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Iu cadrul unei anchete orxunl- 
za a recent do ziarul itoitru, nu- 
■ •roșl oameni al muncii din mi
nele Văii Jiului uit răspuns inire- 
barll: „Duce trebue să avem un 
nivel de calificare cât mal ridi
cat"?

Multe sunt linatăturilc care pot 
fi trase din scrisorile oamenilor 
muicii care au pus mâna pe con
dei șl au răspuns cu dtag la în
trebarea pusă de ziarul nostru.

„la școala de calificare am pu
tut sa mvăt lucruri utăt de folo
sitoare, lucru. I pe care in al n te nici 
nu le bănuiam.. Dar nu vreau să 
mă opresc aici. Vreau sa tul rld'c 
incontlnuu nivelul calificării pro
cesionale, fiindcă vieau să alung 
miner, să-uil forntoz o grupă in 
care, intrecând normele, să dăui 
tării mal mult cărbune", — spune 
tovarășul Vlntilescu Paul, a utor 
miner și elev al școli) de 
calificare din Lupeni.

Ac iste cuvinte s niple șl cuprin
zătoare sunt izvorite din însăși 
setea Iul de învățătură, setea de 
a deveni miner de frunte șl de a 
realiza o pioduct'e cu care să se 
mândrească.

Iii răspunsurile lor, minerii șl 
tehnicienii minori au arătat Impor
tanta ridicării continue a nivelului 
de calificare. Iu exemple concrete 
au subliniat că un muncitor califi
cat poate să-șl organizeze munca 
ia chip superior pentru a produ
ce mal mult; poate să realizeze e- 
conomii, să intrebuinteze rațional 
mașinile șl utilajele, poate să rea
lizeze un rrodus de bună calitate.

Câteva din răspunsurile la an
cheta noastră s’au referit la Impor
tanta calificării 
lulul de trai al 
ortacii mei, în 
cru, nu stăm o
care știe ce trebue să facă ș) 
lucrul merge fără întrerupere- Nu
mai așa ain putut să depășim nor
ma șl să ne imburătătim câștigul. 
De pildă in luna Aprilie am 
câștigat 18 000 lei'' — ne scrie tâ
nărul Petric Petru, șef de echipă 
dela mina Jiet-Lonea.

Sunt unii mineri care luptă d:n 
răspueri depunând eforturi mari 
pentru a-și putea îndeplini și de
păși norma, lucru pe care il sus
țin șl alții mineri incă necallUcati

Altceva spune tovarășul Deak 
Ventzel dela Jiet-Lonea „Eu mi- 
am dat seama că pentru a obține 
succese in muncă nu este sufi
cient numai efortul fizic. Se cere 
întâi de toate să stil să lucrezi cât 
mai bine să 
uneltele de 
șezi găurile 
exploziv să
pentru a putea obt'ne cărbune cât 
mal mult și de bună calitate.

de (oato culege
au pus intro lu- 
nta pioblimel ca- 
pentru mărirea

in ridicarea nive- 
minerilor. „Eu și 

cele 8 ore de lu- 
cllpă locului. Fie-

Dar, ca să știu tonte acestea, 
minerul trebue să ulbe o ât mul 
inaltă calificare”.

Astfel, răspunzând anchetei noa
stre, muncitorii 
rllle din uilnâ, 
ruină vie Import 
Licării in lupta
producției de cărbune, pentru ridi
carea nivelului de trai, pentru u- 
șurur.a muncii minerilor.

Munca de lămurire — deși la 
început, dar rodnică — a organi
zațiilor de Partid din Valea Jiu
lui, sprijinii dat de conducerea ex
ploata iilor precum șl lumina pe 
care au aruncat-o i ăspunsurlle oa
menilor muncii din minele Văii Jiu
lui la ancheta noastră asupra ca
lificării, a început să-l arate roa
dele. l.a mina Pelrlla, 90 de mi
neri necallllca(i urmează cursurile 
școlilor de calificare. In ziua de 
20 Mal, la Aninoasa s'a deschis o 
școulă de calificare frecventată de 
00 elevi, in cea mal mare parte 
noul veiilfl. Deasemcnea la minele 
Lupeni șl Lonea se desfășoară o 
activitate intenta pentru deschi
dere u noul școli de calificare ca
re să fie frecventate de un nu
măr cât mal mare de mineri Re
calificați ceea ce însemnează că 
in Valea Jiului a început o ade
vărată campanie pentru calificare, 
care trebue desvoltată necontenit.

