

co-
p, 

ro
ia-

riiuucitorcu < a (ăran<aj

(Continuare Iu pag. IV-a)

Inaugurarea dispensarului policlinic „Filimon 
Sârbu" de pe lângă întreprinderea 

naționalizata Lonea
In prezența reprezentanților or

ganizației de Partid, 
țiilor de massâ și a 
ros public, în ziua 
a. c. a avut ioc la 
guraiea dispensarului 
«Filimon Sârbu”.

Disj)cnsarul este compus din ur
mătoarele servicii:

Serviciul infirmeriei, cu 14 pa
turi dintre care 6 sunt rezervate 
pentru femei, 0 pentru bărbați, 
precum și 2 paturi pentru izolare 
Acest 
întreg 
preuna 
xîliar.

Serviciul stomatologic, cempus 
dintr’un medi d< ntist un ajutor și 
un camerist.

Serviciul ]>edia.ic și puericul - 
tură, deservit de un medic specia
list și personalul auxiliar nece
sar.

Pe lângă a est serviciu fin ț o- 
nează și o bucătărie dietetică p n- 
tru pregătirea alimentelor nece
sare bolnavilor.

Serviciul boli interne, compus

serviciu este 
colectivul de 
cu personalul

și orfzaniza- 
unui nume- 

de 15 Mai 
Lonea inau- 

policlinic

'»!»»<■ o Șni*

deservit 
medici 
sanitar

de 
înt
au-

an medăî
• amenstă„

Serviciul venerolcgie și gin ce- 
giec cu uu medic special t. o 
moașe și o camerista.

Serviciul de igienă = are se o 
cupă cu x tivitatea 
anchete sociale în 
nări, depistări de 
etc. Acest serviciu 
de un medic, 
cursul

«i o

âi 
mina 
sul ui
nență 
nitar

Pe

■ ren < a
.a ci- 

so 
deservit 
de con- 

massâ.

este
o sora și

I organizațiilor de

postul de prim a utor dela
3 Jieț-Lonea <i Valea Ar- 
undc se găsește în perma- 
in cele 3 s himburi u-, sa

de serviciu.

lângă acestea dispensarul 
mai are și o farmacie dotată cu 
loate medicamentele necesare.

înființarea 
Lonea aduce 
navilor din 
până acum
cât și procurarea 
lor se făcea din Pctroșeni.

LAIOȘ MARIAN 
coresp. vel.

acestui dispensar la 
un serios a utor b 1- 
regiune știinnd c,5 

toate a - ste. măsuri 
medica mc nte»-

niiinc.il
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i inert*  decorate cu Medalia Muncii 

Uilecan Maria, legătoare la Fila
tura „Lupeni" depășește norma 

cu 67,301,

mă.
Acum dură ce șl-au dat seama 

de greșala lor, tinerii din abatajul 
dela Petrila sunt pe cale de a o 
lichida.

• * •
Și le-a mai venit ceva in aju

tor: îndrumările fi sfaturile
vârstnicilor, a minerilor mui ex. 
perimenlafi.

Printre aceștia, cel care le-a 
dat până acum cel mai mare 
ajutor e tovarășul Pop Ludovic 
lucrează inlr’un abataj alătu
rat și in timp ce se pușcă și în 
abatajul lui nu se poule munci 
până nu se imprăștie fumul, di 
,.o raită" pela tineri

El i-a învăfat, in timpul „rai
telor" cum să lucreze mai cu 
■"por folosind scocul oscilant 
blindat — pe care abia de cu
rând îl au instalai in abataj — 
pentru a-i scoate un maximum

Iu k)l<i examenelor

Dr 1 Mai, U T.M.-ista Uilecan 
Mana, kg\a oare la Filatura „lu- 
peni” a fost decorau — alai un 
de alte tovarășe dr muncă — cu 
Medalia Mumii pentru pui tarea 
sa disciplinată și depășirile io
nice dr normă

Pentru ca decorarea — la fel 
ca și pentru tovarășele cu caie 
muncește la mașina de depanat 
— a fost un puternic imb ld în 
mumă. împreuna cu ele i reușit 
să câștigi Medalia, și tot cu ele 
își Împarte bucuria unei munci 
răsplătite. Pentru că ce e drept, 
tov. Uilecan a muncit mai bine 
ca altede, nu stătea de vorbă în 
timpul lucrului ci își vedea de 
treabă. î

Dar un ajutor marc a p iniit și 
din partea mașinistelor din s himb 
Cine dacă nu ele i-au dat bobine 
de mă ase, alese anume, fara fire 
rupte ca ea să nu fie nevoită 
sâ^și oprească vâileln a? Ș ti 
ele legau firele, rupte depe bo
bină realizând economie de ma
teriale și timp.

Așa din munca dusă pe bază 
de colaborare și întrecere a câș
tigat tânăra Uilecan Medalia Mun
cii.

• • •
Acum muncește cu mai nealt 

spor. înainte lega numai câte 97 
sculuri. Acum 1 agă înt/o îi 104. 
Până în eiua de 15 Mai îrt 52 
ore de lu.ru avea programate 351 

MAXIM GORKI
DESPRE PIONER1

Maxim Gorki n’a fost cunos
cut de către cop’i din Uniunea So
vietică numai ca un mare scrii
tor ci ți ca unul dintre cei mai 
Luni pr uteni ai I r

De aceea în sute de scrisori 
copi i i se adresau lui Gorki cu 
încredere împărtășindu-i bucuria! 
unui succes sau cerându-i diferi
te sflruri, iar cl le răspundea 
cu dtagO3te.

Iată un fragment dintr’o ase
menea scrisoare adresată picne- 
rilor din ș.oajla medie Nr. 5 
„Gorki” din Irkutsk:

„Mă bucur foarte mult. a.Iând 
că învățaji cu atâta râvnă și dra 
goste. Așa și trebue! Să îndrăgiți 
știința, căci ea este arma cea mai 
puternică și neînvinsă, pe care o 
posedă oamenii.

„Oamenii muncii au ispășit prin 
mari suferințe, ignoranța și anal
fabetismul lor.

„Menținând în ignoranță, prin 
asuprire, pe copiii țăranilor și 
muncitorilor, nedându-le posibili
tatea să învețe decât în [școală 
sătească de două clase, sau (în 
Școala bisericească, condusă de 
popi bogătași care stăpâneau ța ■ 
ra, stăpâneau astfel cu strășni-' 
cie și cultură.

„Smulgând pu erea din mâinile 
e'.ploa ater lo , părinții veștri v au 
deschis un drum nesfârșit, sp e 
înaltele culmi ale științei.

„Vouă vă revine sarcina de a 
continua opera părinților voștri. 
Cei 18 ani de muncă eroică, vă

vârtelnițe. A legai 596 depășind 
norma cu 67,30 la sulă

.Și cuiul u văzut cu Un. Ileș 

Estera cu care er.i în între, ere 
nu prea reușește și ea să aibe 
aceleași depășiri, a încercat s’o 
lămurească:

—• Atunci când lucrezi 11 vâr
telniță sau la ori c* * a lă maș na. 
și mai ales când c ti în întrecere 
atunci timpul nu se mai niasoară 
cu ora, nici cu minutul : cu se
cunda. Dcaia în timpul lucrului 
nu trebue să stai de vorbă cu 
vecina. N’o lași nici pe ca să 
lucreze și nici tu nu faci trea
bă mai bună,

Intr’adwăr, tov. IlcȘ lega o 
vârtelniță în 13 minute, E bine 
și asta față d timpul în care 
lega mai ina ntc- 1 ar c ud ești î i 
întrecere și alta leagă o vârtel
niță în 4-5 minu e, înseamnă că 
13 mintie a’r trie s nt p ea mult

Acuma, uupj cj a sat di vor
bă cu tov. Uilecan, lleș cster-7 
leagă o vârtelniță în 6 minute. 
A câștigat deci la f.ecare câte 7 
minu.e.

