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COMITETELE PROVIZORII, 
factor de seamă al constituirii 

socialismului în țara noastră 
4e MAKIA SARIW 

deputat dc Hunedoara

ZJm de astăzi aie a dioscb tă 
IhmmuA ale p uliu 1,(1 oamenii 
misei du Valeu Jiului. Gupa cc 
ca câteva săptămâni ina< inulnl* 
a Iod in (alei Comitetul Provizo
ria 
Ue 
ala

2

al județului uimeuză ca azi să 
instalate Comitetele Provizorii 
plaselor u'câluilu d n oamenii 
mal ciust |1 șl mai devola|l 

clasoi mutic toaro rldku|i din 
rândul muncltoi llor, a (âranlloi 
muncitori șl a Intelectualilor pro
gres!, ti.

Ziua di a ■ iiiscumnu o conti
nuare a victo Iul obținută de cla
ra muncitoare condusă de Partid 
in lupta p litru crearea unui apa
rat de Stat care să servească In
teresele de clasă ale proletariatu
lui nostru să asigure prinir’o mo
bilizare largă a masselor iu tre
burile obștești, o conducere cu a- 
devărut democratică șl justă, sa 
dea poslblllta.e șl să asigure celor 
ce muncesc dreptul, de a partici
pa efectiv la conducerea comune', 

i a plătii, a județului șl a intregei 
gări.

Noul aparat do Stat creat șl iu 
curs de creare in norma legii pen
tru reforma admln'stratlvă, lnl| a- 
tă de Partid înseamnă un nou pas 
pe calea desvoltărll noastre spro 
socialism șl in acelaș 
vltură puternică dată 
4» clasA.

Sarcina ce revine
Provlzor I e aceea de a conduce 

I treburile gospodărești, financiare, 
admln stratlvc, sociale ele. ale ju- 

I dejului.
Ele au datoila in primul rând 

de a as'gura dezvoltarea și buna 
funcționa e 
Județ pr ii 
matorlălo'e

I

timp o lo- 
diișmanulul

Comitetelor

a I nreprlrx'orllor din 
aprovizionarea lor cu 
șl matcrl le prime iie-

cessre.
Cin» oare nu sola greuiât-'c 

care au Stat c' iar In acest an In 
fafa Fi’alurli „LupeuT din I psă 
de fonduri necesare procurării 
cărbunelui. Șl in timp ce fabrica 
abia funcționa zeci de kg fire 
de mătase, d n cauza unor forme 
birocratice care trebuiau indepll- 
aite, lipsind un organ lo
cal împuternicit cu rezolvarea u- 
ael asemenea pr.ibleme stăteau In 
magazii fără a fl comerc allzate,

Câte sute de cereri a'e pensio
narilor noștri mineri nu zăceau in 
birourile funcționarilor dela mlnis-

iere din cauza b'rocrat snmlul 
dezinteresului la11 de muncă.

ială numai câteva din direcțiile 
In care vu trebui orientală mun
ca Comitetelor Ptovlzorll.

Dur lor Ic mal roi In șl alto 
ciul tot atât de Importante, 
initetele Provizorii trebue să 
gl,eze ca Impunerile la sale 
fie luste pe bura dlleren(loiHor do 
clusă. Fiu vor trebui să vegheze 
cu aceste Impuneri să nu upe e pu 
cel săraci, cl aă Ho mal mari a- 
colo unde șl posibili allle du pla
tă sunt mal muri, la chiaburi.

Corn tetelor Provlzo.il le revi
ne sarcina deosebit do Importantă 
de u so ItiKrlJl do permunenta rl- 
d'care a ii'velnlul do viată a ce
lor 
să 
cu 
tă
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In pretjma examenelor

Unde ern pământul 
țăranilor din pl sa 

Baia de Cnș?
•rr4vra »* 
e Haitii 
dt luUn/i
judi lulm.

muncitori șl fa-

trebuo să ducă o 
pentru apărarea

ce muncesc. I le vor trebui 
asigure o bună aprovizionare 
al mente a color ce muncesc, 
se lngrl|ească de clădirea do

locuințe pentru 
inii llc lor.

Dcasemonea, 
lupt' neobos'tâ
sănătății publice, să organizez* a- 
dcvirate campanii împotriva boli
lor soc a'c și combaterea bolilor 
profesionale.

Tot Comitetelor Provizorii le 
revine sarc'na de a se preocupa 
Intens de răspândirea culturii In 
nursele largi muncitoare prin că
mine cu'turale, c'uburl pnntru mun
citori, s oll ș. a să răspândească 
la sa e sl orașe lum na căr0lor. or- 
zan'zând noul b'bllotccl șl noul 
Incașe de cultură

l) aceeași ai nfle 
acorde și desvoltărll 
ma'se. să antreneze
(I line I 'I vârstn’cl In spnrt. inibu- 
rătătlndii-le mereu condițiile de 
act'vltate in această direcție

Sarcinile ce revin Com*t"telor 
Provizorii sunt mari și pline de 
răspundere He iot ir fiidcpli Ite, 
Insă nu- al cu o cond’tlî: an're- 
narea de 
oamen’ al 
podăreștl 
inițiativei

Cu cât Comitetele 
vor reuși să mobilizeze in muncă 
elementele capabile, cu spirit orga
nizatoric șl Iii tlativă din rândurile 
celor ce muncesc, cu atât vor 
poslbllită’l mal mari do a-șl 
la bun slărșlt sarcinile.

Dar nu e mimai atât. Fără
linul și munca electivă a mas elor 

(Continuare in pag lll-a)

va trebui si 
unui sport de 
câ|l mal mul-

masse cât mai largi do 
muncii in treburile gos- 
ale ludctului, stimularea 
creatoare a acestora.

Provizorii

avea 
duce

sprl-

MINERII FRUNTAȘI IN PRODUCȚIE 
împărtășesc experienfele lor de muncă studenfilor 

Institutului de Cărbune din Petroșeni 
ca fruntașii mineri
Par nhfel

a truu
Rtudra

i’tjr inirfba utnentt 
urc /// înmuura Mi 

fi mut fdri 
când ut- punt hdrtbaraa

pUmuUlui?
/ u du» a nul fi 

ft'ui fi incrpiH 
de i iisdfufiiițkrt <» 

ctirupuidu de 
ui fi uiumul

i pithujduiT

Hula Uf (Uf 
flit tvută lamfu unde

pe nifiti cruțe
cupăhil «n® ul

Șl (oifiidi deuiera pihuuuuiM 
p , <>!<> mult nuri Jariiip 

iliue
dur c.

mântui I murit lor
i. dm i 
undi cf.t

A>f
prtrriuuur& 
f UrUpiiUln 
du< a n ,u fi 
în uinâniiu i nu 
iuti t biu < o undi

Dar i u ne lumutim pe de
plin frebut bă vorbim ie fn 
lânlplul in amsia m ulii
mii 1UU de u/fJ Dd. • buii de 
uni

in puntul râii.l umil dftpA 
duru fi mai pufm iiuui ImpA- 
d.trfri /.«j (ritul Alb fiu

nhinibul de /teiiuinUnilt u'i
iu upioupc m fie cute *ri p 

ffil din mult u mpănd intr’» 
parte guu punând mal infralla^ 

S"a niui cunuțruit httia țaiatih 
Hr ud Ar ud ture trece ptm 
tute fi uite 1 linii ferate mdata- 
Iriule Și in «fur fit minele dela 
f ebeu fi ( or uciu au Iu ni a dea 
valfiire din ce in ce mut mure

Anta inaeuifiita că in regiune 
au ue/iif noul oanirm t mu elâ~ 
dil mii de lucutn(ei împrejmuite 
tle trudim pi curii; iwomna 
pltthu baiu de ( rip de avi nu 
mai e iu unu tu (e^ de aruoi 
iOO de ani

Su zt hi inimi fain plininriiului 
f)tir anta it'ni fi nimic.

Xumu tă atunci tund țăr* 
fiii mifuitun din piară au por
nit tâ iruumânteie cele 5.in ha 
cât prevedea planul dat de Ut 
recția A gr icul f, Ou trebuii sâ 
«r oprciiica uturici când au iei

Mui «unt door câtevu z'ilc pu- j»j-aclku
udul
Itoihu iu pfuducț»» 
|Bor 
tașn
CrtklJl

nă la începerea examenelor la 
Institutul (âîJbunului din Prtro- 

Studenții din unul trei, st 
prcgidesc Li mut 4in ede nwi 
iinjiorlujde nbuterji: Kxplouttircn 
cărbunelui

Este evident, că studenții, 
(■-urc in nkirn lrx’țitkir de două 
ori jx.’ săptămână prestmul iu un

ii ekx’tivd în mină, au putu* 
â-<și îinbogăpinH<A cunoștințele 

■n iKsyisto di rect ir ( îmbinând

Primo conslâțuire a studenților
cu looriu ’r<#tuiși 

u toi jiul o yxlitipi
rt

dnlu Institutt unde fruti 
in pro(lu<*|i<- su urutc Jelui 
UU OJUiLS EU inu-
depușjri <k* îiornni, nouili*

tiiateinr <ie lux.ru, economia de 
mfltejriale și njdiourcu nou îl or 
cadre, su irujAdrtfi^cusi.’a din c\- 
penența lor de muncii viiturilor 
iuț'iucri

O imcineiMXi consfătuire, de

prima în Vuleu Jiului și 
pouU* întreaga jarâ, a a* ut
cri hx j<i J,clroșcnii ju eu la fes 
tHu a IiL>tăjiiLiJui ilr Cărbune I

Ijl XUCUEtu 
participat: tov 
xir, miner <lin Ankinmiai, Pop 
Ludovic și l ila louri din Polrîki, 
Săcaluș Petru, miner din Ani- 
JUULEjj Dvuk Venpl dela Jxuir-i 
toți iIiMoniți cu 
uii", pnv.nm

(Continuate în pa£ III x)

(k 
i'uiibfnluiit uu 
Andrk» Ludei

/Jnlmul Mun
ți Kuderiia Ezuil

întruniți într'o conslâlnire de producție

Minerii și tehnicienii din sectoarele 
I și III ale minei Petrila 

analizat telul cum se muncește și cum 
trebui să se desfășoare munca pentru 

a putea obține noui succese

au
ar

In au avut 
din Pe-

Uii de 19 Mai 
sind * ul miner
consfătuire de producție 

șefi dt yrupe. fi d 
tehnicienii dela « ctoa 
III dela mina Petrila. 
tcnarașn Momeu kan.

z 
loc la 
trila o 
t-u minerii

' schimb și 
rele 1 și

După ce 
șeful sectorului I și Zip|>cfenig
Sa mo 1 șeful sectorului III au a- 
rătat care este situația producției 
sectorului resjx;ctiv. felul cum se 
desfășoară muma, subliniind că 
produrția este In creștere, au luat 
cuvântul mai mulți mineri deja 
cele două sectoare.