Pentru ca această campan'c să 
dea rezultatele dorite, mal este 
mu't de făcut. Dacă școlile de ca
lificare deschise nu fac parte din 
preocupările permanente ale orga
nizațiilor de 'Parfd, UTM, condu
cerilor exploatărilor șl șefilor de 
grupe, uu putem obflne roadele 
așteptate- Spre exemplu, la 1 Mar
tie, la mina Jiet-Lonea a fost des
chisă o școală de calificare la ca
re s'au Înscris 38 elevi. Insă felul 
cum s'au predat lecțiile, prezenta 
ia școală a tehnicienilor insărcl- 
natl cu predarea lecțiilor, dacă e- 
levli frecventează sau nu cursurile, 
na fost o preocupaie permanentă 
a organizației de Partid a sindi
catului șl a conducerii exploatării 
carbonifere dela Lonea. Drept re
zultat, școala de calificare dela 
Lonea și-a inclieiat cursurile 
mai cu 7 elevi!

Acest lucru nu trebue să se 
întâmple la n'ci o exploatare 
valea Jiului, la nici o școală 
calificare. Trebue să se lupte 
hotâtire pentru ca toți minerii 
scriși la școlile de calificare,
urmeze cu regularitate cursurile.

Iii privința aceasta, minerii de 
f. unte ne dau exemple. Bătrânul 
-ef de grupă. Barua Alexandru, 
are in grupa sa 12 mineri necal- 
ficati. Pe tofi 12, i-a lămurit și i-a

nu-

mai 
din 
de 
cu 
în
să

întrebuințez’ cu ioloos 
muncă, să Stil să pla
să știi ce cantitate de 
folosești la impușcare

(Continuare ta pag. IV-a)
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Rechizitoriul de trimitere 

în judecata a bandei de 
excroci, în frunte cu 
Anton Uumilriu - Kadn 
Xenopol - George LiH- 
men

HOTARAREA BIROULUI POLITI
AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN 
REFERITO \RE IA CONSTRUIREA CANALULUI DUNĂREA-MAREA NEAGRĂ

Biroul Politic al Comite
tului Central al Part lului 
Muncitoresc Român, în șe- 
din(a sa din 2 5 Mai o c., 
ascultând raportul tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej asupra 
procctului de construire a 
canalului Dunărea — Marea 
Neagră și de desvoltare e- 
conomică și culturală a re-

Hotărîrea Consdiului de Miniștri

giunii înconjuiătoure, consi
derând că această mare lu
crare face parle din opera 
de construire a 
lui în 
ca să 
siliului 
pentru
lucrărilor 
construirii acestui canal.

socialismu- 
(ara noastră, hotărăște 
îie pus în fa|a Con- 
de Miniștri proectul 
începerea imediată a 

pregătitoare ale

desvoltarea economică sl cul
turală a acestei regiuni;

Crclurea condltlunilor pen
tru imbun„tă(liea agriculturii șl 
ridicarea nivelului de trai al lâ- 
raulmll muncitoare;

posibilități noul de combate
re a secetei care amenință conti
nuu regiunea de Sud-Est a tarii;

asanarea văii pline de balfi
iii-

l

Bulet'nul Oficiul de azi, publice 
holârirea Consiliului de Miniștri, 
prin cate se hotărăște mcepfrea in 
a doua jumătate a anului 19-49 a 
lucrărilor prcgăt'toaro pentru con
struirea canalului Dunărea — Ma
rca Neagră.

Această liotărire, a lost luată pe 
baza expunerii făcute de tovarășul 
Gh. Gheorglilu-Del, prim vice
președinte al Consiliului di Mi
niștri.

Importanta excepțională a aces
tei lucrări este subliniata in însăși 
cuprinsul hotărirll care arată

construirea canalului Dunărea

Marea Neagră va asigura:

transportul cel mai eltln

ci

șl

a Carasului, ce va duce șl la 
săualoșlrea populației acestei 
glunl bântuite de malarie. 

Pentru executarea acestor 
crărl se vor construi noul căi 
rate, șosele, întreprinderi 
duslrlale șl comerciale, 
lnstltu|ll de intâțamânt 
creiarea cadrelor tehnice 
re, iiistitufil culturale,
crărl care cer mobilizarea tuturor 
forfclor economice ale tării.

Pentru electuarca lucrărilor de 
proectare, studiu și de construc
ție, monta] prhlnd construirea ca-

re

Iu-
fe-
lu-mari 

locuințe, 
pentru 

necesa-
etc-, iu-

mai

gră

scurt pe apă, pe Marca Nea-

— Industrializarea 

țud-Est a (âril;
regiunii de

naiului, se înființează 
specială a lucrărilor.

Dlrictia Geueraia 
canalului Dunărea 
gra este subordonată 
s țiului de Miniștri.