Asta a însemnat un nou suc
ces pentru tov. Uilecan în munca 
ei de agitatoare: a reușit să ri
dice pe tovarășa ei de lucru cu 
care era în întrecere. Și ea e 
hotărîtă ca deacum înainte să cu
leagă noui succese și steagul do 
fruntașă să stea tot mereu prins 
pe mașina ei de depănat.

sunt o mărturie vie, de ceeace 
poa'e fi capabil proletariatul, stă
pân al Țării, ajutat de Știință.

„Și nu suntem decât la înce
put

„Uriașa țară a Uniunii Sovieti
ce are nevoie de z :ci și sute de 
mii de oameni cu o înaltă califi
care, precum și de oameni de 
știință, cât mai luminați.

„Uniunea Sovietică are nevoie 
de sute de mii de medici, ac
tori, poeți și literați. Ei îi tre
bue o uriașă armată de oameni 
a e să descopere și să prelucreze 

comorile ascunse în subsolul pă
mântului sovietic.

„Trebue să stârpim în Statul 
nostru microbii dăunători sănă
tății oamenilor, bălăriile care sea
că vlaga pământului și paraziții 
care vatămă pădurile și ogoarele 
noastre.

„Întreaga noastră țară trebue 
să devină o mare grădină. Să 
asanăm mlaștinile. Să irigăm de- 
șerturile. Să canalizăm și să lăr
gim râurile. Să construim mili
oane de kilometri de drumuri și 
să îngrijim imensele noastre pă
duri. Dar asta nu e încă totul! 
Mai e încă nevoie de muncă mul
tă, în toate domeniile, și plină 
de dragoste .pentru construcția 
primului S a Socialist.

„Această muncă vă așteaptă pe 
voi și vă cere cât mai bogate 
cunoștințe științifice”.

(„Pravda” 27 Noemv. 1935)

Așa am ajuns la mina 
Lupeni. . ,

iV’tun noroc fi pace! Hun. 
deiim inlr'un limp. fale (<- fa- 
ceum inii eșeau pe doi, După ce 
Iu 11 ani i ămăsesem fără pă
rinți, uni incertul loute mese
riile Iu ruml Intruli timp uni 
font s/ttgă Iu uu boer din jude
lui meu. Diipucii fi sculoulcele 
curgeau de auulmu, iar mufele 
ghioriiuu de loume liiloldeuuua 
aieleUfi (uniate: „Muncește ne. 
Irebnicule du. ii orei să-fi umpiii 
burdihuiul; ce (rezi s‘ a
dus vremea < and umblau cuinii 
cu covrigi in coadă, M'am scur. 
bit fi intr’o zi luundu-ml ce 
brumă de lucruri mm aveam 
mi-um luul tălpușifii. I u cei 1'1 
ani căli aveam fi o pereche de 
brute van joase credeam ca n’o 
să mor de foame, deși nădejde 
de lucru nu prea era,

■Hei G'heorghinef loan se opri 
Scufund o figure fi-o aprinse, 
mă privi o clipă ingânduiut 
și-upoi reîncepu:

In 42 leului meu eru tub ur
me M'um dus fi eu cu obidă. 
Mă băleu gândul să fug Știam 
că Doi fi trimis pe front ca sa 
omor oameni nevinovafi, M'um 
supus blestemând l'iinoșleum 
prea piifme despre comuniști; 
nu micisem de invăfălura mur- 
xist-lenmirlă. Altfel im le.ar fi 
mers ticăloșilor. Știau ei bine 
dece să ne fină departe de școli 
departe dc cărfî

ffabdum foamea, setea, fri. 
gul, mâncând din ochi magaziile 
de alimente nemțești

Toate suferinfele astea un du
rut până Iu CJ August 1944

Glasul lui G'heorghinef nu mai 
era trist, Privirile-i începuseră 
să prindă văpăi. Aruncă figura 
striuiiuJ-o apoi cu călcâiul pot
covit al bocancului, se’ndreaplă 
in scaun,

— Așa tovarășei Eram teafăr 
și prăpădul trecuse Simfeum că 
renasc deși nu știam preu bine 
de ce-o să mă apuc. Era insa 
ceva cure-mi dădea încredere,

Va trecut prea mult timp și 
sau formut brigăzile de recons- 
truefie, Al’um înscris și eu, lu
crând apoi pe diferite șantiere 
Ceanu-Mare, Ilumbești și Salva 
Partidul unea griju de noi, (am 
noastră era deacum republică 
populară

Minerii din Abatajul Tineretului dela mina 
Petrila învață din experiența înaintată 

a lui Pop Ludovic
(urmare din pag. I) de randament. Are experiența

care tinerilor încă le lipsește. 
mai mult cărbune. Dar lucrând ,ș, nu numai in ceea ce privește
numai la tăere, neglija lucrările folosirea scocului. De multe ori
auxiliare de armare sau curățire te urată:
a abatajului, lăsându-le in seama — Aici nu este bine armat; 
schimbului următor căruia ii în- suu; uite coperișul astăzi e slab 
greuna munca. presiunea e mure așa că mul

Lipsa unei colaborări tovără- trebucsc niște bandaje,
șești intre schimburi: asta era cau- • * »
za tuturor rămânerilor sub nor- N’au încă destule ciocane șl

In 1? Ianuarie amil ăsla, Ier 
minundu-se lucrurile de pe șan 
tier am fost repartizat eu ft 
ulfi tovarăși sa mergem să lu
crăm iu mină, uni in laica 
Jiului

Așa fel, că uni iijuns la I :i 
peni, la căminul aslu de munci
tori.

Aici Imrez in grupa tovarășii 
lui I upuf Iustin, cel - are u fmt 
decorul cu Medalia Italicii, pen 
truca are depășii i zilnice de 
5(1—72 la sută. Sunt vagonetar 
și-s încadrat in clasa 11 u de 
sidurizure

Insfârfit dupu utâtu limp mi
ma găsit meseria fi sunt cum 
nil se poate mai mulfiimil. Mun
ca inii priește fi câștig bine 
Sunt unii cuie ipini că nu i 
bine, dur aceia sunt deobicei 
leneșii. Uimii șj-j bemi umblu u- 
poi zdrențăroși și hulind l.una 
tre< lila um uoul 17 105 lei sil 
Inriu din cure um luul in mână 
afură de uvuns, 12.000 de lei 
Alfti, im luul numai cule 1000 
lei Absetuu regulat dela ful.

— Și ce faci cu banii?
Deocamdată aștept cartela ra 

să-mi iau ceva liuine. După aia 
văd eu ce fac. De rămas rămân 
aci. Cuni ii sistemul nou de sa
larizare, cuiul fiecare capătă 
după cât muncește, n’o să duc 
nici o lipsă. Dacă îmi găsesc o 
tovarășe bună de oiufă mă'nsor 
Și-upoi nuii am un gund: si 
mă nscriu Iu școala de calificare 
Ajung ajutor de miner, apoi 
miner O să mn rezultate mai 
frumoase in muncă. O să pot 
da cărbune mai mult și „iui 
bun, voi puteu avea și un salar 
mai mare

^i-npoi. . dar am vorbit prea 
mult tovarășe. I ezi că-fi pleacă 
trenul E trei fără un sfert și mai 
ai numai 10 minute Prevăzător 
ca întotdeauna Glieorghinef 
privea cadranul ceasului proaspăt 
cumpărat, la care de mult timp 1 
tot râvnise

M am ridicat cu părere de 
rău.