I Tov Savu loan, dela sectorul 
| 1. a arătat câ t ansporturile de 

material lemnos necesar armatu
rii abatajelor, nu se desfășoară 
așa cum ar trebui. A urătai că

din tauza de lemn Sn rC-
priaie rânduri grupa lu» a fost 
nev oh a sa stagneze munca efec
tivă de exiiagerc a < arbunclui. 
și iă aici gr după ni a c rial lucru 
ca e poale fi înlăturai printr’o 
mai justa repartizare a brațelor 
de muncă, de către conducerea 
secioi ului.

Printre alții, au urmat la cu
vânt iova ăjul Rusu, miner la s c- 
toi ul I, care a subliniat necesi
tatea și justețea extinderii meto
dei de pieluare a lucrului pe 
schimburi.

Insă mc oda de preluare a lu
crului pc schimburi, necesită o 
strânsă colaborare între cele trei

(Continuare in l>ug. ~-a)

Să combatem plaga lipsurilor nemotivate dela lucru

Două grupe de mineri care lucrează in locuri de 
muncă asemănătoare, în aceleaș condiții de muncă 

și cu acelaș efectiv,
Grupa tovarășului Gagy Andrei mun-

aefto disciplinat șt depășește norma ....... ..
eu 58*/0

au realizări diferite
Grupa tou. Baiciuc Iosif, cu 14 lipsuri nemo-

zilnic tivate dela lucru în timp de 14 z le, a rămas sub
normă cu 57,6 '.^

ici

în

pag. II

Din {ara
Socialismului

Pag IV-a:

Ultimele știri (ConJinuure in pBg

La infiinfarea primelor 
detașamente de pioneri 

din Valea Jiului
dragostea la(ă da toate pape ir ti a 
lumii in frunte cu portarele U- 
nlunil Soviete*. Clasa muncitoa
re vrea sâ creeze un tlaerei 
ducat fn spiritul re^pectaial 
dragostei fa(A de munca, ur 
neret tenace șl curajos sare

aba ajr.
pe cap

La orizontul 8 stratul 13 de cărbune dn mina Aninoia e străpuns de dcuă galerii. în vederea des< hiJcru oe noui 
In amândouă galeriile, condițiile de muncă sunt asemănâtoair. Duiimea cărbunelui e la fel, ventilația e bună, iir norma 
de om e aceaș: 1,75 metrii cubi.

In aceste două galerii lucrează cale o grupă. Intr’una lu rrază acea a iov. Gag*y Andrei, iar în cealaltă grupa lui
Iosif. Fie are grupa e formată din câte 12 mineri. G suit împă țilr pe câte 3 ;< himburi care lucrează în schimb ce 

’ muncă. Telul e asemănător.
diferă mult.

în cealaltă

Băiciu,
I »,e Nuni,

To.uși.
nu deosebește c le două locuri de 

realizările celor două grupe 
rășul Gagy a dcp. șit norma cu 58 la sulă ar 
ue.n.ă cu 37,6 la sută.

In galeria bir. I. 
galerie, pe aeelaș

mi-In grupa tovarășului Gagy Andrei, cea mai mare parte a 
norilor lucrează dlscipl nat: nu lipsesc nemotiv.it dela lucru. Mun
cind cu efectivul complect, această grupă are realizări frumoase. 
!pre exemplu, iii ziua de O .Mal, favor zati de situația locului de 
muncă, mineri din aceasti grupă au realizat o depășire de normă 
de 242 la sută, insă intr'una d n zilele următoare, tovarășii Man 
Gkeorghe, Gre'u Glteargli-', Ma el Dumitru șl Iscon Andrei au lip
sit nento ivat dela lucru.

Lucrând descomplectată. in această zl grupa tovarășului Gagy a 
rămas sub normă cu 32 la sută.

]H cealal'ă zl, când cu toții d n grupă au fost din nou Ia lucru.

|e intervalul 1 14 Aprilie, grupa condusă de tova- 
interval de t mp, g upa lui Băiciuc a rămas tub

tov. Baiciuc lojii 4 mineri lipsesc nemotivat dela luc-u:gru a
Marinei Stănilă, Plntille loan. Budușan lullu șl Ivcscu Alcx- 

In fiecare zi unul sau chiar doi d:n acești mineri lipsesc

In
tov. 
andru.
netn tlvat din grupă.

Astfel 
plcctată. 
lucru șl 
sulă.

Mari
Pcntrucă st ăpungcrca :t atulul de cărbune cu

in fiecare zl, grupa tovarășului Banciuc lucrează descom- 
Câttd minerul Marlnca Stănilă, când ccila'ti lipsesc dela 
in flecare zl grupa rămâne sub normă cu câte 24—51 la

sunt greutâflc in muncă întâmpinate

(Con inuare In pag IV-a)

de această grupă, 
o galerie nu e uii

așteptau 
tnllln- 

pionerl! 
da celor

Cu câtă pucurlc au participat 
participat părinții copiilor la dis
cuțiile care au avut ioc în aceas
tă săptămână la Pctroșenl in ca
drul unei ședlufc. asupra înfiin
țării primelor detașamente de pio- 
nerl in Valea Jiului, și câtă bu
curie se citea pe fala Hecirula la 
gândul că nu peste mult timp co
pilul său va purta cravata roșit 
de ploner.

Cat de nerăbdători 
copil marele eveniment 
tarea detașamentelor de 
Șl lată că astăzi se vor
mai merituoși dintre copiii mun- 
c lorilor cu brațele șl cu mintea 
cravatele roșii de pioneri.

Ziua de azi e pentru to|l co
pil din Valea J'ulul o zi însem
nată. înființarea detașamentelor 
de plonerl înseamnă crearea unei 
organizații in cadrul clre'a clasa 
muncitoare, să educe tineretul 
muncitor in spirit socialist, să fa
că d n t nerele-l vlăstare genera
ții de eniuziaștl și conșt enfi con 
structori al unul vii or ferici al 
Patr'el noastre.

Nu e departe timpul când bur
ghez a caută să corupă tineretul 
□ostru. tocă din fragedă copilărie, 
prin organlzefl (asctstc, sădindu-l 
Iu suflet ura fată de alte popoa
re si otrava fascismului, inăbușln- 
du-i tot 
avântul 
bucuria

Clasa 
Partidul
cum o educat e fundamental deo
sebită copiilor.

Spre deosebire de vech le școli 
ale crimei, Institulil ale burghe
zei, astăzi c'asa muncitoare ur
mărește crearea unul tineret cu 
o minte sănătoasă, animat de Idea
luri înalte de un patriotism în
flăcărat. împletit cu respectul și

ceea ce era bun in el. 
de a învăța. Cc e știi 
de a tiăl.
munc toare. in frunte 
el de avantgardă dă

și

CU
a-

•- 
U 

li- 
M

nu cunoască piedici de aetavtM. 
Clasa muncitoare vrea sa crraaa 
un tineret cult, cuprins de • ae- 
stâvllltă sete, de a invita pcaiia 
binele Iul șl al PatrfcJ sale. Clasa 
muncitoare vrea să crească aa ti- 
ncral devotai inaltel el «ave, 
devotat Partidului.

Această inaltă sarcină, da a 
contribui alături de școala popu
lară. la crearea unul asemenea 
tineret prin infiintaiea șl cenduca- 
rea organizațiilor de pioaerl. Par
tidul a incred’ntat-o Uniunii T1a<- 
retului Muncitor.

Această sarcină de înalta eiuMe 
și răspundere care stă acuta Iu 
fa|a U. T. M. nu este n-oară. Dar 
in indepl'n'rea el cu cinste avem 
in lafă măream șl bogata expe
riență a ploner lor sovietici. Avem 
munca de zi de zl a organizai! Iar 
de piane I din U. R. S. S„ fruntași 
in invătătură fruntași in întă
rirea d'ciplinei și ordine, in școli, 
partlclpanti activi șl enluz'ațti ia 
toate ramurile de muncă.

In fa|a organizației de Tartld 
'I de U. T. M. stă o experiență 
de muncă bogată, 
insărcinate
zaflilor de plonerl pot și tiebu* 
să se înspre, să Inv te din mun
ca de educație comun'stă a pu
nerilor din Uniunea Sovlel'că da 
către gloriosul Part d ComunUt 
bolșevic.

Organizațiile de Partid si U. T. 
M. treime să cultive in r! ridurile 
p < .terilor dragostea nestăvilită fi

OrganizatlHc
Cu conducerea nrgai’-

in n»t 4 n)

Provlzo.il
lux.ru
nemotiv.it
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Bugetul Asigurărilor Sociale într’o uzină sovietică
felul îp Qare utilizează fondurile asigurărilor socialeCe povestec muncitorii uzinei „Proletarul Ffașp", despre 

alulor, Comitetul de lnt?eprtnrfe?e 
ufa trimis gratuit Intr’un sanato
riu special de femei gravide, la 
Sokolnlkl. Acolo iii iiiii odihnit 
bine. Toate leuielle din acest sa
natoriu sunt sub observație unor 
medici cu o x |i or le n (â. Aliuicnia|la 
este foarte bună.

Am ascultat câteva conferințe 
despre higiena maniei «I despre 
îngrijirea copiilor. Deasemenl la 
sanatoriu a funcțional un cerc 
Special, In care femeile au în
vățul sâ coaso tot ce trebuie nou
lui iiâscul 

Am tivul un concediu de po*le 
dotiâ luni, in acest timp am pri
mii din fondul a igurgrllor sociale 
un ii|u(or egal cu salariul meu.

trimiși în slațiuni balneare

Anul trecut, bugetul de asigu
rări soc ale ul uzinal „Proletarul 
Roșu" s'a ridicat la suma de 
milioane ruble.