Giieorghe Hosu a lost nun 
rector gene al al acestei dii 
■I

Decizia mai precizează o 
rectla Generală a lucrărilor 
trebui să prezinte Consiliul: 
Miniștri, până la 15 Iunie 
planul lucrărilor de proecta 
se vor executa iu a doua 
tat.' a anului 1949.

Holârirea Consiliului de . 
trl, publicată in Buletinul ( 
stabilește deasemeni laptul i 
tru căt executarea necesită 
trlbutia mal multor minister 
parlamentele respective treb 
împuternicească câte un dele; 
lângă direcția generală a 
rllor.

o di

a luci 
Marm 
direct

Cel mai mare oraș și cel mai mare port din CI

SHANQHAIUL
Imediat după eliberare, marele oraș și-a reluat viața normală - 

noaptea in Shanghai. întreaga apărare a orașului s'a prăbușit, 
populare au continuat ocuparea, distrugând 
fost înlăturate. Populația a făcut manifestații

Trupele armatei de eliberare au pătruns Mărfi 
In cursul dimineții de Miercuri, trupele armatei 

din centrul orașului. Toate intăriturile șl baricadele au

I’EKIX(ii 26 fAgerpress). — 
După luple inoerșuuate rare au 
durat două săptămâni, unilălile 
armatei populare chineze uu eli
berat orașul Shanghai,

Trupele populare uu pătruns 
in oraș prin concesiunea fra i-

partea 
~ar- 

francezilor. 
și soldafii Kuomintang i.

teză cure se găsește in 
de Sud-Est. unde Ke găsesc 
lierele concesionate
Poliția
lui sau predat in grupuri mici 
aproape înainte de a fi început 
lupta. O puric din unitățile Kuo-

Datorită colaborării între mineri și tehnicieni

militau gutui 
la apărarea 
la Nord de 
II usung 

l'uilăfile armatei populare iu 
distrus 
pătruns 
precum 
care se

ultimele cuiburi de rezis.enji 
de simpatie ostașilor eliberatori

care au luat parte 
orașului sau retras 
râul lluaugho spre

YANGTSE, shanoh
CEL MAI MARE OR/
MAI MARE H)RT

Zh abatajele frontale scurte
din sectorul II Piscu al minei Aninoasa a fost 
introdus un nou sistem de prăbușire care înlătură 

intrarea abatajelor în presiune

barii adele părăsite și au 
apoi in inireg orașul 

și in suburbia l’ootuig 
uflă pe celălalt mal al

râului lliiangpo. țTofi fruntașii 
KuominlaUgului precum și mem
brii guuernului care se mai afl ni 
i'ică la bhanghai au fugit in ul
timul moment cu auiotiul

IN PREZENT SI 
ERA BAZA PR 
IMPERIALISMCLI 

DEASEMENEA Al 
REFUGIUL ■

De mai mult timp, in sectoru,’ 
11 Piscu al minei Aninoasa stra
iul 13 este exploatat cu abataje 
frontale scurte, în locul abatajelor 
came ă cu care era exploatat mai 
înain e.

In aceste aba aje. care dau po- 
sibiliiate să se realizeze o pro
ductivitate ridicată norma fiind 
de 5 tone pe cap de om, în 
loc de 4—4.5 tone cât e a îna
inte, minerii întâmpinau ș> unele 
greutăți.

Stratul de cărbune gros de 3 80 
m. e situat între două r.ci gTca e 
de piatră. După exploatarea unei 
porțiuni de 12 m. din s rat. io-

prăbușit 
de lemp

Prin ru-

ia;e uda abatajele» au făcut ca o 
parte din grupele acestui sector 
să nu-și îndeplinească normele si- 
tuându-se astfel în urma celorlalte 
sectoare din

t ui rama; gol prin extragerea căr
bunelui urmează să fie 
prin împu carea s âlpilor 
rare susțin tavanul.

Ce se întâmplă însă,
pe ea s âlpilor de armătură cu a- 
ju orul explozibilului, rcca de pia
tră fiind groasa — nu um
ple complect lecui rămas gol, a- 
păsând cu o putere fcarte mare 
pe s âlpii de armătură rămași 1 n- 
gă frontul d<* cărbune pe care 
din când în când îi rupe și care 
ne esită a fi în’ocuiți cu stâlp,1 
noui, lucru care împiedică mi-* 
nerii să lucreze în cărbune

Această greutate, alături de apa

mina Aninoasa.
♦ ♦ ★

din a est sector an 
tehnicienilor minei.

rua. Accasiă operație s'a făcut a- 
cum înlr’un chip nou Al trei
lea rând de stâlpi de a nia ură de 
lângă frontul de cărbune — 
de unde începe prăbușirea
solidat mai întâi de stâlpii 
armă ură 
stâlpi sc 
scânduri, 
ro a de
perișul) este perîo at cu găuri p • 
toată lungimea din metru în 
metru — care sunt încărcate cu 
o 1 —— ' - ■ *

Gi cutați le
atras atenția
care împreună cu minerii au cău
tat să le înlăture. Una dintre cele 
mai mari greutăți este presiunea 
pe care minerii și tehnicienii au 
i ăutat s’o înlăture.