— Ne mai întâlnim nu?
— Desigur! Ași mui avea 

multe să-fi spun
— Noroc bun!
— \oroc bun!

____________ _____ 14. 1. 11.

perforatoarele cu care tinerii din 
abatajul dela Petrila lucrează sunt 
cam iniei. Nici „goale" nu au în
totdeauna destule. Dar uite asa, 
cu ajutorul îndrumărilor primite 
din partea Partidului, cu sfaturile 
tovărășești ale fruntașului Pop 
Ludovic, au început și ei să sară 
cu producția dincolo de norme.

Dela — 56 la sută echipa lui 
Nichita a ajuns la depășiri de nor
mă pînă la 89 la sută; a Iul Nis- 
toreanu dela 10 s a urcat până la 
53 la sută peste normă, la fel șl 
schimbul lui Crisan Alexandru.

Acum, când dimineața tov. Pop 
Ludovic intră la ei în abataj și-i 
întreabă:

— Noroc, măi ficiori! Cum sta- 
ti azi cu producția? — tinerii i ot 
să-i răspundă bucuroși:

— Bine I
I. HERMAN, coresp.

Studenții din întreaga (ara se 
alia acum, la căpătui unui an de 
muncă, in la(a unul mare eveni
ment pentru el: examenele.

Iii special cei din iiiva(ăinânlui 
tehnic superior, deci șl cel delu 
Institutul Cărbunelui din Petroșe- 
nl, se uliu Iu slârșltul primului a i 
de după relorma invătăinâniulul 
in care, pentru prima oară uu 
aiul posibilitatea unei mai temei
nice iuvăDturl prin aplicarea prac
tica a (.rublemelor teore Ice pre
date in orele de curs

Ceea ce a caracterizat pe de 
altă parte acest din urmă an tco- 
lar au iuti noulle metode adaptate 
de studen|l in munca lur zilnică; 
in invătătura. Șl printre aceste 
metode trebue numărată tl aceea 
a muncii colective Cusă in cadrul 
cercur lor de studii, care au luul 
flintă in special acum )n preaj
ma examenelor, șl cu (oală Ini- 
perlectlunea lor, n’au Întârziat să 
șl arate roadele.

Așa au luat li'ntă cercul de 
studii la matematici tl apoi cercul 
de studii marilst-leninlste. Ambele 
nu Indealuns de bine organizate, 
n’au dat rezultatele dorite, dar 
n’au rămas fără nici un rezultat 
de multe uri fiind un aiutor de ne
prețuit in munca lieclrul student.

Un alt mijloc prin care studen

VOR LUA FIINȚĂ
DETAȘAMENTE DE PIONERI

Zilele trecute, a avut loc în 
£ala Teatrului M^nc t r hj d n Pc- 
troșeni, in fața unei maii mul
țimi de părinți o dința în ve
derea apropiatei formări a deta
șamentelor de p^oneii din licali- 
tate.

Ședința a fost prezidata de t V. 
Sacsko, secrc arul Organiza e: Ju
dețene U.T.M, Valea-Jiului.

A luat apoi cuvântul tov. pro
fesor Necșa, circ după c? a fă
cut un expozeu ce cuprinde as
pectele ve hii pedagogii — p.da- 
togia clasei burgheze exploata
toare îmbibau dc misticism re
trogradă — în contrast puternic 

cu noua pedagogie .care bazată 
pe principii sănătoase, ajută la 
formarea unor adevărați oameni, 
folositori societății în care trărsc.

D_sa a subliniat apoi cat d ne
cesară era formarea unei organi
zații în care, copii între 5 și 
14 ani, îndrumați de Partid și con
duși direct de U T.M. să urmeze 
tradiția plină de frumoase exem
ple ă pioncrLlor sovietici.

In ultima parte a cuvântării sale 

Alegerea noului comitet al subfilialei 
ARLUS Petrila

In ziua de 13 Mai a. c. a 
avut loc la Petrila o ședință a 
subfilialei A.R.L.U.S.

Ședința a fost deschisă de tov. 
Florian Cornel, președintele sub
filialei, care a rostit un scurt cu
vânt de deschidere.

A luat apoi cuvântul tov. in
giner Oprișa Șerban, secrctarul- 
subfilialei, care a făcut raportul 
de activitate.

IDiujjă diferite propuneri care 
au urmat, s^a ales noul comitet 

care este compus din tov. Fio- 

rea Comei, președinte; Bacu An
ton. vicepreședinte; Pătrășcoiu 

Victor, re;p. organizatoric; Vlad 

Nicolae, resp. cadre; Tonica Ican,

ții au reușit ca in lata exaaoBclor 
să fie mal bine pregătit! a lost 
colaborarea reciproci ca prule- 
sorii- Aceasta colaborare s'a ma
nifestat prin punerea la dispozi
ția studenților a cursurilor și a 
notițelor după care explkaa pro
fesorii cât tl prin inițiativa Inatâî 
de l i. M de a se repeta iu 
măsură timpului disponilsil mate
riile predate in cursul anulai ia 
special la matematici.

Caieia săptămâni mal despart 
studenții de eiamen. Ele vor tre
bui să Ile folosite pentruca având 
experiența deja sa se porcească 
la reorganizarea cercurilor de stu
dii, să se dea un nou avânt mun
cii colective, vor trebui folosite 
din plin șl numai pentrn învăță
tură.

Studenții trebue să fie conștient) 
că invătătura in actualele condifil 
nu mal e o problemă pirsonall. 
Avem nevoe de cadre de ingineri 
hirte pregătit!, avem nevoe de oa
meni care ‘â puni In slujbei des- 
voltărll târli noas'rc cuaoșlinle 
temeln'ce

lată dece acum In !a|a exame
nelor trebue depusă o munca neo- 
bi'-liă, trebuesc înzecite cit rtnrllc 
tuturor

D. HALTEANU, stndent

LA prTKOȘFNI

VOrbilOiul a trasat în h gâturi cu 
a casiă noul organizație Sa cini re
revin atât membrilor e — pao- 
nerilor — cât ți părinților 

U T M.
Au luat apoi cuvântul părinții 

Viitorilor pionrri
Tov. Lepăda u I. miner la Pe-, 

trila, subliniază importanța orga- 
n zațirî de pioneri. luând totodată, 
în numde fururor pjrnților con- 
știenți. angajamentul de-a se a- 
chifa fnîocmai de ind« ar 1« 
revin,

Tov. BuJa N. tot mtnrr, ma
nifestă ateiași Culdă bucarîe cu 
prilejul aceluiași eveniment Ace
lași sentiment entuziast e'a. des
prins din cuvintele și atitudinea 
tuturor celorlalți vorbitori, cât 
și-a tuturor celor prezenți.

Ședința a luat sfârșit prin cu
vintele de încheiere rostite Je 
tov. Sacsko, în care a subliniat "j 
cA o garanție a îndeplinirii șî 
atingerii s« opurilor organ, ați ei do 
pioneri ce va lua f.ință. o con- 
stitue condu*  crea ei de către Par
tid și U.T M.

resp. administrativ și Taborsrl^ 
Pavel secretar.