In ce lei au fost utilizate 
Ceste fonduri? lală 
Iăspunsutile pe 
nun. turti uzinei 

bare-

O DATORIE

(

3,5

a- 
din 
dat

câteva 
care le-au 

la această Intre-

1)E ONOARE

capacității de munci reprezintă 
Upa ibn c/a-RuCi lljr , l» llgipotc 
ale bugetului asigurărilor soci.de 
al uzfriej „Proletarul IlotU", In 
acest scop s'uu ilielluU in cai
sul anului trecut peste 1,7011,11119 
ruble, Apitourele se plătesc nu 
humiii bolnuuilor, r> ji munci
torilor fi funcționarilor < are tri 
bul' ’d ingrijeasi a uu membru 
ul familiei.

doud luni, am 
tara, pentru

luat
care

Iată ce povestește muncitorul I. 
Ivanov, președintele Comitetului 
■dud cal al unei seci I;

„In toată munca ci. Comisia a- 
slx» Ar Hor sop-lale e-te- ajutată do 
ileloguțd aslgui Arilor sociale, blo
care grupă sindicală ure Uftivlstl 
caro le!’ liidcp’ nesc constiluj:lps 
obl-gatLIe lor pe t râm șoclal.

Acum calota luni »n îmbolnă
vit g uv tebulcianul vc(lei I a a- 
boșcldn. El a fost transpor ut tu 
splt I. Delegații asigurărilor socia
le Lau v zbat (oarle des urmă
rind ca alendo mersul bolii. Dân- 
da-»i seama că Barabo chin tre
bui trausti’irtnt la un alt sp'ta), 
undo boala Iul putea I. uiai b no 
tratată, dcV-cgațll an anunfat ă- 
ceas a Comitetului de Întreprinde 
ro. Ba abovcliln a fost transpor
tat la spitalul Nr. 5 $1 < ui ă cât
va timp era complect rest billt-

In U lunea Soi ietlcă, nlc’un om 
care se Imboln veste nu rămâne 
fără alutrtr. El este înconjurat de 
gr'ja tovarăillor săi de muncă, a 
slnd'dtita'ur, a Sta ului, a Partldu- 
lal . Boite vie.

• * •
Ajutoarele ciitne muncitorilor 

fn caz de pierdere temporari a

CUVÂNTUL UNEI MAME

Tâudru
Juloaroa 
mecanice 
(oarele:

,.Statul ml a acordat

■■tatua N. Kniitovn. a- 
plaiilllcatorulul secției 

Nr 2. poveste;le tirmâ-

uu ntaro

Cei

* i

V. I’a'riche ev, dela 
instrumente fiove-Uste 
petrect|t cvttceijjul la 

Platigorsk. 
s’a întors 
fost tratat 
p 1‘cjiTca 

i ecutl.tllul.it

secția de 
cum si-» 
- jiiatoriul

DUpM tfcestu 
cuncodlul de 
atu primit deab. menea salariul

AbtUzI llul mei are trei luni. 
Ml s'a acordat un concediu su
plimentar pentru alăptarea copi
lului'.

ANUL TRECUT, l.A UZINA 
„PROLETARUL ROȘU", 97 DE 
MUNCITOARE AU DEVI NI! MA
ME. AJUTOARELE PE CARE 
LE-AU l’RIM.T l'EMELE ÎNAIN
TE Șl Dl l’A NAȘI ERE S’AU 
RIDICAT LA I.Wtkst RUBLE-

LA POLICLINICA UZINEI S'a 
ORGANIZAI UN LABORATOR 
SPECIAL I ENTRU EEMEILE 
OR A VI DE.

„Kallnin" illn
Patr'iclieiev 

d ’ pd front. A 
îndelungat’ 'a 
:ip<> r s'a 
inlr'o stat une balneară,

A făcut o cerere la Comitetul 
de inreprindere al 
miletul asigurărilor 
tnis la Platigorsk. 
tatamentul aii foit 
tregirne din fondurile asigurărilor 
soc ale $1 el n'a pldtit decât dru
mul. La sana'oriu pod 
orice sptc-al st-chirurg, 
patolog, etc. La cazuri ma| 
le sunt consultați profesori-

Mâncarea e bună. Bolnavii 
mesc---4 mese-pe zi, iar cel

h-----m-----------mr

bolnav 
un timp

uz nt1, 
a piece

uznel $i Co- 
sbdale l-a tri
lul reținerea ri 
plât'tc in In-

consulta
neuro-

gre-

prl- 
care

au nevoie de supra-allmentajie 
primesc in supliment. Conducerea 
vânător ului Poar:l grija $1 de 
nevoie culltirale ale bolnavilor- 
Seara se dau concerte, se I ri 
conferințe.’iDi’asemenl re orga- 
n' c'.TzK excursii la Kislovod-.k $1 
Essentuki.

Pentru trimiterea mudc'tdrltor 
funcționarilor in sanatorii ș| pji-

din 
al

și-au

$1

fondul 
uzinei

petre- 
statluni

se de odihnă s'pu cheltuit anul 
trecqt 2rU00<l ruble 
de asigurări sociale 
„Proletarul Roșu’’.

Munc toril uzinei
cui concediul In diferite 
l altieare in Crimeea, Caucaz, pe 
litoralul Mării Negre $1 in dife
rise afle locuri, iar imiftl In ca
sele de odihnă ale uz.Inet-

u tihni» Iu diferiir sanatu
rHt la kulunodik^ Jf'leznuuothk t 
Sut'ii etc. 'lăute clultuithie au 
[ut! plățile din foitul angula
rilor uoi'iult'.

De mult ur 
a delii u7inu 
intere pensie 
liutâri sa 
linăt in care ți-u 

in care 
funi>Pe_

( utn
gpuiic i'l^ dai u 
lucra?

Skrnjrțon nu 
g. ndfple altfel

P» ulju
uzina 
chelitul 
ble din 
riale.

Pendule te plâtr c utcidenlu 
lilur (rumul urilor care }t-au 
pleidut Citpucdub u de inufo & PI 
urina unui •i<iidi nl de mu>u a 
innulizUor dr râtbuiu hâtru 
ni lor

I otnisidul de iiitreprindcrc .i
njuth pc ini/fjii/i tă gâhiabcd o

nu poate dâuna 
•** ln/țrijcfte ra 
(Ulidtții fanora

fl putut el ta pte 
de lâliua ani prl- 
Dar nu te poate 

pârAreascA aceasta u 
petrecut toa'â 

lucrează Tnl/euga

părăsesc uzlli i. 
utrrU ca mal lot

este Ungurul cs't

i pluili'U pensiilor, ,'n 
,,Proletarul liota s au 
unul trecui Slî.OOO i’i- 
luiidul asigurardur o,

Pensiile
intere mnte dunt rele pooesfle 

de K Skuurluu, me/ter in sm(ia 
tu 

. Itrolelurul Itufu" de 55
mecanici ,Vr 1 /,7 lucrează
uzina 
lini, dela oărstu de 13 ani,

Atrebuit si îndure multe, 
erori despre care tineretul 
oielic nu glie decât din cărți

hi-
«o-

nr.u

tund nu existau asigurări soci
ale Muncitorii nu grM-au drep- 
tiil la concedii fi nici nu putem

plece tnll'o 
sau să primenirii 
tal gratuit ('ule 
dupi Revoluție

l)e nenumărate

gândească de pildă. să 
slii/hine balneară 

lljutor medi
tau schimbat

oru'l’ntli’, < are 
sSnaldlii lor fi 
■ a li se creeze 
b'lc de munci

O atenție
ACORDA MUNCITORILOR CA
RE ȘI-AU CONSACRA! APROA
PE ÎNTREAGA LOR VIAȚA U- 
ZINEL

DEOSEBITA SE

PENTRU COPIII NOȘTRI

ori Skoroțondist • povestirile bătrânilor Pe u-

!
de i SÂMSO OVA

atc clădiri spe 
cantină. lAicatSrJe, 
alic instalații auzi-

ori |>e z’, copih prl-

in mod ab-

început pra-*ț
Auul acrștl
• a orgahize-

Dormitoarele sunt mari p lu- 
iiiinua.'i. Tabăra 
Cale Pentru 
di pensar st 
Itare

l)e lutru
me-c o mâncare gusu-asă și hră
nitoare.

Anul trecut, «10 de copii ai 
muncitorilor șl funcționarilor uzi
nei ri au petrecut vacanta !n ta
băra, jiKI de copii 
Sulul gratuit

De l*e acuma au 
gătlrile pentru aii 
muncitori- uzln-ri vor
ze si inaJ bine odihna copiilor in 
tabăra -e Cotistrue- incS doua 
clădrri, □ verandă deschisă pta- 
tru 200 de persoane si 'e plan- 
t.-azâ un parc.

In l ila Jielluielil--r pentru ta
bără. r- ndtefnf de n': epHndete 
«I unAei P ok-i-Dul Rcsn’’, a 
cheltut anul trecut sume itftpbr- 
tjnte pentru munca eztra’cdlară 
a cop ih-r Iarnă, ciul ul umH a 
făcut un pom de Anul Noi dis
tribuind daruri op ilnr de rnnnci- 

untorl -i function: I. a făcut 
teetru de păpuși, etc.

• * •
N am dat act de.ât câteva 

temple care Ilustrează grila

Exista orașe și sate care Viu 
se' vdr ș e^e niciodată din memo
ria p‘6p*oro]uî. Satul Elino, 
tttart în nordul regiunii Cernigov, 
ae numără printre a estea Aici 
este pa’rîa legchdaru36i < oman- 
dant de diviaie din timpul răZbo- 
iului civil, Nicolae Șriors. Aici 
s’au ridi< a* în anii primelor pla
nuri cincinale Colhozuri bogate.' 
Iar în timpul Războiului de A- 
părare a Patriei s’au format a ci 
Xota<amcnte de partizani. Și tet 
aici s’a întâmplat în anul 1942 o 
mare nenorocire: nemții au ars 
aa'ul și au omorît 7C0 locuitori.

A venit și anul 1913. Arma
tele spvipice înaintau spre Apus, 
■imi< iad pe inamic, ejiberânnd pă- 
norân ul de cotropitori. Și atuijcî, 
din pădurile și 
ș’aa în ors oamenii .. 
lino și pe locul unde 
înainte casele lor au 
sape țjardeie.

» * ♦
la detașamentul de 

..Șciorș’* ~ — B
molistal Ștefan Nicolaenco, drep* 
■n trăgător neînfricat. De dlat.jj 
uceasta însă Ștefan fusese grav 
ănit și nu putu să înainteze îm

preună cu tovar?en q’Ji, Nu e a 
puțin lucru ,,să ămâi ’ pe loc. 
când îa bordeie n’au rămas decât 
femei și copii. Ștefan ședea cea
suri întregi și nu se n ăta nicăieri.