Și au găsit soluția.
Du

explo.
m., u

1 cui
e ccn- 

de 
suplime na i. Pe a-ești
formează un paravan de 
înapoia acesiui paravan 

pia râ de dea upra (co-

Jceasta este <i 
victorie u armatei 
hc/e in ultimele zece 
el b.Tarea orașului i 
aproximativ !>0 km. 
Sh angli ai. ( ucerirca 
a tăiat toate mijloacele de co
municație care IcOgă Shanghaiul 
de lestul Chinei.

Prin ofensiva imepntă Mărfi 
de armata populara t .s'a distrus 
ultima linie de apărare In pre
zent. unitățile armatei populari 
continuă urmărirea trupelor 
Kuomintangului cure se retrag 
spre golful Suceu lu vărsairn

rloua mare 
potilure clii-

• zile. după 
liungceu Ia 
Sud-f.sl de 
llaugccului

VIUL

ESTE
CEL
CHINA.

PANA
GHA1UL 
PALA A 
CHINA.
ORAȘ ERA
TRA - REVOLUȚII iN.ARlLoF 
|<F CU AJUTORUL INTER 
Tlt .NISTILOR ENGLEZI SI - 
R1CAN1 Al ÎNTREPRINS 
NENUMĂRATE <>RI IACI 
ÎMPOTRIV A FORȚELOR P 
LARE CHINEZE.

» .
25 (A^rcrprt 
au uliță ci 
nd iui \ Lața 
tiju.|) «lu|>â

oul re urmaia

* it

>IIAM.IIAI,
(Jiina Nouă 

>hangliui
mala la Scurt 
i a iva sa <le 

Iară chineză
Comandamentul for|dor 

lare din acest svetor, 
Idicitâtii un 

Lă trujx4e 
protec|iu și 
locuitorilor

\ iafa și-a

a
u|H’l in care 
<4 bciutoazv 

sLgu ran|a

d<
d

li

rvhtat ciirsuj
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ORGANIZAȚIA DE PIONERI,

IMBOLD DE MUNCA RODNICA Șl EOLOSITOAKE
In întâmpinarea sezonului de vară 

al pionerilor
A tunat de recreație, Glasuri 

tinerești se aud pe coridor; ooe 
bună; râsete.

Cu câte o cart? in mână, a- 
duituți in grupurif elevii Școpi 
Elementare dela Liceul Mixt <Pn 
Petroșeni se plimbă discutând

Una au cruva,ta roșie la gât. 
Sunt pionerii școlii, elevii cei 
mai buni la purtare și la învă
țătură Mul fi dintre ei, cum e 
de pildă tânărul leremiu /. tun! 
copH ai frunt ușilor in producție 
care prin silința lor vor să ur
meze pilda părințilort Sunt ti
neri conștienți care-și dau seama 
oă au jn fofu lor d nț or ii pe 
care trebue să le îndeplinească 
și care mai știu că aceasta tot 
în folosul lor Ei știu că fde
parte dinfr'o organizație infiin 
țață de Partid unde vor unea 
multe de învățul și unde trebue 
să învețe pentru a nu înșela pe 
cei ce sau jertfit pentru o viată 
nun bună

Și acum se discută de ma
rele eveniment de Dumineca

Cum privesc părinții, înființarea 
detașamentelor de pioneri

Înființarea; prunelor detașa
mente de pioneri, a fost primită 
cu o deosebită bucurie de pă
rinții micilor școlari.

Publicăm mai jos una din 
numeroasele scrisori primite la 
redacția ziarului onstru, cu a- 
ceasta ocazie

TOVARĂȘE REDACTOR.

Știm cu toții, că ura <1 n ma
rile griji a’e Partidului, o ccnsti- 
tue problema tineretului.

Acest fapt, ne-a fost de cu
rând dovedit prin înființarea re
centă a organizației de piencri.

Cu multă bucurie, clasa mun
citoare din RP.R, primește acest 
mare eveniment, prin care copiii 
noștri, urmând exemplele pildui
toare ale pionerilor din Uniunea

L Uzinele Metalurgice din Ci 
f _rii muncesc pe bază de întrecei

îndrumați de U.T.M. 95 la 
sută dintre tinerii muncitori del? 
Uzinele Metalurgice din Cugir 
muncesc acum pe bază de între
cere socialistă.