In încheere a luat cuvânt»] tov. 
Bacu Anton, trasând sarcinile d» 
viitor ale subfilialei.

C1ULAVU PETRU 
coresp. voi.

CITIȚI
FEMEEACĂMINUL

lu.ru
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DI_N CAMPIJLMUNCII DECE TREBUE SA AVEM UN NIVEL DE 
CALIFICARE CAT MAI RIDICAT?

Spre u susfine lupta minerilor pentru cârbune 

Muncitorii dela atelierul de grup 
dela mina Petrila au pornit între

ceri în muncă
Nu l-ale grupă de mineri dela 

l'elrilu care tul fie în cil uru în
trecerilor socialiste Urmând iu. 
detnnul org/inzu/iei de l'urlid, 
minerii din l'elrila muncesc cil 
eleni penii u a produce cui mui 
mult cărbune necesar țlesiroltă- 
rii fubricilui fi uzinelor din Inia 
noastră.

Pentru n munci cu spor in 
abataje pentru exhagrea căr
bunelui minerii au nevoie de 
unelte fi mufini de mnucă bine 
int/efinule fi reparate .icesle 
lucrări sunt executate de unui 
citorii atelierului de grup dela 
mina Petrila, cure in urmii 
muncii de lămurire fi organi
zare depusă de comisia de în
trecere, au pornit la muncă pe 
buză de întrecere sociulistă, 
peidru a sprijini minerii din .1- 
batpje in bătălia cărbunelui,

ELECTRICIENII DEPĂȘESC
normele

Cea mai mare parte a instala
țiilor și a mașinilor de exploatare 
și de transport a cărbunelui în 
mina Petrila, sunt puse In miș
care cu ajutorul energiei electri
ce. Electro-motoarelc care pun în 
funcțiune craterele, ventilatoarele 
pentru aerisirea locurilor de mun
că, etc. sunt reparate sau insta
late din nou de electricienii ini- 
ueri.

Echipa tovarășului Nebela lo- 
sif. lucrează la instalarea stației 
de transformatori și tablouri de 
distribuție dela orizontul 10 al mi
nei Petrila. Pentru a putea apro- 
Viz ona cât mai curând locurile de 
muncă cu energie electrică, elec
tricienii din laceas'ă echipa lu
crează cu multă stăruință, depă
șind norma zilnic cu 105 la sută. 
Lucrând la repararea instalațiilor, 
la construcții noui, precum și la 
alte lucrări de spec'alitate, echipa 
de electricieni a tovarășului Ko- 
petzki Francisc depășește norma

O inovație atov.Pototczky Vilhelm 
dela atelierul de grup Petrila, 
care asigură securitatea minei

ln munca de extracție a căr
bunelui pe figuri la sectorul I 
al minei Petrila, asigurarea pla
fonului se face cu șori de brad, 
iar la capătul superior al șoru- 

"lui necesită o scobitură care se 
atașează apoi la grindă. Tcate a- 
ceste lucrări erau fă ut cu secu
rea deci răpeau mult timp mine
rilor.

In ultimul timp s’a confecțitnat 
un fereîtrău tabular care plregă. 
tea materialul pentru toate lo-
curile de muncă, dar acesta era
foarte aglomerat.

Tov. Po:otczkv Vilhelm maistru 
la atelierul de grup, decorat cu 
,,Medalia Muncii”, s’a frământat 
mult pentru soluționarea acestei
probleme.

După câleva z le de studiu tov. 
Po otczky a reușit să confecțio
neze un cuțit semicircular care
poa e fi a'a at la ciocanul de a- 
bataj. funcționând cu aer com
prima 

Fiind pu.ă în practică această 
ino.ați.' aduce mari avantagn ca: 
economie de energie electrică, re
ducerea mânei de lucru și redu
cerea timpului de pregătire la ju
mătate din timpul folosit până 

acum.

cu 71 la sulă, Molttar Adalbert șl 
Ra|iu Io ii cu 70 la sută, Nagy 
Anton cu fo la sută, iar echipele 
conduse de tovărășii llreo Victor, 
Nistor Petru Kragel Karol și al
tele au realizat depășiri de nor
me intre 24 00 la suta.

MAI MUI IE UNELTE ÎNSEAM
NĂ MAI MULT CĂRBUNE

La tel ca șl electricienii, echi
pele de muncitori care repară era- 
(ere'e, stâlpii de fler pentru ar
mătură, precum șl uite unelte mi
nere, sau luat la iiiireceie Intre 
ele, pentru a susține minerii In 
lupta pentru cărbune, cu unelte 
șl mașini suficiente șl bine repa
rate.

Astfel, luciând la repararea 
stâlpilor de fier pentru armureu 
abatajelor șl a grinzilor flexibile 
pentru susținerea tavanelor, echi
pa condusă de Damlati lerunlm, 
depășește norma zilnic cu 27 la 
sută, la repararea vugonetelor 
pentru transportul cărbunelui Iii 
mină, echipa tovară ului Patokl A- 
lexandrn depășește norma zilnic 
cu 35 la suta. La repararea bur- 
glilclor pentru pcrlo' atoaro, echi
pa Iul Aldea loau depășește nor
ma cu 50 la sută. Iar la atelierul 
de berărie șl strungărle, un în
seninat număr de muncitori obțin 
depășiri de normă substanțiale. 
Astfel, muncitorii Tolval Eugen, 
Svoboda Tiberlu Balog Alexan
dru, Gheorghicș Gbeorgltc, Greș- 
civlcl Ludovic, Raczec Ioslf, Mol- 
dovan Gligore, Cotva Ventel, Puș
caș Victor și alții, realizează de
pășiri de normă, intre 20 40 la 
sută.

Astfel, muncitorii atelierului de 
grup din Petrila muncesc cu elan 
pentru a produce mal mult, spre 
a da posibilitate minerilor să spo
rească cantitatea de cărbune ex
tras.

E FAGUREL

To odată stocul necesar de șori 
pentru figuri se poa-e fa e la 
suprafață de către un singur 
om, opera(ie durând 30 secunde 
pe bu ată în Ioc de un minut 
cât era necesar înainte.

CIULAVU PETRU 
coresp. voi.

Public? ție
R P. R.

Jude a oria populară rurală Paia

de Criș, județul Hunedoara

Do . Nr. 161 1949

EXTRAS

Petiționara Niță Roma d n co
muna Ribița, jud. Hunedoara, a 

cerut prin cererea înregistrată la 

Nr. 161 din 19 Februarie 1919. 

a se constata mcartea prezumată 

a soțului său Niță Nicolae a lui 

Visalon fost cu ultimul domici- 
lu in comuna Ribița jud. Hune- 

nedoara, plecat în răzb'iu în a- 

nul 1914 cu R-'gimcnul 7 Pio 

neri. de unde nu s’a mai înntors 

până în prezent.
Judecător, ss L. Suța

Grefier ss. Virgil Bașa

l-A PETRILA 

S'a deschis al doilea 
curs de pregătire a 

agitatorilor
Zilele trcru'r .1 avut Io. la 

4’ctril.i, dcs< liideica 1 Hei de .1 
doua serii a caisului sei.d pen- 
tiu agitatorii dv pe lângă Orga
nizația de șeilor P.M.R I*r  rila.

l a ai est cms iau pai te 02 e 
l*'Vi,  dintre taie 3’2 sunt mem
brii de partid ș> 30 din organi
zațiile de itiassă

Cuvântul d'*  de-cliidere a fo t 
rostit de căite tov. Klainaitcsek 
losif, din partea Județenii P M. 
R , care a arătat importanta mun
cii de agitație și sarcinile c«- re
vin agitatorilor, pntu educarea 
masselor de muncitori.