— Stiona, te caută Hneva — 
i:r’o ci, ineața 

stătea 
într’o

satele învecinate
T în satul E-

Ge înălțau 
început să

partizani
toți îl știau p conjso-

moliștii Tania Savrenco și Fflm 
Cu’idr6nco, ia eu mă duc să adun 
pe ceilâPi.

Pe păjiștea verde, care se maj 
numea și a um .piață1’, s a s râns 
tot pâpoinl. l)n bă/bat tn unifor
mă năili ară se urcase pe O mo
vilă și poveS ea oânlenilor că Par
tidul, Statul și tovarășul Stalin 
nu părăsesc niciodată pe om la 
nevO e că S'arul a alocat 'săte
nilor din Elino suma de 500 01)0 
ruble și că s’a stabilit planul <V 
reconstrucție a sa'ului.

— Acesta este secretarul comi
tetului raional de Partid — îi 
șopti Nadia lui Ștefan. . ,

Apoi a vorbit tov. Juravl^ov. 
secre arul comitetului județean al 
Comsomolului din Cernigov. ca
re le-a comunicat că tineretul 
comșornglist din Cern gov a strâns 
pesțc 150.000 ruble pentru orfa
nii din E'ino.

Din zi ua aera au început ră 
soseax ă cacpeți — drl gații com- 
somoliste din diferite orașe — 
și toți aduceau daruri: materiale 
de construcție, gcqnruri, instiAiJ 
mente muzicale p°ntru club, cărți 
pentru bibliotecă. LocuitQrii sa- 
lu'ui erau bucuroși de daruri, în
să șî mai bucuroși erau de grija 
frățească de ra e se simțeau „fn-

de

ri-

ii zise îr.a.ra :n:r’o
Pe pragul bordeiului 

7Îmh’rd. o fa^ă desculță, 
ro hie pe ,c ă. Soa ele i su p im- 
ba prin părul bălai.

— Nadiuska Nadea! — ex
clamă lu um? Ștefan, să.’nd în 
picioare și netezindu-și bluza cu 
mâna sănătoasă.

— Hai mai repede, în piață e 
un mee ing' Intră tu pe |a comso-

conjurați.
Pe pote 

Nicolaenco 
de tăie oji 
cuia de vo 
tu-ilc se u-ilor. de concertul fe- 
reilrae'o Prin muncă neobosită 
s’au ridicat 311 case și sunt în 
curs de terminare încă 42. N’a 
mai rămas urma de bordeie

Colhozul Octombrie” este ia
răși vestit în împrejurimi Cine 
a cules în anul 1048 o recoltă îm
belșugată și a predat înaintea tu
turor cotele către Stat, dând mii

i neumblate Ștefan 
conducea o brig’adĂ 

de lemne Codrul tM- 
lc tine 1 r. d" 1 vi-

de kg de serară peste țlan? Lo 
ruiio ii din Elinol Care cflho» a 
pornit primul lupta împotriva 
tplaștinilor și a serat 350 hi. pă
mânt? Colhozul ..Octombrie”! 
Ca e sunt ogea ele car? atrag pri
virea p in ară ura e>emplară? Ce
le din Elino! Care cerc fccral este 
consiliat cel mai bun d n r giu- 
ne? Cercul coral organizat 
comsomoliștii" din Elino!

♦ * •
Seară de iarnă. Fumul se

dică gros dlh cbșurjje caselor 
'Deasupra clubului sflăjiuceșie o 
stea roșie E lurre rribft# aJunatk. 
In sala de lectură Stau jiplecați 
asupra z arclor oahieriii mai ' tn 
vârstă. Ama orii d<- șah au făcut 
ce c îp jurul ^brigadierului Vladî- 
mir Sobrii care joa<?ă cu învhțÂ- 
torul Mihail Gclodea. In b blio- 

strâns tineretul să vadă 
cărțile sosite.

Dar iată că ș? aude duduitul 
unui motor și sunatul unei armo
nici. In club năvălește un grup de 
tineri voioși din satul înveefra». 
Boromnoe. Onganizațiile comSio^ 
moliste dțn amândouă satele au 
ho S ît să organ z’Ze o ,,Seară a 
tineretului”’. Secretarul organ za- 
ției comsomoliste. Cuharenco, Ie 
face loc oaspeților Președinții col- 
bozu’Tor discu ă despre treburile 
lor, despre pregătirea însămânța 
rilor. Cor‘ina s’a ridicat, privirii? 
sunt a*’’ntite spre scenă.

.Ce s’ar fi fă<ut în Rusia 
țaristă cu locuitorii unui sa* ars? 
Ar fi dus o existență mizeră. Ș; 
în z ua de astăzi este foarte grea 
via'a unei familii ruinate. în oi 
rare fără capitalistă Satul nostru 
a renăsru’ însă în patru ani. s’a 
ridicat ca din pământ, întocmai ci 
în poveste. Noi datorăm ferici
rea și bunăstarea noastră Statului 

i Sovietic, Partidului nostru, mal

relui Stalin, rar^ se îngrijește 
neobo&i; de n« i../’

Astfel a vorbit Ștefan Nico- 
!a*nco în rapor ul său: , Ce a <‘at 
pue-ea sovie ică tineretului ■” Și 
a*' ult.îndu-1, cei de față s au p'n- 
dit că însuși Ștefan este o pildă 
vie a faptului ca îtppreună cu 
întreaga țară crește și tin'ritul, 
fn anii din urmă Șt raa a 3eve
nit candidat in Partid a c rminat 
Școala Tihniră iar acum c n-Juco 
clubul și continuă să s ud ete p ia 
co’'eșpohdenț^

Și parcă numai Ș e'âh s’a ri
dicat 1X a^est tîntp ! Brigadiera 
romsomolisffă Tania Savcenro stu- 
dta2ă âgff’onniniJ; VNul ei >str 
fă dev c agnonom. Tanii B ba și 
‘Ârln^a Pac’u«>nco sunt vestite în 
întreaga re^ihne prin cannt'tatra 
mare de Mole fie care o mulg. 
Ele au primit de curând c^rț le 
de memb u cotrs >molis e In c< l- 
hoz sunt astăzi 50 cdmsomoliști. 
Muîti tineri tahntați su”t in sat. 
care muncesc pentru pronă'iria 
Patr ei $i tntodată învață în 
Va p' ca e reconctruit-o. 
școala serală organ jată de 
somoliștî.

S’a fă ut târî u. Ștefan 
laenco se întră ce acasă. In 
își scoa e ca deobiceiu
pent u ca să în»re fără sgom t în 
oda a caldă și cu mires p’ăcut de 
rășină și flori uscate. Fl Tămâne 
• âte'a clipe în p-ag. hucurând- 
du sc de ta zloul cunoscut cate i 

înfățicează în fața oclv.Pr. t’a- 
diu a stă aplecată peste Icațânul 
fiicei lor. Lida cea micuță a a- 
dbrmit, legănată dfc foșnetul frun
zelor din pădu-e. fără a fi ascul
tat pana la sfârșit povestea ma
mei despre partizanul cel viteaz 
Și nu era un basm, ci realitate. 
Căci unde există o poveste mai 

' vie, mai minunată decât viața 
noastră, decât realitatea noastră.

Dfn cele povestite de I. Kub- 
cov, conducătorul tabere de pio- 
neri aflăm următoarele: Anul tre
cut, Comitetul de intreprinjere 
a alocat din fondul asigurărilor 
Soc'ale 
pentru 
riă cu 
ceas'3

a- 
dat 
bi- 
u-

■ e-

«urna de 500.000 ruble, 
tabăra de px i er’, imprtu- 

coli73țiî1e părinților-
«umă c nnderab lă a

pnsb l'ttfeâ de a șe orgama 
ne vacanta c« pO|or. Direcția 
zinei a acordat și ta un ajutor 
rios. Fa a suporta* chcltuclilc
transportului, luminatului d apro
vizionării taberei, cu produce 
lactate-

Tabăra este situată într’o re
giune p toreasca in aprop crea 
stațiunii Barâbino (raonul Mih- 
ndvsk). Aici uzink a constru’t un 
întreg orâs pentru cop’i; in a- 
pr< pierea tabere. >-unt si'uîte C_e- 
^ele și grădin ța de cop:i ale uz»- 
nei.

e-
P" 

care o poartă Statul SovIWc pen
tru sănătatea oamenilor mncIL

S» nu uităm ci muncitorii *1 
funcționari' prime»; alulor medi
ca! gratuit la policlinica arlnet, 
unde «unt medici de t ate 'pcela- 
lltătlle >1 care in In lalafU mo
derne Lz'na are o cantină d'e- 
tetlcă pentru muncitorii «I tune 
flonar I bolnavi.

La diapozil* mnndterilor *i 
funcționarilor uzinei ne aflt dea- 
scmenca un sanatoriu cu IM de 
locuri, in care el p't urna gra
tuit tratamente e pr> scrise de me
dici liră a-sl întrerupe moaca In 
producție.

Bugetul asigurărilor sociale al 
uzine’ , Proletarul Roșu-’ ne con- 
st'tu'e o excepție: el este an b« 
get ohl-nut cara.tertstic oricărei 
întreprinderi sos'etice

El arată l'miH-de că a-lrm-lrllc 
«octale din li, R. S S, swt ea 
mijloc puternic pentru ridicarea 
bunel stări materiale a oameni
lor muncii, oglindesc grȚa perma
nenta a StgUilul sov'edc peatri 
nevoile poporalul

ș câ
ți la 
cont

Nictt- 
t ndă 

cism Ie.

Ridcoreo calific rii profesionale a mineriloi 
din II. R. S. S./

Zeci de mii de mineri urmează cursuri (ehnice de speciolizar 
canizarc In 162 Insf'tute Uhnie 
(dintre care S0 sunt In Donbas i 
3îf Kuzbas) $î in 612 cectr 
tehnice orr^nlrale chiar pe lânj 
pufurile rtflntt.
’’ Xtiid kcesta, M2.0 0 raîne l, rt 
mna dllcrlte cur uri de specia 
Uzare.