In acest fel, ei au reușit să ob
țină o serie de frumoase succese 
în muncă. Printre fruntajșii In 
muncă ai Uzinelor pot astăzi L 
numărafi tinerii Bota loan și Ster- 
ca Nicolae, ambii decoraț. cu 
„Medalia Muncii”.

Primul, lucrând la secția freze, 
depățește în medie norma cu 100 
la sută, iar tânărul M. Sterca s’a

ANUNȚ
Campărom orice canfitafe de sticle de un litru, 

albe sau verzi, tip Borviz cu lei 9 (nouă) bucata.
Taxele sunt suportate de cumpărător.

Depozitul M. A. 7. Deva
5tr. A. lancu Nr. 6

De vorbă cu p>oneri ■

trecută, când i'uu fortnut />'i 
nude detașamente de pioneri.

Intrăm in vorbă, Pionerii 
sunt oeteli fi guta tă diicule 
neoboiit atunci rund e vorba de 
organizafia lor,

lată ce ne spune pioi‘erul lf- 
toc Nicolae,

— Su"t bucuros că infiinf.in 
du se orugnizafiii de pioneri, pot 
fi eu să port acum cravata ro
șie, o părticică din steagul roșu 
al proletariatului, Pol ciuta so 
port cu cinste învățând tot mai 
mult fi mai bine, pentru a de- 
oeni un membru cât mai bun 
al organizației, Toi cauta in 
acest fel să mă pregătesc s<j 11- 
jung membru al U.T.M.

Tot odată, în cadrul organi
zației, ooi căuta să ujut fi pe 
ceilalți colegi ai mei cure incă 
"u sunt in organizație pentru 
ca fi ei să ajungă pioneri

Ispir Mircca, un băefaș de 
vreo 13—14 ani fi el pion-r 
complecteuză hotării:

— Noi suntem mici e adevî-

Sovietică, vor fi îndrumați, pen
tru a deveni oameni adevărați, 
care Ia timpul lor. să n? înlocu
iască cu succes în toate ramurile 
din câmpul muncii.

Noi părinții, suntem fericiți că 
vlăstarele noastre, educate în spi
ritul învățăturii marxist-leniniste- 
sialiniste, întPo patrie liberă ca 
R.P.R., au toate posibilitățile de 
desvoltare.

Noi părinții, urăm spor la mun
că tinerel organizații și ne luăm 
angajamentul dî a o sprijini prin- 
tr’o strânsă colaborare, pentru, des-» 
voi tarea ei în cât mai bune ccn- 
ditiuni.

Noroc Bun,
VLAD

muncitor I S.S. Hunedoara

Din uzine și ateliere

evidențiat prin ajutorul efectiv pe 
care l-a dat perfecționării prime
lor mașini de cusut fabricate în 
țară.

S’a evidențiat de asemenea tâ
nărul Leonida Matei, dela secția 
Apre ură, care pornind la întrecere 
cu încă 4 tovarăși, primind tot
odată ajutorul efectiv al agitato
rilor Partidului, a reușit să des- 
volte și la această secție, spiri
tul întrecerilor socialiste, așezân
d-o astfel în rândul secțiilor frun
tașe.

rut, dur știm și putem să fucem 
multe In organizația noua <’iu 
care fac eu acum pur Ir, după 
exemplul pionerilor din Uniu
nea Sovietică, de mici vum în
văța să fim udeuăruți oameni

Conduși de Ui ,M și irulrli
niați de Purtid, Hui vum fi de 
folos Fabrici noastre Auzeam <ă 
au mai existat și in trecui or
ganizații pentru școluri, dar ti- 
celeu erau departe de a aduce 
vre-un folos

In timp ce discutam, un alt 
școlar upropie de grup. Se 
vedea că nu e tocmai in ,,a- 
pele” lui Micul Ispir întrerupse 
di seu țiu și privi către imul ti
nd,

— ('e-i cu tjne HuțeganuL? 
/ ol trist? EH mm vesel, 
Sc vor mai înființa noui 
promoții de pioneri și o 
să intri și iu, dar,,, știi re 
treime mai intui să faci Nu?

Noul venit încuviință din cap 
tăcut

— Nu ești pioner?
— Nu deși la studii stau bi

ne, cu purtarea nu-i tot așa. 
Am supărat deseori pe profe
sorii mei și uneori chiar colegii 
M'am hoiarit însă să devin tț 
eu pioner, să vort și eu cramda 
roșie; pentru aceasta îmi oui 
îndrepta purtarea și o să reu
șesc

— Cum de ești așa sigur ră 
vei reuși?