A luat apoi iiivântul tov. Ciu- 
lavu Patru, responsabilul cursului 
de agitatori de pe lângă organi
zația P.M.R Petrila care a pre
dat prima lecție: ,,Partidul Mun
citoresc Român, foița rondurile*  
re in Republica Populară Româ
nă”. Le< (ia a fost ascultată cu 
un deosebit iriteies de parlicipanți.

PAVEL TANȚAȘ 
COiesp. Vel.

fiu fost aleși nouii asesori 
populari

Duminică 15 Mai au avut loc 
la Deva Si Baia de Criș, alegerile 
noullor asesori populari.

Au (ost aleși cei mai buni mun
citori, fruntași in munca și de
votați intereselor celor ce mun
cesc.

lată lista nouilor asesori po
pulari.

DEVA

Ciosa Traian; Sarmozs losif: 
Gancievici Mihail; Crișan Maria: 
Horvath William; Nemedy luliu; 
Oatoo Gcza; Prejan Atiguslin; Rei- 
ner Dumitru; Lobi FI ri; Cezari 
loan; lacliitn Ecaterina; Balan E- 
lisabeta; Barcov Iustina; MiJialy 
Ana; Vocllă Maria; Demirov Ol- 
ga; Bcrcea Floriea; Dinis Petre; 
Buls Floarea; Damba Eugenia; Po- 
golsa Evdochia: Muntean Lucia; 
Blandu Păuna; Robitu Salomeia; 
Vasiliu Maria; Grofu Ana; Nicoa- 
ră Pricopie; Filip Ludovica; Crișan 
Ana; Pricopiuc Doina: lea Maris; 
Serbau Angela; Marinici Elena; 
Stoian Gheorghe; Mariniuc loan; 
Fica Aron; Fabian loan; Hent A- 
lexatidru; Jibeteanu loan; Jidav 
Elena; Lazăr Rtenir; Nogy loan; 
Onescu Alexandru; Opreau Solo- 
mon; Popa Ana; Petrescu lovita;

închiderea cursurilor de alfabe-
tizare la

In prezența reprezentanților or
ganizației P.M.R. și a organiza
țiilor de inas&ă, în z na de 15*  
Mai a. c. la Lupeni a avut loc

PIERDUT
Bufetimil <lc înscriere la B1- 

roul Populației, pe numele Du- 
initrescu Marin, eliberat de Circ. 
19 de Poliție, Bucureștii.

Declar nul.

— Pierdut livret militar seria 
III eliberat de Cercul Teritorial 
Alba și permisul circulației pen
tru motocicletă eliberat de Ches
tura Deva, pe numele Ampoicea- 
nu Caro! din Brad, Calea Moților 
Nr. 23.

Le declar nule.

(Ilrmtre dia pag I a) 

tureștv atât mie căi celor ce 111 au 
aiului; școlii de callilcare Inițiale 
de Partid șl iov U'rlch, cure zl 
de zl ntl-a alutal să-mi ridic ui 
vellll profesional.

Pe lângă realizările din pro
ducție. eu. rldlcătidu-mJ gradul du 
calificare aduc o îmbunătățire 
slm|lhtare salariului. Asliel pri
mesc 17 iHUJi) lei lunar, putând 
să-iul cumpăr haine, cărți 9I toate 
celelalte necesare.

Acum doresc ca ittibogațlndu 
mi cuiiușliii(ele șl urmând școli 
de calificare superioare. tă pol 
obține noui succese iu câmpul 
muncii șl totodala să-ml ridic ni
velul de trai.

Așa cum șcua'a a ajutat până 
acum ca grupa noastră să alungă 
printre cele Iruntașc, să ml pot 
da șl eu contribuția uiea la înde
plinirea Planului ridicarea conti
nuă u nivelului meu de calificare 
mă va ajuta pe mal departe să 
muncesc șl si triesc mal bine

Pentru aceste motive cred că 
problema colilie Arii trebue să-l 
preocupe pe to|l tinerii șl pentru 
aceste mo lve, el trebue să mun
cească mal mult pentru a ajunge 
mineri huni cu avansate cunoș
tințe tehnice.

Noroc bun STOICESCU ION 
Șef de grupă la abatajul tinerelului

Lonea

Parau Eugen; Șerban Petru; Ger- 
gy loan; Rubi Victor; Bota Ague- 
ta; Kiss Eruest; Cilic loan: Arde
lean Aurel; Varga Alexandru; L11- 
ca Petru; Berindea Romus; 
Josatt Nistor; Tomus Ioslf; Albit 
Gratiana; Gârboveanu Doina; Ja- 
cota Victor; Maier Ștefan; Suru- 
ceanu lulia; Pojoni Margareta; 
Moldovan Berta; Borbei Margare
ta; Petrutea Traian; Drăgliici Ni- 
colae; Barboni Rozalia; Surda 
Ștefan; Feier loan; Todoran Ele
na; Daconu loan; Bălan Grlgoric; 
Varga Petru.

BAIA DE CRIȘ

Nan Gheorghe, muncitor; C:i- 
salean Letiția, muncitoare; Cze- 
l.ely Glteorglie, muncitor; lleș Mi- 
hai, muncitor; Grivef Gheorghe, 
funcționar; Dan Traian, muncitor; 
Barbara losif, muncitor; Filipas 
Vasile, munctor: Grccu Moise, 
taran muncitor; Borza Miron, ță
ran muncitor; Moreotan Zaharie, 
țăran muncitor: Nicula loan, ță
ran muncitor.

RIBITA; Dan Lucretia. munci
toare; Faur Gheorghe, țăran mun
citor; Faur NIcod m, taran munci
tor; Ancltes loan, țăran muncitor; 
lancu Tănase, țăran muncitor.

Lupeni
închiderea cursurilor de alfabe
tizare la ambele cicluri.

in număr de 90 participanții 
la această școala, încă dela înce
pu ui cursurilor și-au manifestat 
un viu in eres pentru învățătură, 
știind că numai in acest fel pot 
sa lichideze această rămășiță ti 
trecutului: neștiința de carte

După ce a avut Ioc examina 
rea, au luat cuvântul reprezen, | 
tanti ai P M.R ai s ndicat lor și 
direclo ii școlii care au arătat im
portanța școElor de alabetizare 
Iar ca inclieere au luat cuvântul 
reprezentanți ai cursiștilor care au 
adus mulțumiri corRudui didac-; 
tic pentru munca depțisă.

SURCEL ION 
coresp. voi?