In Uzinele sovietice se fabrici 
noul' mașini de abataj și noul in
stalații <te in’dărcare, care tac din 
vechiul mânuitor al burghiului 
al c’ocanulul fcriiumaHtr, un 
came de o inaT*â cnl'l'câhcj 

Aproape 35.000 de ni'nc'l. 
meazi cursuri superioare de

sau 
tne- 

t
ur

mc-

„SERGIU ORDJONIKIDZE'* UNA DII 
MARILE CASE DE ODIHNA 
ALE MINERILOR SOVIETICI

Qrila pentru 'sănătatea oameni
lor muncii se manifesta neîncetat 
in U. R. S, S. și sub cele mai va
riate forme. In apropierea orașului 
Soci, perla Coastei de Azur so
vietice, au fost construite in 20 
ani, peste 60 casc de odihnă care 
aveau, până la uit mul tăsbolu. o 
capacitate de 100.000 persoane.

Casa de odihnă ,,Serglu Ordlonl- 
kidre' a Ministerului industrie'

carbonifere d n V. R. S, S. es 
una din ce'e mai cunoscute d 
aceste case.

Inr st a ă cu cele mal moder 
Instala) i ale tehnicii medicale 
':»ra‘ă In .'•prnp'crea apelor te 
r ale sl a nâmolu-i' r medicina 
ea permite m'neri'or <4 arme 
in mod gratuit sau pentra o sat 
modestă tralamentc'e respecți 
ți intr unul din cele mal pltore 
pe sagli.

soci.de
ecutl.tllul.it
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I A DEVA

80 elevi ou absolvit cursurile $co< I i 
sindicale straie de corre

SPORT
Programul zilei de 22 Mai a.c. organizat 

de Județeană O.S.P.-Valea Jiului
ZtatM.- trecute a avut loc i>- 

che.ereB fetii vă a cursuiilor șcca- 
It'i serale de cadie sindicale, un- 
dr au luat parte 80 elevi din 
cele 13 sindicate din Ova.

Au luat cuvântul, tov C. lo- 
<jes< u. conducătoarea șc oalei si 
tbV Pontici, delegatul Consiliu
lui Sindical Județean, care au a- 
răiat rolul acestei școli de for', 
mare și credere a «ari lor, când 
sindicatele vOr fi îmbogățite cu 
un noii lot de activiști.

In num ir elevilor a vorbit tov.

Inf runiți într’o consîătuire de producție
(Urmare din pag 1 u) 

schimb ii i ale fiecărei grupe, iar 
lucrul care Iasă de dorit la unele 
giupe. Sunt unele schimburi, ca
re țucicază măi mult în cărbune, 
Lăsând pe scama schimbului ur
inelor, să arineze și să curețe a 
hatajele. Ori — a arătat tova- 
r£}Ul Rusu — acest lucru nu e 
just. Uuii sa lucreze în cărbune 
pentru a câștiga mai mult, iar 
alții să le efectueze lucrurile he- 
ț>rt>duciive. și să rămână sub n r- 
mă.

Ari ând loate a estea — voibi- 
toMil a ccmcibs — ca lupia pen
tru o producție mai mare, să 
nu fie în datina lucrărilor îeprc- 
du.tive, !ă ă du ca e nu'se poate 
continua munca tn abataj. Astfel 
metoda preluării lucrului pe 
schimbu i u da roadele așteptate.

Mine ii rare au mai luat cuvân
tul, după ce au subliniat justețea 
celo spu;e de tovarășul Ru u ai 
sesizat insuficienta mașinilor de 
prtrfbrat care stânjenește munca 
în aba'aj. Mai mulți șefi de gru
pă au a ă at că lămpăria minei, 
funcționează defectuos. Sunt ca
zuri când un mare număr de mi
neri int a târziu în mină, din cau
ză că lămpile de siguranță nu 
sunt pregăiite din timp.

Apoi a luat cuvântul inginerul 
miner Jurca, care a făcut o a- 
naliză a felului cum minerii își 
îndeplinesc angajamentele luate îb 
cadiul întrecerilor socialiste.

Comitetele Provizorii, factor de seamă 
al construirii socialismului în țara noastră

(Urmare din p«g. !-■)_____

Comitetele Provizorii nu vor pu
tea face fată îndatoririlor lor, nu 
vor putea să cuprindă munca atât 
de vastă care o au de făcut.

Corni etele Provizorii vor trebui 
sprijinite in munca lor de a rezol
va diferite probleme specifice, de 
organizatli'e de ma^să; de U. F. 
B. R. în ceea ce privește asisten
ta socială, de U. T. M. șl OSP 
io dezvoltarea unui sport de ma- 
sse, de F. P. când e vo.-ba de pro
bleme ale țărănimii muncitoare, ș. 
a. m. d.

Dușmanul de clasă mal are in ă 
șl acum uneltele lui care mal In- 
ceartă să se purii de-a curmezi- 
țtd in drumul nostru spre socia
lism. De aceea Comitetele Provi
zorii au datoria nu numai de a fi 
ele vigilente cl de a desvolta vi
gilenta de clasă a oamenilor mun
cit spre a putea descoperi $1 ză
dărnici Orice uneltire a cozilor de 
topor ele reactlunli.

in activitatea lor. Comitetele 
Provizorii au un drum bătătorit: 
esperienta sovietelor trebui: să fie 
pentru ele un isvor nesenat de în
vățăminte, o pildă vie care trebue 
cu consecventă urmată. Învățând 
dfn experiența sovletfelor, Com’te- 
telfe noastre Provizorii au siguran
ța succesului în munca for Impor
tantă și pi nă de răspundere.

Da.*, odată cu instalarea Comi
tetelor Prov'zorll ale plâșilor, sar
cini noul revin și organizațiilor de 
Part’d. Fără a se subst tui lor, fă
ră a le înăbuși inițiativa, o* 1 ganl- 
zafiile de Partid au datoria de a în

R.P.R.
Corpul de Portărei Deva 

Dos. Nr. 149/48
PUBLICAȚIUNE 
din 4 Mai 1949

In conformitate cu disp. art. 
437 pr. civ. se aduce la cunoș- 
tin a publicului că în baza proce
sului verbal de sechestru Nr. 149 
din 1949, T.ibunalul Deva a fi
xat termen de licitație publică la 
21 Mai 1949 ora 11 a. m. în 
De a str. Oh. Coșbuc Nr. 4, când 
se vor vinde obiectele debitorilor 
Drăgan Ion și Drăgan Ioana, ți 
anume:

1. Un a-măsar de culoare roșie 
cu alb în frunte în etate de 6 
ani.

2. Un ham pentru un cal în 
bună S'are.

3. Una căruță pentru un cal în 
bună stare.

Vânzarea se va efectua pentru 
acoperirea sumei de lei 20 0!<0 
capital plus cheltueli de execu
tare, în favoarea d-lui Orun E- 
duard din Deva.

Portărelul Trib. Deva. 
Nicolae Al. Porumboiu.

Bereny As pas ia care !n numele a- 
cesioia își ia angajamentul să 
pună în practică cunoștințele 1b 
sujite In oală.

Cu această ocazie au fost evi
denția1! următorii 16 elevi:' Br- 
reny ASpăsia Moîkuc Mîhal, Dinu 
Iban, Noja S^jidiniu,1 3 Oprlș Pe
tre, Pc-neș Dumitru, Prcdescu A- 
lexandru, Rubin Arcadie, Sfârlea 
Ștefan, Toldy Lndlslau, Drum 
Marin, Vocilă Marlu, Valtmulhcr 
M irin ■Cr's'ffii Marin, Cristca (Jh. 
și lea Al aria.

Deși minerii din Petrila bu (ob
ținut șuiccsc în ceeace privește 
ridicarea productivității muncii, nu 
același lucru se poate spune ți 
despre e onoma de exploziv. Mi
nerii din Petrila, și-au luat an
gajamentul să realizeze o econo
mie pe întreaga mină cu B la 
sulă, însă consumul de explcziv 
a depășit zilnic cu 1 la sută, 
a consumul de energie <1 ctrică, 

între, e angajamentul luat cu 3 
la sulă

Tov. Jurca a aiăat că. piinerii 
din Petrila, au posibilitatea să și 
îndeplinească cu cinste toate An
gajamentele du întrecere. Pentru 
a eastă, e nece ar <a alănirl de 
ridicarea productivității muncii, 
minerii să se preo upe mai mult 
de e onomisirea explosivului prin- 
tr’o rațională plasare și încărcare 
a gău ilor pentru împu care, pre
cum și de economisirea energiei 
electrice, care pcate fi realizată 
prin utilizarea mecanizării și a 
unelteior de muncă, numai în 
măsu a necesității, fără a le lăsa 
să meargă în gol.

Consfătuirea de producție s** 
încheiat cu hotărîrea ca: cele
sesizate tn a castă ședință, să fie 
un îndreptar în munca de Viitor, 
iar la viitoarea ședință, miinerii 
și tehnicienii să rină cu nou pro
puneri, care să ducă la îmbună
tățirea muncii în mină, din toate 
punctele de vedere.

druma activitatea Comitetelor Pro
vizorii pe linia trasată de Part’d, 
de a le ajuta in muncă șl a le da 
tot sprijinul.

Organizatele de Partid au da
toria de a îndruma Comitetele 
Provizorii pe calea unui munci du
să in rvlrltul violentei de clasă, 
cu spiritul criticii revolutlona-e, pe 
calea obținerii îndeplinirii tuturor 
sarcln’lor ce revin construcției so
cialismului In țara noastră, a În
deplinirii Planului nostru de Stat.

Prnbu n termina până la 1 1 Iunie repararea 
cuptorului pentru maleabilizarea fitințjurilor 

Ech pd dt- Z'duri și rep iroțn deln A.C.P. 
mu c sc dp bozd (L îMpcpo

la fabrica de fjtinguii dela ‘A. 
CP. se 8.iuțea de mult t.mp lp 
sa cuptojului pentru mal ea bit za 
iea fitingur lor. scot» din funcțiune 
ini ă din anul 1942

Punându-bc problema reparării 
lui fi’a constatat că este necesar 
sa se schimbe toata căptușeala 
interioară ck cărămizi refractare.

Echipa du zidari conlcfusă (ie 
iov, Baiog foSif, sub îndrumarea 
rnaisiiului turnător Butur* aga Ma
rin, și-a luat angajamentul de a 
reface cuptorul în timp de 25 zile 
în loc du -15 z le «ât a fost 
programat. In acest timp se vor 
ciopli și a eza rea. 3000 buc. că
rămidă refractaiâ produsă la fa
brica Baru Mare.