— In afară că oreau eu co
legii mei de clasă care sunt nio- 
neri* sau hotărît sa mă ajute și 
să-mi dea sfaturi, Dăunăzi am 
sfat de vorbă cu Jștoc tot in 
privința asta. El e pioner. Chiar 
ducă încă n’um bucuria de a fi 
pioner, trebue să-mi dau silința 
să ajung prințr o purtare cal 
mai bună,,,,

A sun ut de intrare, Recreația 
s’a terminat iar școlarii au în
ceput să se îndrepte voioși fie
care către clasele lor. Fiecare oră 
în care vor învăța ceva nou le 
aduce o nouă bucurie, Pionerii 
și viitorii pioneri știu ca învă
țând numai iși îndeplinesc una 
din marile lor datorii. Si toți 
sunt hot/ârîți s'o ducă la bun 
sfârșit

M, M,

Noui succese ale tinerilor 
din abatajele detineret dela Jieț-Lonea

In această lună, în abatajele de 
tineret dela mina Jieț-Lonea, lup
ta pentru cărbune mai mult $1 de 
mal bună calitate a luat un nou 
avânt.

Astfel schimbul condus de tova
rășul Stoicescu Ion a realizat pâ
nă acum o depășire medie de nor
mă de 78 la sută; schimbul II a 
tov. Culda Teodor a realizat o de
pășire medie de normă de 59 la 
sută, iar echipa Iul Szocs losif a 
depășit norma in medie cu 19 la 
sută-

Până în ziua de 23 Mai a- c. 
acest abataj a obț’nut cea mai 
mare depășire de normă de 52 la 
sută, depășind realizările celor din 
alte abataje de tineret.

In abatajul condus de tovarășul 
Deak Ventzel cea mai mare de
pășire de norma — de 40 la su
tă — a fost obținută de echipa

Din vestibul te întâmpină micii 
vizitatori iu cravată ioșie- In- 
tr'adevar, deasupra ușii de intrare, 
litere mari anunța Gafa Pune
rilor ..Ociomvrie f

De dincolo de ușa te aude o 
melodie veselă: orchestra de < oar
de face repetiție Intr’ocatn iă a 
lăturată zărești forțele ci ncentrate 
ale și olarilor, aplecați deasupra 
,meselor: «unt tinerii tehnicieni 
care montează un aparat de radio,

Câpd am urcat la etaj, nu-ain 
trezit lntr'o sală marc, în țața 
unei adunari n-obișnuite, Erau 
pioneri, aveau cinva’e roș i, dar 
nu erau fiolari, ti oameni naturi, 
veniți aci să învețe cum să Orga
nizeze munca în taberele de pio
neri, Zoia Bdcaeva, preșudin a 
consiliului taberei, expunea toc
mai piograinul zl i, Conducto
rii dp grupe urmau să asculte o 
conferință plivi.care la muma cu 
copiii. După a ura vor vizita ca- 
binciul de biologie al ș olii Nr 
4, pentru a învăța pe t nurii mi- 
ciiirni.Ui cum >a-si întrebuințeze 
timpul în tabără. Seara, după pm- 
ză, în cabinetele fi laboratt arele 
din ..Caia Pion-ulcr'’ vor avea 
loc lucrările practice du pregă
tire a condui atorjlor de grupă- 
Ficcațe dintre ei va căpăta a i □ 
spec’qlitatc, aM cl. incâ in tim
pul verii să poaLă conduce un 
cerc de p oncri acro-mndelisti fo
tografi. radio-* chn ir icni, e c

Ședințele conducătorilor de gru
pe, au loc oda ta ret sa damâiiâ, cu 
care prilej se auJiaza cursuri d s- 
pic tradițiile și ;ar< inile t bare
lor, despre munca grupului de 
pionqri, însușindu-și aîtfcl expe 
rîenfti celor mai bune grupe din 
raion.

Grija pentru odihna de vară a 
copiilor, este o tradiție vcc’ie in 
sectorul ,,OctomvrieM al Capita
lei, unde, încă din iarnă, comite
tele de sector ale Partidului și 
Comsomolului, precum și Casa 
Pionerilor. încep pregătirile pen
tru sezonul de vară al p cnerilor

Alegerea și pregătirea acestor 
oameni, care trebue să educe co
pii și să dea un conținut bogat 
și multilateral vieții din tabără, 
constituc o parte importantă a lu
crărilor de pregătire, pentru va
canța jde vară.

Deascmcni. a fost bine gândit 
nu numai locul ci și Jelui în 
care p,oaerii își vor pe’rcce tim
pul în, tabăra: copiii ver face ex
cursii pentru cercetarea naturii și 
locurilor din împrejurimi, vor lua 
parte la spariakiade și la jocuri.

Cum nu roți copiii își vor pe
trece vara în tabără, comisia d n 
sectoruj .jOctomvrie” s’a gândit 

de tineri a Iul Petric Petru. In 
locul al doilea se situează schim
bul tovarășului Deak cu o depă
șire medie de normă de 23 la 
sută.