UN NIVEL DE CAIiriCARE 
PROFESIONALA CAI MAI RIDI 
CAI INSEAMNA ÎNDEPLINIREA 
ș. DEPĂȘIREA PLANULUI DL 

SI Al PI 1944

In mină, tic piste M ani, mi
nerul I azakas llclla, este felul 
unei grupe iure liifreaza in 
s< < toiul II,

(după Iovul Uftlllli I uzaku- 
litlla este o giupu /iiinlafa m 
sectorul II, < Iilor fiiiulUfă pe 
întreagă mina lupuii

I I fi ortacii din grupa :..i 
muncesc tu multa răuiiu șt re
zultatele ce le obțm slml < u 
mult mul bune det at ale altor 
grupe l)in abatajul lor cse 'iir- 
cărbiine mult fi de calilutcu cei 
mai buna In munca lor el nu 
urmăresc in ă mimuj asemenea 
nu iese l'e <t ii perocufia deo
potrivă rediu ei cu consumului de 
material exploziv fi lemnos Șl 
in această dhec(ie rculizăillc lor 
sunt superioare celor ale altor 
grupe

Dei'e grupa touarafuhii leza 
kas inregislreuză uscmeneu sui - 
<(-«(- iu mumă-' l)cn- grujia In- 
liurăfidui fazukus intru t zilnic 
iiofma când atâtea alte grupe 
rumân sub normă?

liăspunsul acestei iutrebari 
rii-l dă tot tmiarăful I azakus 
in siricoarea trimisă cu privire 
ia ambeta noastră'

I u șl ortacii m I dăm zilnic tna| 
mult cărbune decât ne este uur- 
ma Depășirile noastre trec de 40 
la tută, de multe ori atingând 
chiar 7U la sută peste normă.

Dar aceasta nu este singurul 
nostru succes.

In luna Februarie de pilda gru
pa mea a lucrat in stratul lls. Alei 
la o înaintare de 3 metri in 24 
ore iinpușcam 10 găuri la care 
foloseam peste 4 kg. exploziv, 
Văzând că lucrul nu merge bine 
am cerut să fie introdusă o ma
șină de havat. Șl Imediat lucru
rile s’au schimbat In loc de 10 
găuri acum impușcătn doar 6. in 
loc de 3 metri, astăzi străpungem 
b ntetrl, iar exploziv folosim cu 
peste 70 la sulă mai puțin decât 
atunci.

Totul este să stil să-ți nrganl 
zezi munca șl să loloses I cele tnal 
bune metode de muncă, să știi să 
plasezi cât mal bine găurile pen
tru a putea da cârbune mal mult 
șl de calitate mal bună.

Dacă de pildă, o grupă lucrea
ză intr'un loc unde stratul de căr
bune prezintă lntercala|ii de pia
tră, impușcarea trebue lăeuta de 
două ori; odată impușcând căr
bunele șl numai după ce acesta a 
lost rcos, intpușcând piatra. In fe
lul acesta minerii ar putea alege 
cărbunele din șist, in felul a- 
cesla cărbunele plecat din aba
tajul lor va II un cărbune de ca
litate superioară.

Dar ca să faci toate acestea se 
cere să știi să muncești, șl ca să 
rtli să muncești bine și cu spor 
trebue să al un nhel de calificare 
cât mai ridicat.

In grupa mea sunt doi tovarăși 
noui vcnlțl: Hegbeduș loan șl Sla
vici losif Aceștia incă n'au deprins 
bine munca, insă se vede pe el 
că doresc să învețe, le place să 
muncească bine și să producă 
mult.

Pentru a-l ajula in muncă, in 
fiecare dimineață înainte de a în
cepe lucrul stau câteva minute de 
vorbă cu el. Pe scurj Ic arăt ce 
au de făcut și cum trebue să facă 
treaba ca să iasă cât mai bine și ei 
să muncească mai ușor. Eu știu 
cc inscamnă să fii tânăr in mun
că. să nu ai experiență, deaccea 
m'am decis să-l ajut.

Șl pe zl ce trece tovarășii llc- 
glicdaș și Slavici, mântiesc mal 
bine uneltele, lucrează mai ușor șl 
produc mal mult.

Secretul muncii, cheia succesu
lui in muncă constă in a ști să-ți 
organ’zczl munca, locul dc mun
că. să știi să repartizezi in mo
dul ccl mal juct brațele de muncă 

Minerii din grupa trebue sa albă 
de, rindere, -a cunoască b ue lo
cul de uiuuca. sistemul de ex- 
plortare, ta știe sa manuiasLa cu 
abilitate uneltele de lucru.

Depășirea nurniei economia de 
cxp'oziy șl material lemnos tm- 
butiata|irea muticii, creșterea pro- 
ductiviialll muncii, imbuuaifțirea 
calltaiii cărbunelui, înseamnă un 
nițel de calificate cât mal ridicat 
al minerilor O înalta calificare a 
minerilor inteaunia cărbune mai 
mult ntai bun, și mai eitin-

Un nivel de calificare cat mal 
ridicat al minerilor Inseamua tu- 
depl nitea și depășirea Planului de 
Stat pe 1949, iiiscamita imbuită- 
tă|irea condițiunllor lor de «iată.

IAZARAb BLLLA 
miner

șef dc grupa Iu m im LuPciii

IN AILLIERE CA $1 IN Ml'A 
SAU ALT LOC DE MUNCA 

SLCCLSELE MLNCI1ORILOR 
DEPIND DE CALIFICAREA 

LOR PROFESIONALA

Intrat ca inculc la atelierul 
duc .lillnoaiu dc'lu uuJstu de Iu 
um touarațul l.aru l.cidwic u 
uuut dc luptat cu multe- greu
tăți peicttu a iriuă/a o meserie, 

Ddată meseria intialata, looa- 
răful bara nu su oprit u‘ l, A 
iiueplit sa cil-as1 a iar fi tehnice 
>â iiiui(c lucru’ l pe tare im a 
nu le ftiu Studiul imllicidual 
l-a ajulul mult in mumă I re/t- 
tat a putut sa pătrundă tain, la 
tehnicii

Iu ÎVIO a irctrccl iu poala de 
maiftri, iar in p/fa a luut e- 
xametcu! de subingircer In pir. 
zeni este maistru la A 1 /*.  șt
de altul trecut este preparator 
la Institutul Cărbunelui din l‘r- 
lioțeni.

Iuta ce răspunde tovarășul 
Ilara Ludovic la auc/t< ta deschi
să de ziarul nostru in legătură 
cu < allfico/c'ii profesională.

Rolul nostru al maiștrilor este 
de a ajuta pe muncitori sa-șl or- 
gan'zcze munca, de a-i tnvă|a 
cum să muncească mal bine t eo- 
tru ca cu eiuriuri mici sa poată 
obține o producție cât mal ridi
cată.

Insă pentru a se putea obține 
rezultate bune noi atent datoria 
Să atulâm muncitorii să-și ridi
ce necontenit nivelul de calificare 
profesională

In ateliere ca șl in mină sau 
alt loc de muncă succesele mun
citorilor depind de calificarea pe 
care o au muncitorii Cu cât ni
velul de calificare profesionala 
este mai ridicat, cu atât munci
torii vor putea lucra mai ușor tșl 
tor putea organiza munca mal 
bine, vor produce mai mult șl de 
bună calitate, isi cor îmbunătăți 
cood'țiunlle de viafă. Cu cât ni
velul de calificare profesională va 
fi mai ridicat, cu atât sa scădea 
procentul dc rebuturi șl deșeuri, 
produsele vor fl de bună calitate 
și mal efline.

La A. C. P. lucrează in rând 
cu bărbații șl câteva femei. La 
inceput, nea vând deprinderea mun
cii, lucrul mergea greu. Insă pe 
măsură ce se deprindeau lucrau 
mal bine șl rezultatele muncii e- 
rau $1 ele mal bune.

Astăzi aproape loatc isl Întrec 
normele, lucrează cu ușurință șl 
treaba merge.

Dar pentru a ajunge sâ lucre
ze mai bine, ele trebue să-și ri
dice nivelul profesional. §i per ki 
acest lucru toți cei care incă nu 
lucrează bine, trebuesc ajutați să 
invingă greutățile cc le întâm- 
p nă. Și acest lucru nu găsește 
altă rezolvare decât printr'un ni
vel de calificare profes onală cât 
mal ridicat.