D n in ( al va Comitetului Jude|ea<> 'rovizo/iu

Țăranii muncitori din Baia de Criș 
își curata pășunih*

Din iniția iva Cori < 1 ului Pi o- 
\Hzoriu ‘.îl Sfatului Popular Ju
dețean în plasa Haia de Criș i’a 
îiiceput o campanie pentru cură- 
țfreil și îngrijirea terenurilor de 
pă; urlat. 4

Țăranii muncitori din diferite 
sate ale plAșu, răspunzând che
mării oiganizațiilor de Partid au 
eșit să-și curețe iinașurilc și pă
șunile.

In această a țiune s’a eviden 
țiat notariatul Tomuști cu &ite-le 
aparținătoare, (Jbârșa clacată In

Minerii fruntași în producție împărtășesc experiența lor 
de muncă s'udenților

(Urmare din pag 1-^a)

Petrila, Poboreni AJux , Lupeni, 
Szilagyi Alex. și Sziln^yi loun 
Petrila, Berci L.t Jirț-Lonjca și 
Stoicescu Ioan șeful grupei de- 
lu abatujul linoretuJui dela mina 
Jieț-Loneaf dncorați cu Medalia 
Muncii

Printre studenții din anul III 
sc află numeroși tineri maiștrii 
mineri, cure hcu/n urmează ia 
Institutul de Cărbune, D n pnr- 
toa carpului iprofesoral, a luai 
parte tov, Cristca. Miarinocii.

Fțruinta^ii au fost primiți <u 
vii aplauze de către studenți. 
Au luat apoi loc la mese, und 
lângă alții

La deschiderea ședințe’, tov. 
Gonczi losif, resp. cu educația 
politica la lntJînut, u salutat 
fruntașii veniți în mijlocul lor, 
dujpă care arătânxl că a<?mejico 
consfătuiri sunt foarte răspân
dite în U.R S.S., a mulțu'mtl 
Partidului pentru in ția ti va luată.

In încheere vorbitorul a ară
tat minerHor fruntași că din 
rândurile studenților de azi, vor 
ieși ingineri, care să colaboreze 
cu muncitorii și nicidecum nu 
vor niaî |i iacei ingineri fn care 
minerii să vadă pe exjploatatorii 
lor, slugi ai patronilor, ci tineri 
care su lu/pte cot la cot cu ei 
pentru construcția socialism ului.

Primul a luat cuvânt, siudentjl 
Kalat Francisc din anul III, care 
sa adresat tov. Săcăluș Pettru:

— Tovarășe Sicăluș, d-ia ai 
presiune mare și căldură fearte 
mare în ajataj. Cum reușești to 
(uși să fi printre fruntașii în pro* 
ducție?

Tov. Săcăluș, s’a ridicat dela 
ma^ă. pe pieptul lui alipea Or
dinul Muncii cl. III-,

— Apoi dragi tov studemți, 
într’adevăr eu am un loc de mun- 
c-a, foarte greu. Trebuie să s himb 
foarte des armăturile din cauza 
presiunii mari. Trebuie dtx,eme
ni să lucrăm cu multă atenție. 
Când vedern că un stâip se 
distinge, >1 înlocuim imediat, pen-

J)r asemenea, echipa d»* repa- 
lații a alejieiujui de turnătorie 
compusa din ‘.c ul de echipa Bara 
Ștefan șt lă*ăiu?]i mecanci Al 
rnași loan și Lazăr Adarn și-a 
luai angajamentul de a repune Ej 
luncț une toate instalațiile metani
ei* ale a estui cuptor, în timpul 
cât eite în reparație în ufara de 
lu rărjlc obișnuite pe care le 
face la diferite «uptoarr și ttij 
șini din Iu nă orie

Penii u terminarea cât mai cu
rând și in bune conndjț uni u cup
torului, ceJe două c< hipC s'*u 
provocat la întrecere, luânchiși 
angBjamen ul de a lermlna cup- 
to ui perrru zuadr 11 Iunie.

ȘT MIMAI

frun’e, Stea și Tiulești, caic au 
feușit feă r£d<-a j/d^tinfltului pe*re 
50 jugăre teren lă>at până acum 
In parag nâ

Urmând Exemplul notariatului 
Tomeșii, țăranii muncitori din ce
lelalte tale ale plâșii îndrunuiți de 
Organizați le de Puittd, vor tre
bui să pornească și e a^menca 
acțiu-ii menite a le înlesni pășu
na1 ul propriilor lor vite.

MIMAI P0IAOVIC1 
coresp. V«”l.

tiu ca să fim în siguranță. De 
căldură nici nu mai vorb sg.

Cu toate a estea, în lecui jneu 
de muncă, fiecare o.n știe ce are 
de fă ut: eu le dau îndrumări 
concrete și apoi să știți (ă la 
mine nu se fac absențe. 'Asta ar 
fi pe scurt cheia succesului g up< i 
melc — și-a terminat raspun ul 
tov. Săcăluș.

• * ♦
— Eu ași întreba pe t<A'. Po

boreni — s’a ridirat studentul Ce- 
tSușe C-tin, care este cauza, că el 
(teplășcște norma, într’un abataj 
unde ahă grupă era sub nbrml

S udentul Cenușe cunoscând ilo
cul de muncă a lui tov. Pcb6- 
reni, l-a schițat pe tablă inume 
adusă, apoi tov. Poboreni, le a 
arătat:

Uitați-vă tovarăși, aici am in- 
Urarea în abataj; Pe schiță se 
vede frontul de cărbune. In zua 
cânnd am mers eu la el aba
taj, g' iijja dinaintea mea, nu a 
armat bine locul de muncă. Pri
ma mea gnje, a fost a marea. Cu 
O armătură bună, puteam lucra 
în siguranță în abatajul meu 
frontal j^e în linare, Datorită bu
nei organizări a muncii, și prin 
repartizarea bună a brațelor de 
muncă, am pu ut obfine a ele re
zultate pe care le cunoașteți.

• • •
La întrebarea tov. Gcnczi Io- 

sif, minerul Szilagyi loan, arată 
cum a introdus noua metodă de 
muncă în abatajele frontale: mu
tarea crațerului, fără ca să fie 
demontat și felul cum repari^ ( 
zând 2 oameni la o bandă de 
6 m., în loc de 5 m.» a pu
tut fa:e o economie de 7 cameni 
pe trei schimburi și paralel cu 
a easia, să ridice productivitatea 
muncIL

• * •
Cu o deosebită atenție au ascul

tat studenții explicațiile lui Pop 
Ludovic, care a arătat la tablă, 
pe schiță, sistemul lui de lu
cru și rezultatele obținute.

Ol a 15 Maicii d- Wolley-B.ill 
int e C.S.U P.—Selecționata Pt tre- 
șent.

15,30 Maicii d< Handbal! 
C S.U P. J ul (repriza 1 a).

Oia 15,55 Atletism: 100 m 
plat bâcți ți fe'.e.

O a 16,05 Handbal: CS.U P,— 
Jiul (irpuza ll-a).

Ora 16..IO Atletism: Săritura în 
înalț ine, boc i și fete.

Ora I6f5u Atletism: 500 m 
plat pentru fele.

•Ora 10.S5 Atletism: 8(J0 m
plat pedtru bieți

Ora 17,00 Eoot-ball: Cupa O-

FOOT-BALL
Campionatul Distrn. utual de 

fool-bal al Van Jiului a luat 
sfâișit dchrmnându bc campionii 
atât la c.atcgo ia 1 a (Seni'jrt) cât 
și la JuniorL

LA SENIORI Campion Distric
tual: .Minerul’’ Lenta, urinat de 
„Vis. oz*” Lupcni.

LA JUNIORL C-amjzion l>ps 
Mutual: ,JIULM

In i amp ona ul de sector cc Va 
începu Ja 5 Luni o a • c. pentru 
junio i și la 12 lume a c. pen
tru seniori , J ul” junior i vor a- 
vra do fiif> uniat campioana Le 
șițti, ia. „Miticrul*1 Lonea cam
pioana Devei la Lonca.

In Special juniorilor Jiului le 
re ne 6 sare ifiă grea chiar deja 
prinlul ma'ch având în vedere ni
velul ridieat al juniorilor reșițeni

La sfârșitul expunerii Iul, Pop 
Ludovic s’a adtesat:

— Tov. studenți, să în t pem o 
și mai strânsă colaborare Noi să 
vă arătăm din experiența noastra, 
iar voi să ne împărtășiți din cu 
sioștințele tehnice, primite dudj, 
școală. Numai printrio ’s rănsă co
laborare noi minerii cu tehnicie
nii, vom reuși să înd* pl.mtn mai 
devreme planul de Stat In fe
lul acesta, vom merge mai r pede 
și cu pași mau spre socialism

Aplauze furtunoase au ră punș 
chemării tov. Pop Ludovic.

• • •
Studentul N. Brătescu cerc to

varășului Stoicescu kan. să at 
rate ce a învățat dela tov. Ul- 
rlch și cum al uac ființă abatajul 
tinerelului dela Lonca, pe care-1 
conduce.

Răspunsul arată clar și concis 
t^ele învăța-e dela tov. Ulrich ți 
felul rtinr își organizează el mun
ca ,<um a reușit să introducă a- 
cea a monie perfectă în grupa lui

Tov. Kuderna Emil la Întreba
rea studentului Băbălău arată 
cum a reușit să devină fruntaț îri 
producție la un abataj unde alta 
g upă era sub normă. Răspunde și 
la întrebarea studen’ulu t. Draga
tă Miron, referitor la găsirea gău
rilor neexplodate.

Cu viu interes au ascultat stu
denții expunerea tovarâ^u'ui Fila 
loan, care a răspuns la ntr< barca 
studentului Dobra kan

— Tovarăși a început Fila •— 
oricum ne-atrr străduit, n'am rm- 
șfit să dau cu grupa m-a mai 
mult cărbune ca Pop Ludovic A- 
tunci mi am împărțit grupa în a a 
ful ca să lucrăm numai p? două 
Schimburi în loc de trei, pentru 
a pu ca face un contre! mai serios 
la armare și la exploatarea căr
bunelui.

In felul acesta am putut coor
dona mai bine munca din grupa, 
obținând depășiri de normă oe 80- 
90 la sută.

La întrebarea studentului Kalat 
Francisc, tov. Andrika Ludovic, a 
arătat cum a obținut el depășirile 

rașelor între selecționata Cluj — 
Sele țiunaia Petru^rni

Oia 17,-15 AthlibUi 20t0 m. 
ba< ț i.

Oi,a 17,55 Eoot-ball Cupa O- 
iațelor (repriza 11-a).