Noua echipă de tineri condusă 
de tovarășul lPuiu Nicolae — care 
numai de curând a luat ființă — 
depășește șl ea norma in medie 
cu 7 la sută.

Aceste realizări se datoresc in 
bună parte muncii de agitație du
să de către organizația UTM sub 
conducerea directă a organizației 
de Partid, precum și ședințelor de 
consfătuire ale șefilor de grupă 
șl echipe, organizate de Județeană 
U. T- M.

Prin realizările for, abatajele 
de tineret dela mina Jieț-Lonea, se 
situează în fruntea celorlalte a- 
bataje de tineret din Valea Jiului.

S. SOLOMON, coresp.

și la ci j ce vor rămâne în oraș, 
pentru i ari va organiza posibili
tăți speciale d<- odihnă și ujucație

In lucrările du pregătire pen
tru vara, comibiunua tabctc-lor du 
vaiă antrenează jxr secretar.i or
ganizațiilor de Partid și comso 
mol iste, pe membrii rcim teiului 
du t-Ju ațiu fizică ți sport, pe [ re- 
ședinții comitetelor de fabrică și 
în general, pe reprezentau (ii tu
turor organizațiilor d- interes |u- 
!>lic, care trebue să aibe gr ja de 
odihna du vară a crpiilor.

Astfel, în timpul vei ii, in IU 
ș oh din sector, su vc r organ z i 
c luburi jx ntru ș« olari, c njuse t'e 
cei rrai buni pedagogi fi c nJu
ca O;» du grupe. Cinci tabere oră
șenești vor deschide pe lângă a - 
tninist rațiile marilor blocuri d< 
lo un u, unde pe terenur 1 de 
sport a crunte Ier, st \or c numi 
diferi c aparate du g mnastica.

Pionerii vor a ea la disprzițif 
trenul-elcctric care îi va duce a- 
fară din oraș, vaporul care îi va 
plimba pe canalul Mosrața; ej 
vor pu ca vizita locurile faimoase 
de lupte, Iasnaia-Poliana locul de 
naștere al lui Tolstoi, » âmpul <c'cb

<o>jr e
Din activitatea artistică a tinerilor săteni

Zilele trecute, tinerii țărani mun
citori du Comuna lar.ițid, au or
ganizat un festival cultural $1 ar
tistic.

Cu acest prilej, tinerii si-au luat 
angaiamentul câ muncind și mai 
intens în cadrul U. T. M. să con- 
tribue la desvoltarea muncii cul
turale din comună-

Programul s’a compus din co
ruri, dansuri $i piesa „Lampa din 
Munți".

P. ALMAȘAN, coresp. voi.
• * •

Cele două echipe artistice ale

Tinerii dela Căminul de Ucenici din Pefroșeni, 
au primit echipament sportiv

In scopul de a crea condiții 
materiale desvoltării unui sport de 
masse, de a da posibilitate tineri
lor muncitori din Petroșeni de a 
practica sporturile $i jocurile 
sportive în cât mai bune condițiu- 
ni, Ministerul Muncii și Prevede
rilor Sociale a donat Căminului de 
Ucenici din Petroșeni, echipamente 
complecte pentru o echipă de 
foot-bail, pentru o echipă de 
wolley-baJI, două discuri, două 
mingii de foot-bail, două mingii de 
oină. etc.

In urma acestui fapt, ucenicii 
au format imediat o echipă de 
foot-bail, cu care a și susținut câ
teva jocuri amicale. In cele câte
va eșiri pe care le-au avut, tine

Tineri evidenfiaji în muncă 1a A.C.P.
Lucrând la strungirea cuplun- 

gurilor dela cratere, tânărul Na- 
clu Petru dela Ateliorele Cen
trale Petroșeni, organizându-șl 
mai bine munca, a reușit să re
ducă timpul de execuție a p'ese- 
lor date.

El a cerut cu acest prilej să 
i se reducă timpul de lucru dela 
210 minute, la 120 minute pe o 
bucată. In decursul acestei luni

Borodino, e Dea*-<mcni, pre- 
ga ești- o v zită a h r in orașul 
Miciurinsk.

Pcn ru a stimula gustul p ntru 
științele na:uralc jxrntru spoit și .ț 
pcntiu ar.â ser pregătesc concur
suri pentru cele niaJ bune licr- 
b.ne, insei are, spectacole, serbări 
Sportive, ele.

In Zilele de ploaie, c; nd toate 
ai este manifestări in aer 1 ber nu 
vor fi jMîhibile, pionerii î i vor 
(zei rece timpul în cabinet de de 
lucru ah Ca ei Pioncrilt r, unde 
au la disjKJZițicf diverse a.parate 
interesante, cârți instructive, jocu. 
ri. etc.