Făcând ca fiecare muncitor să- 
șl ridice productivitatea muncii, 
contribuim in mod acth la Îmbu
nătățirea condițlunilor de viată a 
muncitorilor.

BARA LUDOVIC 
maistru la A. C. P.
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Opinia publică progresistă din lumea întreagă 
continuă să protesteze împotriva arestării ilegale 

a luptătorului antifascist Gerhardt Eisler

FRONTUL
înaintarea rapidă 
chineze a sdrobit

DIN CHINA
a armatei populare 
încercările Kuomin-

BUDAPESTA. (Rador). -Co
mite ul național al intelectualilor 
unguri a tiimiț c omitetului de 1 - 
gatură dela Paris o telegramă In 
care exprimă adân a indignare a 
intelectualilor unguri fata de a 
tentatul împotriva luptălotului an
tifascist german Gerhardt Eisler 
comis de catrc autorita(ile ameri
cane ți britanice, care folosesc 
nțetode hitleriste

Conic e ul național al inU'lv. fun
iilor unguri precum ți consiliul 
național al sindicatelor a IrotaiT’ 
să convoace pentru Joi după a- 
miază un meeting de protest îm
potriva acestei nelegiuiri comise 
de au or.câțile britanice ți umeri- 
cane.

Pe de altă parte, prinlr'o te
legramă trimită consiliului sindi
catelor britanice, consiliul națio
nal al sindicatelor ungare a pro
testat împotriva răpirii lui Eis
ler de autoritățile americanilor? 
Telegrama declară că răpirea lui 
constitue o violare brutală tai 
dup ului internațional ți cere eli- 
berareu imediată a luptătorului 
antifascist.

* ♦ *
BERLIN, 18 (Rador). — Ziarul

Poporul coreean își intensifică lupta 
împotriva regimului polițienesc

PHIONGYANG, 18 (Rador). — 
Lupta anuală a poporului coreean 
împotriva regimului polițienesc, 
instaurat de Sing Man Rlwe în 
Coreea de Sud se intensifică pe 
zi ce trece.

Astfel, la începutul lunei Mai 
detașamentele de partizani din

I RlliUNE ummta ca uniunea sin
dicatelor libere germane dl't zona 
sovietică țl marele Berlin a adre
sat guvernului britanic, ctmvresti- 
lul sindicatelor britanice țl consi
liului sindicatelor dlu I mira, o 
telegrama de protest. împotriva a- 
restărll antllasclst ului german 
(jerliardt Eisler.

..Iu numele celor chi t ni'l'oane 
de membri spune telegrama 
sindicatele libere germane, protes
tăm împotriva arestării antlfascls 
tulul german (jerliardt Eisler Noi 
cerem să ttu-l extrădați pe Eisler 
autorităților americane ci să-l dațl 
posibilitatea să se întoarcă Iu Ger
mania. f lecare autllascis: ț| de
mocrat trebue să albe dreptul sa 
se întoarcă in Putrle pentru a lua 
parte la recons'rucțla țării sale pe 

baze democratice*.
♦ * *

PRAliA 18 (Rador). — Ares
tarea de către poliția engleză a 
antifascistului Gerhardt Eisler a 
provocat indignarea opiniei pus 
bice. Zarei: ceho-lovace culiil- 
că acțiunea autorităților engleze 
drept o violare a dreptului omu
lui comparând-o cu acțiunile Ges
tapoului.

provincia Denia de Sud. au tra
tat cu succes în repetate rânduri 
detașamentele polițienești ale lui 
Sing Man Rhee.

Operațiuni sini lare au fost sem
nalate în regiunea Sunnccn și Ho
rea.

Zidi ui Rude Pravo subliniază 
<a această nouă provocare a gu- 
vernuhi labur st ar. ta iuti ej 
lumi cure suni consecințele pclitice 
de tiăd.irv a independentei națio
nale și drepturilor omului, politica 
de aservire a Angliei, dolarului a- 
mcricaii.

• * •
VARȘOVIA, 18 (Rador). 

sociatia juriștilor democrați 
nils Mln sterului Justiției d 
glia o scrisoare de protest

- A- 
a tri- 

n An- 
Îihpo-

Iriva arestării antifascistului ger

man Gerhardt Eisler. In scrisoare 
se spune cu prin această acțiune 

autoritățile engleze au violat drep

tul de azil al refuglaților politici.

O nouă reducere a rației de carne
m

LONDRA, 18 (Rador). RA- 
I IA DL’. CARNE din ANuLIA va 
ȘUI ERI O NOUA REDUCERE, 
DEOARECE NEGOCIERILE DIN
TRE ARGENTINA SI ANGLIA AU 
EOST SUSPENDATE NEPUTAN-

Rezultatele definitive
ale alegerilor din Ungaria

BUDAPESTA, 19 (Rador). - 
Ministerul de lu erne a comuni
cat Mercuri rezultatele defi
nitive ale al.'gerilor din 15 Mai.

Din 6053972 alegatori, 5730519 
s'au prezentai la voi, dintre care 
5-178515 au votat pentru Erou
lui Popular, 165383 au votat con-

Deîicilul țărilor marshalizate pe ultimul

tangului de a 
linie de

ridica o a doua 
rezistenfă

PI.KLNG, IH țllador). < lu 
nu \oliu Hiimițu cu uiinulu po- 
piilaru de <4 IxTdrc a intrat n 
( itu’j prutincii ipiitnirL/îuul pâ
ini iu 11NI mile in irrg unea < tir 
-uliii infuiior al fluxului Y.nig- 
hc -in cuibul nltunelur 20 zih 
de ciiiid uu tpu\t‘r»*ui  uei->l 1 lu
mi lur(<lc urmatei popuian- 
uii eliberai 102 urase priutrr 
cure w guh<“s( Nank ngul pre

cum și 2 (Lipilale de proxincii, 
1 ii ucea-da regiune jntijou uu 
lubt nijiiii’ite in timpul ucirMu 
lor|e alr Lumii in lungul m cu uii 
i kxtn du pvMc 200,00!) Mi|du|i 
l niiu|ilr distruse < upr nd H ai 
mute complecte ,și intivgi did/ii

BU-SE AJUNGE LA UN AC 'l?D 

CU PRIVIRE LA PRE7.
IN CURÂND RAȚIA I E CAR

NE VA Fi SCĂZUTĂ DIN NUU 
CU 42 LA SUTA.

ira, iar 86720 au fost pnulale- 
Numărul votanțlJor nu a fosl 
n’ci odată atu de ridicai in Un
gara. Iii 1926 s'au prezentat la 
\ot 22298K) alegători, ac asta j- 
fra rămânând aproape invariabila 
in toi cursul regimului Horiist.
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AlUluhll- (Mlpuldlc <lc vIiIk*-  
rair aa-Jia/â [iii iiium<*uflui  (h 
lupi cel iutii mart*  o roș din (jb>- 
u<i. '•'huJigiiai Elr uu iiidUiial 
mlufic in ,pro\ ik’Ij I uku-n, un
de aii loc jn iiioinchiJ dr fa]u 
ojH-i iițiuni <k*  itirupne u ruinu- 
țip'lor forțuior K ihnn in lungului

Acetic o|Miu|iuni uu /,< 
i ncen urile h ih nu hi lungul u 
u rhhixi o a doua hmie d 
zitUni|u in regiunea in uni 
I*  ukien (z kiuitg h aiigM