După programul bpurtiv urniraxt 
o Ki rrneză a;^njatâ dt Crucea f<o- 
Șie, FjIjuIj Putroțcui, «u munca, 
dans și bufet,

♦ ♦ *
La < om ursunb- a'lctice d n 22 

cr<. \urr lua parte cei mai buni 
atlep de <a.e diHpuuc VaL.a Jiu
lui in piczcn,, luciu Cc la ^nlijin 
lpp tț dăi/te la luiic prob lc 

și ar fi nimerit i,nipLjl pună 
la 5 lume sa fie InUeLuinpu m- 
rios jM-ntiu antrt-nameui n «a e- 
ilifa să âș ige omogenitatea n<-- 
Cc'ara care lipsește după 
c.u n s’a nb-c v-ti la ultimul riiat^b 
dispuat în compania junimilor 
M mc; ului di ii Lu perii, In' care 
JTiajoriia <-a jutaturikr s au pru
dul in incursiuni i dividuab f-iră 
rin i un rost.

POP ADALBERT
tOre-p

— Bu’'linul Bir. Populației pt 
numele podar Ileana dai Pcîio^cui 
lu Nr. !SJ>.r8 eliberat de Mi
liția Perioșeni.

Declar nul 

de producție, pentru care a fost 
decorat cu Ordinul Muncii. Mine
rul Deak Vențel, a arătat cum 
muncește cot la cot și cum con
duce tinerii din abatajul tiBeretu- 
lui din Lonea.

Tov. Berui L.r in limba Ma
ghiară. a arătat studenților cum 
a decurs întrecerea între crupa 
lui și grupa lui Ulrich Ștefan.

La sfârșitul consfătuirii, tov. 
profesor Cristca Marinescn, sub
liniind importanta învălanoteler 
pe care studenții le-au putut Ieși 
din această consfătuire a arătat ea 
folos nd exptr.ența sovietică mun
citorimea manuală și intelectuală 
din R. P. R. obține z4 de zi uoui 
succtse, pe calea construirii socia
lismului.

In numele conducerii Institntulii, 
vorbitorul a mulțumit fruntașilor 
în producție, pentru participarea 
la această consfătuire, exprimân- 
du-și dorința de a mai lua parte 
la asemenea consfătuiri.

Studentul Cenușe Constantin ia 
cinstea acestei consfătuiri, aieșie 
poezia originală „Cinste vouă, 
fruntași ai muncii”, primite cu 
mare entuz:asm de către miaeri.

Constituirea s’a termimt în- 
tr‘un spirit tovărășesc, studsiții in
vitând pe minerii fruntași să ia 
parte Si în viitor la aceste con
ferințe.

La ieșirea din sala de festivități 
a Institutului de cărbuni, mergeai) 
grupuri de mineri și student, t*- 
nându-se de braț. Tov. Poboreni 
vestitul miner din Lupeni, a ară
tat.

Așa ședință mai zic și eu. 
Trebuia făcută de mult. Văd nu
mai într’o singură zi cât ne-am a- 
Prop at unii de alții muncitori și 
viitorii ingineri. Numai m felul a- 
cvsta vom reuși sâ ajungem la o 
strânsă colaborare intre muncitori 
Si tehnicieni, când ne vom simți 
cu adevărat lovarăși și prieteni, 
luptând pentru același scop, cu 
noui învățăminte.

I. HERMAN coresp.
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Guvernul britanic intenționează 
să pună în libertate pe generalii 

Runds'edf, Mannstein și Straus

Sărăcia și mizeria în care trăesc 
milioanele de muncitori americani

VARȘOVIA. 19 (R»dor). — 
Miaistc’ul de Externe pdlcnez a 
trinu-. o notă guvernului britanic, 
•erâ«duj să-și precizeze ptitudi- 
nra în leg'itu â cu ș inie potri
vit căi o a guvernul britanic in
tenționează sa pună în libertate 
pr genei al ii naziști Von Ru’ids- 
ted . voi Marin .te n și Siraus Gu
vernul polonez ține să atragă 11- 
Iv.uția gmvrJiului bri'an’c 11-U'prn 
fap.ului că a ești criminali de răs- 
boi au îmi icipat la exterminarea 
în massă a populației pdoneze ]a

C. C. al Frontului Popular Democrat din 
Coreea de Nord a propus crearea unui 
comitet reprezentativ al diferitelor partide 
pentru crearea unui Front Popular Unit 

al întregii Corei
PHYONGYANG 20 (Rador).

Postul de radio PhyonGyang a- 
nunță că C.C. ai Frontului Popu
lar Democrat. d n Corcea de Nord, 
a primit la 19 Mai, p scrisoare 
-din par'ea Partidelor Democrate 
din Co reea de Sud, în are aces
tea propun creearea unui Front 
Popular Unit al întregei Coreei.

După ce au luat în discuție a- 
ccastă scrisoare C.C. al Frontu

NOUA CONDUCERE 
a Partidului Socialist Italian

ROMA, 19 (Rador) — Mier
curi a avut loc la Roma prima 
ședință a nouei conducer1 a Par
tidului Socialist lialian, aleasă la 
cel de al 28-lea congres. Biroul 
de presă al Partidului Socialist, 
a publica un comunicat prin ere 
anunță <â s’a hotărît următoa
rea distribuire a sarcinilor de 
Partid: Sec e ar General al Par
tidului Pe o Ncnni, iar membrii 
in comitetul executiv, Lelio Pa- 
sso. Ameiigo Bot tai, Luigi jCa-

Luptătorii pentru pace din Statele Unite 
transmit salutul lor partidului socialist 

și poporului italian
ROMA 20 (Rador). — Hcn 

rv Walaee, u i’rmis lui Nenni 
cu prilejul alegerii acestuia din 
urma. în posiul de secretar ge
neral al Partidului Socialist, 0 
teleg amă îi < are spune:

ătorii pentru pace din Sta

Să combatem plaga lipsurilor nemotivate dela lucru
(Urmare din pag. l-a)

lucru așa de ușor, iar strădunfele tovarășului Baiciuc losif. Do- 
bre Dumitru, Sirneon Gheorghe și a celorlalți mineri caic luciează 
disc pllnat pentru ridicarea productivității muncii rămân fără rezul

tovarășul Gațy a arătat minerilor care au lipsit nemotivat cât de 
■ari sunt greutățile în muncă- provocate de această lipsă de disci
plină in muncă. A arătat că In ziua când cei trei mineri au lipsit 
■emothat, grupa a rămas sub normă cu 32 la sută, cerându-le să 
I chidcze cu această s'ăb'clune.

Mineri au inteles acest lucru. Până la l-l Mai, nici un miner din 
această grupă n’a mai lipsit nemotivat, realizând pe acest interval 
j—14 Mai o depășire medie de -58 la sută.

uriileren prizonierilor și ! i jefui
rea Fa elor și oralelor poloni'ac

La cererea ambasadei britanice 
<1 n Va șovia, subliniază nota gu
vernului polonez, Ministerul de 
exie ne pol n z a prezentat Jccu- 
niente prniioare la crimele c mise 
d- acești trei generali naziști

Nota subliniază că ambasada 
britanica din Varșovia a anun
țat guvernului polonez că a ești 
trei criminali de răsboi vor fi 
judecați.

lui Popular Democrat din CoJ 
reea de Nord, a trimis un răs-i 
puns în caie propune creearea ți
nui comitet reprezentativ al di
feritelor partide, și organizații 
publi e, pent u crejarea unui Front 
Popular Unit, al întregei Coreei. 
C.C. al Fiontului Popular din 
Coreea de Nord, propune ca a- 
cest com'tet să se întrunească la 
25 Mai la Phyong'yang.

cciatore, Oresle Lizzadri, Lucio 
Luzzato, Rudolfo Morandi, San- 
<lro Port ini, Ncnni.

A fost numit un comitet do 
coordonare aJ Partidului socialist, 
pentru menținerea legăturii cu 
Partidul Conunist. Palan; acest 
comitet se compune din Nennij 
Basso. AÎO^andi, Pertini. 
Comunicaul a jaugă că conduce
rea Partidului va publica în Vii- 
to ul apropiat un manifest adre at 
Poporului.

tele Unite, transmit salutul lor 
partidului socialist și poporului i 
lalian. Fascismul și nazismul tre- 
buesc distruse. Trebue să în ta-, 
rim lega urile dintre toate popo* 
rele care doresc pacea, și suat 
gata s’o apere”.

In cealaltă galerie munca 
merge slab, însă nu din cauz,a 
greutăților, pentru că cealaltă 
grupă a dovedit ca norma poa
te fi de.|>ășită. Greutățile in 
muncă sunt cauzate de minerii 
nedisciplinați, oare la6ă totul 
baitu și Hpsesc dala lucru.

Două galerii înaintează îu

|n procesul grupului de tro|kiști cure *re loc la Tirana 

loate mărturisirile depuse în șe
dințe au conîirmaf acuzațiile aduse 

grupului iui Koci Dzodze
TIRANA, 19 (Radar). In 

pro. csul g< upului ele troțkiști ai 
Iu Koci Dzodze au continuat au
dierile: depozițiile a. uzaților au 
i onlirmat pt de plin a tul d ■ a 
citzarc- Astfel declarațiile lui 
Vango Mi'roadji au ilustrat a, - 
țiunile arbitiarc a'e lui Ezodze 
rare a oi donat numeroase ares
tări și exec uții pe I aza unor infor
mații neadevăratc.

Nurih llua agentul de legătură 
al lui Dzodze cu clica lui Tito 
a mărturisit ca -Șeful său în
treținea corespondență regulată cu 
iRankovici. încercând să introdu
că în Albania politică t oțkistă și 
antisovietică a ccnJucătorilor iu
goslavi.

Koci Dzodze a încercat să ne
ge faptele dovedite prin martori

Buletin e xt ern
PRAGA, 20 (Rador). — Mier- 

cu i a început la Praga festivalul 
muzical in te. național ,.Primăvara 
la P;aga în 1949 ’ La a rest fes
tival iau parte numeroși in'jzi-’ 
caji'j veni fi din întreaga lume.

Miercuri și Joi au debu at di
rijorul polonez Fi'relbcrg. dirijo
rul român Bugeanu, vi: Icnistul 
tul francez Paul Tertler și alții.

•Debutul re prez eman ții or U/R. 
S S. este așteptat cu mare inte
res. Deasemenea concursul violo
niștilor pentru premiul Jan Kube- 
lic este așiejp’ut cu nerubdi&re.

• * •
Știri apărute în presă arată că 

în rândurile membrilor Partidului 
Socialist Francez crește tot mai 
mult nemulțumirea față de poli
tica dusă de conducerea ae Jreap 
ta a Partidului. Mai mulți mem
bri ai Partidului Sociallist între 
care și depiFatul Paul Vive, nu 
părăsit recent rândurile Part du 
lui

La 19 Mai s’a anunțat că un 
număr de 30 de socialiști dintre 
care doi ajutori de primari, și 
cinci consilieri mumei puii, au u- 
nunțat că părăsesc Partidul.

♦ * ♦
FI.US1HNE MEADOWS, 19 

(Raxlor). — După înaheerea des- 
baterilor asupra coloniilor ita
liene. delegatul Republicii Polo
ne. Katz StLchy a anunțat cu a 
atuas utențiu secret ruliu general 
ai ONU, asupra violării drep
turilor omului și drqptnJu* d-1 

tat, din cauza ce'orlalti patru, care
Iar pe pr’ma jumătate a lunel 

totalizând un număr de 14 absente 
cu 37,6 la sută.

stratul de cărbune. Una înain
tează repede, dovedind interesul 
celor ce muncesc aici pentru 
realizarea unui câștig nta1 bun, 
|ientru depășirea Planului.

Cealaltă galerie merge încet, 
încet, ca un melc care deabia se 
târăște Și aceasta din cauza 

care confirmă că el numea în 
posturi ini|>oilante numai cunoscuți 
de ai sai < are-i urmau iu tua 
te acțiunile.

Pro urorul a supus Curț i I sta 
conducătorii r K.riic'ulu u sta
tutului care urmau să ft 
arestați, dovedit pr’n a- 
icasta că dica (rn Idstâ din Alba
nia, conducă de Kori Dzodze ca
ută să îndepărteze clementele cele 
mai devotate și xaloroase dela- 
funcțiile de răspundere din Par
tid și din Stat.

Toată această acțiune a fost 
du ă în strângă colaborare cj cli
ca ti oțkistă dela Bejgiad, prin 
intermediul lui Rankovici

Toa e celelalte mărturii depuse 
în ședin ă, au confirmat acuzațiile 
adu;e grupu u troțkist din Albania 

n/rl de către anumite slute mem
bre ale ONU, menționând ares
tarea. lui Gerlmrdt lwler, de 
către autoritățile britanice. Jiu 
ordinul guveniulu' d n Slutele 
Unite, Delegatul polonez u ce
rut cu acowstu chestiune su 1 ie 
examinată in cursul uHunlei 
sesiuni

Pit.>rdij]'-eJe Erați u pretins 
cu adiLiiarc^i generală l(tui este 
compotentă să înceapă desliata
rea unei asememii chestiuni*’

• * •
Lu 19 Mai, o delegație ungară 

condusa de Ministrul ungar al 
Comerțului și Qiojierațici, Ronax 
Șandor, a sosit la Moscova pen
tru □ lua parte la inaugurarea 
Ieștivă u expoziției industriei 
ungare.

• * •
La Shanglud au căzut pri

mele bombe truse de artilerbi 
armatei poulare chineze mamita 
in jurul orașului

• * •
Greva muncitorilor ugrico!i 

din Vuleu Pudului, sa extins 
Vineri și 5ii j>i\)vinciu Pugbiu

• * *
ALENA, 20 (Rador). Par

lamentul gice u ap robul unicii 
damentul depus de guvern in 
legătură cu rex’CZAiireu urt icului ui 
11 al < onstiințici.

Prin revizuirea acestui articol 
se interzice funcționarilor pu
blici și usirnilați de a tlecl.ira 
grevă.

lipsesc mmotivat.
Mai grupa tovarășului Baiciuc 
dela lucru a rămas sub normă

celor 4 mineri cure n'au înjcles 
încă cât ele mari sunt neajunsu
rile cauzale <!e tea niai ascufilă 
formă a l 'pse.i de dsciplină in 
munca: plaga, lipsurile nemoti
vate dela lucru, pentru a cărei 
țicltidare trebue să lupte1 fiecare 
miner cinstit și devotat clasei 
muncitoare și progresului. . . .

NEW YORK, 30 (Rador). - 
In cursul licbbatrerAor chu Se- 
lUitul anirrM-zin iu higaiurâ <lu 
prundul <!«• Legr a^upru cons
trucției (le lacuiiițe, au fot»t ci
ute iiunieroaM* faptt- care dove

desc >urac£u și uuzrriu in care 
trdesc iiLiliouiu- dc iiiuncilori u- 
iiicricani

hi raportul nău in legătura 
tu uieustâ k'ge, tamiaiti fmtat- 
iiiHâ u Senul ului u fonf neuoita 
nli reciitiuuacă, c& in momentui 
de fuță o cincime din fumiUile 
cure locuesc In oruțe Irăetc in 
condiții de mizeriet ce dau naș
tere lu boli și criminulitute

lu o diglanfă de numai câ- 
tcou zeci de melrt de cancelari 1 
Senul ului din H aihington se gĂ- 
geple „Ghetoul negrilor" ai că
rui locuitori trăe/c infro mi
zerie de nedescria

Oamenii »un( neooiți să

Unde era pământul țăranilor din 
plasa Baia de Criș

(Urmare din pag l-a) 

minut de Insămun/al 1AO3 h-. ‘- 
ture^

Nu că nu ur fi or ut ci [)ar 
nu uDeuu ce Nu mai găseau 
ier,tul de hectare de par’că ar fi 
in rat „in pământ” De geaba 
le căutau și uu semăna! și ul
timul petec de răzor Mai bine 
de 2000 hectare nu le găseau 
și pace

‘Unii se gândeau la Dârcolaci 
Dar (i-ai găsii! Vârcolac tă mi- 
iiăncc pământ Aia numai cu 
lună se hrănesc

Așa că sau apucat să caute 
pământul in altă parle Și până 
Iu urmă tot l-au găsii l.-au gA- 
fdt ill...„ foile de cudastre ale 
primăriilor acolo unde de alt
fel au căutat și cei care tiu sta
bilit pionul de culturi al plasei, 
l-au gadt in statisticile itdocmils 
acum mai bine de 100 de &ni

(.xde două galerii din stra
tul 15 al minei Aninoasa pă
trund in cărbune, lina mai re
pede alta nvai încet, ba chiar 
încet de tot

In grujui tovarășului Gagy 
Andrei, muierii lucrează mai 
disciplinat și reușesc să înain- 
tere tot mai mult în stratul de 
cărbune.

Și laata încurcătura a urnit

La înființarea primelor detașamente de 
pioneri din Valea Jiului

(Urmare din pag I-ai 
tă de Patrie, atașamentul față 
de clasa muncitoare și cauza eL 
admirat a fată de Partid, fată de 
craii luptei tineretului și a clasei 
muncitoare. Din a devenii mem
bru al V. T. M. și apoi al Par
tidului, fiecare tânăr — educat cu 
grijă in cadrul detașamentelor de 
p'oneri — trebue să-și iacă unul 
dinte cele mal arzătoare .dealuri.

Pionerul va trebui fă-și Iubeas
că Patria și poporul s3u, să res
pecte și sâ iubească celelalte po
poare, sâ ile pătruns de o dra
goste nețărmurită fat* de popoa- 
re'e Vn'unil Sovietice și fată de 
marele lor conducător, cel mal 
mare prieten al t neretuml și al 
copiilor din intrerga lume — losif 
Vissarionovlci Statin.

Pionerul trebue sâ urmezz fără 
preget exemplele comuniștilor, de 
a-și vedea șl indrepta singur gre

prrpufr mâncarea sub renii li
ber far tn cameni-dormitor 
dorm câte 15 persoane

in timpul iernii aceste familii 
suni lipnte de târbuni fi ch^ar 
de petrol lamparit. humetoți 
Senatori au confirmat iu cursul 
detbuterilui mizeria m cart 
Iruc.c locuitorii din a,ut ca,- 
ticr^

Seu ab^iil Paul Gouglas din 
llfinoit, a arăt al < A in ( hieagu 
cartierele sărace se întind pe o 
•uprafalâ de 20 mile patra!et far 
in A -lunia (statul Ceorgiat 
117 OOu oameni trăiesc infr o mi
zerie cum piuă Caf tiertde insa
lubre ocupă 20 In sulă din teri
toriul acestui oraș 72 la sută 
din crimele lăoârșite in aceste 
cartiere sunt comise de minori; 
69 la sută din populație suferă 
de tuberculoza 

dela cenzorul statistic al platei 
care s‘u gândii că forma pă- 
mântului e întocmită după har
ții și nu hârtiile sunt făcute du 
pâ cum t pământul .4p că d*- 
că hârtiile nu sau schimbat nu 
Va schimbai nici fața pământu
lui Cu usjmenea idti (en^rul 
a d așeza! /d birou fi . ]e-a dai 
celor din Baia de Cnț încă ’ 00/ 
beci are sg le insărnanțeze

t 'corespondentul nostru
șul Poponici MUiaî care sse-a 
spus întreaga pooesiet ne arată 
că de fapt plasa Boia de Criș 
și-a îndeplinii planul de ituâ- 
mânțăn in proporție de /45 9 Iz 
suta, l-a depășit deci

.4sta e dealtfel toata pepest^s 
/. pvuestea unui pământ care nu 
ex/*iâ ți a unui funcționar bi
rocrat și lipsit de simțul răs
punderii căre ar fi trebuit să e- 
-vi«/e ți el numai printre hârțoa
ge ți amintirile bunicilor

m i_ m.

șelile. de a avea simțul rispaad*- 
ril fată de colectiv.

Pionerul trebue să fie pr r i ul la 
invătătu â, sâ ajute protesorii la 
intărirea disciplinei in școalâ.

Numai așa el va puter sl pre- 
tuiască după cum se cu>'ue cla
sica de a purta cravata roș:e.

Sarc'nl importante le levfn la 
rândul lor și membrilor corpului 
d dactic Ei au datoria de a ajuta 
IJ. T. .M. in munca dc desvo tare 
și creștere a mișcării de pioneri, 
de educare a copiilor.

Organizațiile dc Pari d trebue 
sâ dea un spri|in permanent or
ganizației V. T. M. in munca de 
înființare și educare a detașamen
telor de p'oneri, sa dezvolte iu 
rândurile tuturor aamenilcr mun
cii dragostea și g'|a pârinteascâ 
fată de ere terea ți desvo'larca 
organizațiilor de p oncri.
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