(’rlr jh.nU*  o &n Li oruy 
In r<ii«*  de urmuteje populai 
aflu în unu tlndre • nm 
guu regiuni din (âmiu avi 
indusH ie. hudiilulii și o b 
prodiiepc i nd ilM rin la

1 <>r|H<*  
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IfiCANTON 18 (R.ădor) 
prezent ae h lj C^ntc® confe
rința din'»» (n ih talul Ciang C un, 
condu' Aiorul Kjomjitangului p n- 
tru Cliina <jc Sud-E^i și G 
vernatuH ai K aomint^inguluj 
• urmi j-zMci r>>nfr(ințe seva 
■ ua ptoSI«*ma  transferării guver
nului Kuomin’anguhi! dela Cant ■ 
In insula Eormoej

in 
d s-

o

• • •
CANTON, 18 (R^dor) — F t- 

țcie arma < i popular» au pătruns 
adânc In prov.ficiilr Fukicn si 
Klang i inan tâ d prv t uc ti ■ 
Canton. Forțele populare a« rh- 
Im rat uratele Kancriu*  ji Nai>- 
ftng luate Ij Sud-Vr ( o 
Ciang.

trimestru al anului 1948
N. M. SVERNIC ÎMPLINEȘTE 

ASTĂZI 61 ANI
(urmare din pag. ()

Din Ianuarie 79>S pană in 
Hârtie 794/, Snernic a fosl pre
ședintele souielului nalionalilă- 
filor_ lu el a fost decorat
cu Ordinul t)l.eiiin" eu prilejul 
intplinirii a 50 de ani de uiafă ca 
o recunoaștere a strălucitelor 
^eroicii aduse clasei muncitoare. 
,1.a ședința plenară n ( '. < . al 
I' C. (l’>, care a anul loc la 
22 Martie 7939 după al 18-lea 
,Congres al P. I . (ir), Soernic a 
fost ales membru ul fliroului Po
litic al C. C. al P. C. (b>.

la 1 februarie l'D-l, Sonietul 
Suprem al U. I?. S. S., l-a ales 
pe N. V. Soernic, prim oice-pre 
ședințe al Souielului Suprem al 
V R. S. S. la 4 Martie 1044, 
Sovietul Suprem al R. S. F. 
S R l-a ales Președinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 

11. S. F. S. R.
In Ianuarie 1046, Prezidiul So

vietului Suprem al U, F, S. S, 
u acordat lui N, M. Soernic Or
dinul ^Lenin^ pentru împlini
rea cu succes a sarcinilor dale 
de (ș'uuernul Sovietic, in ceia ce 
privește desfășurarea activda(ii 
duse in industrie și transportt in 
tot timpul marelui război pen
tru apărareu Patriei.

La () .Martie 1946 el a fost a- 
les președinte al Prezidiului So
vietului Suprem al V, R. A. 5.

Dela aceasta dată, A. I/. 
Svernic își continuă activitulea 
sa neobosită de îndrumător și 
conducător al oamenilor roviefici 
pe drumul (rasat de partidul lui 
Lenin și St alin.

('u ocazia împlinirii a 61 de 
ani, poporul român transmite 
lui Nicolae MUiailovici Svernic, 
cele mai calde urări de viu (ti 
lungă și rodnică in slujba Pa
triei sale socialiste, în slujba 
păcii și progresului întregei o- 
meniri.

WASHINGTON, 18 (Rador). - 
IN RAPORTUL SAU CU PRIVI
RE LA ACTIVITATEA PLANU
LUI MARSHALL PE ULTIMUL 
TRIMESTRU PE ANUL 1948,

Muncitorii italieni protestează îm
potriva lipsei măsurilor de securitate 

a muncii
ROMA 18 (Rador). — 30000 

muncitori industriali și mineri din 
provincia Palcrmo au declarat 
o grevă de o zi ca protest îm
potriva măsurilor insuficiente de 
securitate a muncii din mine și 
fabrici.

Pe de altă parte, toți munci
torii metalurgiști din Ncapole au

Creșterea șomajului în Bizonia
BERLIN, (Rador). — Iii luna 

Aprilie țomaiul a crescut conside
rabil in Blzonla, Deosebit de ame
nințătoare este creșterea numărului 
șomerilor in regiunile Industriale 
din Rcnanla de Nord, Westfalla ți 

PREȘEDINTELE TRUMAN A DE
CLARAI CA DEE1CITUL AUR 
Șl DOLARI AL TARILOR MAR- 
CI1ALIZATE SE RIDICA LA 
5.50l)000.<XJt) DOLARI.

declarat o greva de 2 ore ca pro
test împotriva acțiunii criminale 
a poliției, care a pătruns noap
tea în fabrica ^Pocuvoli’*̂  &il:nd 
pe muncitori sâ înceteze lucrul ș- 
uând astfel posibilitatea proprie
tarilor să pună în aplicare hotă- 
rirea lor de a concedia 211 mun
citori.

dcasemenea in Wuerteiiberg. Ba
dea la Hamburg ți la Brnc. Nu
mărul total al celor fără lucru -au 
care lucrează numai parțial este 
de 1-800.000 — 2.000.000.

Conducerea reacționară a Par fi du lui I e- 
burist Englez a exclus pe deputatul 

Zilliacus din Partid
LONDRA, 18 (Rador). — Co- 

initciu! executiv al partidului la
burist englez a anunțat Miercuri 
după amiază excluderea din Par
tid a deputatului Zilliacus.

Această lio:ărire a conducerii 
laburiste se datorcștc întinsei ac
tivități duic de Zilliacus. pvniru 
promovarea relațiilor anglo so
vietice, pentru respingerea Tra*  
ta u ui Atlantic și d< mascarea po- 
litnei reacționare du e de Buvin 
prr um și pu erni ului ecou st.ir-

Buletin
LONDRA 18 (Rador). — 

Ziarul DAILLY WORKER pro cs- 
tând împotriva arestării secreta
tului general al Congresului sin
dicatelor din India, scrie că a- 
ceattă aresta c o kv.tuiă dată 
congreselor s ndi< a clor nd cne 
pentru a susține organiza ța sin- 
d.tală marionetă cieată de guvern 

Nehru. scrie ziarul, în deplină 
înțelegere cu impei ialișmul bri
tanic atacă acum clasa muncitoa
re a Indiei cu aceleași metode re

nii de a rastă acțiune în mas<a 
alegătorilor. Comitetul executiv, 
i-a retiac caii atr^ ofic ala de < an- 
didat la viitoarele alegeri dtși 
in ulimul timp. Zilliacus, lato- 
rilă popularității sal' crescânde, 
fusc«c propus jy’ntru a fi ales 
membru al comitetului executiv al 
Partidului.

Oda'ă 1 u excluderea din Par
tid a lui Zilliacus, Comitetul c- 
xc.'Utiv a anunțat extluderea de
putatului Sollev.

extern
prcsiie care au fost folosite de 
imperialiștii britanici

. • .

— Tribunalul militar dela A- 
tcaa jude, ă procesul a 32 f. ții 
lupiaiori in mișcarea de reii<ten- 
(ă din Grecia. Ei sunt a. za de 
a fi exc u at pe Bakos ți Piruna- | 
kes, miniț'ri ai ,,(fuvernului” ma- 
r onetă din pericada ocupa) ei hi
tleriste, precum ți pe Aragnos- 
topulus șeful poliției de atunci.
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