Pământul este in<ă umed in 
curțile și grad nilt Moscovei Pio* 
nurii maj sunt im a la ș oală dar 
oamenii mauri se gân >sc depe 
a u'H la od.hna h r din timpul va
canței de vaiâ. In Sectorul ,,Oc- 
101^0^’, aceasta pregătire a \a- 
can.ci pionerilor se face «u r.gu- 
lari a c și din vreme, D*ace»a, a- 
cest 6e<tor a fost până acum d^ 
trei ori distins cu „Diapelul Ro
șu” al Comitetului orășenesc al • 
Comsomolului din Moscova

(După Kombomolskaia Pravda^ 

tinerilor UTM-ițtl din sataJ Hâr- 
tâgani care activează in cadrul 
Căminului Cultural, deslățoari pe 
zi ce trece o activitate tot nai 
bogată.

Astfel in duminecile trecute, cele 
două formații au plecat in satele 
vecine — una In Sellștca șl cea

laltă in Trestia — unde prezen
tând câte un program artistic s an 
bucurat de un deplin succes.

N. M0GA, coresp. voi

rii Jucători au dat dovada de mul
tă sportivitate arătând totodati 
largile perspective de a se afirma 
în viitorul cel mai apropiat ca 
buni jucători.

Cu concursu' Organizației Spor
tului Popular, Valea Jiului, va 
lua Clinti în cHrăni, în cadrul 
Căminului secf.i de atletism, box, 
șah. etc. Toate acestea constituesc 
un început promițător, care per
mite să se întrevadă performan
țele ce se vor obține în viitorul 
cel mai apropiat.

Aceste fapte arată pe de altă 
parte marea grija a regimului 
nostru față de educația sportivă a 
tineretului muncitor.

tânărul Naclu Petre s’a eviden
țiat in muncă depășind norma cu 
42 la sută.

La fel și tânărul Bota Rusalin. 
lucrând la rectificarea tablelor din 
care se lac arcuri la brichetele 
lămpilor de mină, a redus timpul 
de lucru dela 90 la 60 minate la 
bucată, depășind norma cu 3* Ia 
*ută.
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Rechizitoriul de trimitere în judecată 
a bandei de excroci, In frunte cu 

Anton Ruinitriu-Radu Xenopol-Georye Littman 
— Rezumatul expunerii de motive

P oce-ul trădării naț cnale de'? 
■’lKepu'.ul lunii Noembrie 1917, a 
aoxaluit o strânsă legătură întrp 
cxi oșit spioni și conspiratori din 
conducerea P.N.Ț. cu burghezi 
ți moșteriinea din (ara noastră 
care dețineau încă locuri impor
tante în conducerea țârii.

Exponenții acestei burghezii și 
muderlml și-au concentrat activi
tatea, pentru ca din locurile Im
portante pe care le mal dețineau 
iu sectorul economic al tării, să 
irâneze continuu desvollarea regi
mului nostru do democrație po
pulară, să saboteze economia noas
tră națională, agravând distrugerile 
rezultate de pe urma războiului 
hillerlit șl ale secetei care a ur
mat.

Io timp Cî pororul muncitor fă
cea eforturi eroice pentru vinde
carea rănilor războiului, lup ând 
împotriva sabotajului claselor ex
ploatatoare, in timp ce clasa mun
citoare folosea flecare noui po
ziție smulsă burgheziei șl moșie- 
rimil, pentru desvollarea econo
miei, pentru a stăvili inflația care 
servea Interesele capitaliștilor, 
pentru ridicarea bune: stări a ce
lor ce muncesc, reprezentanții ma
relui capital treceau la acte direc
te de trădare a intereselor națio
nale, prin scoaterea patrimoniului 
marilor intreprinderl peste graniță 
cu scopul bine determinat al con
struirii unei baze materiale, pen
tru o viitoare acțiune din afară 
Împotriva poporului nostru.

Profitând de prezenta lor in u- 
nele însemnate posturi de condu
cere, acești reprezentanți al ma
relui capital și ai moșierimii, por
nesc o acțiune de subminare a ma- 
lilor noastre întreprinderi, pentru 
a putea dispune de patrimoniul 
lor, pentru a putea efectua trans
ferul averilor acestor întreprin
deri peste graniță prin mijloace 
frauduloase.

Astfel, sectoarele de activitate 
economică, aflate sub directa In
fluență a acestui grup de expo- 

’ nenți a' burgheziei ți moșierimii, 
s’au transformat in ascunzișuri ale 
une'tirilor împotriva independenței 
și libertății poporului român. 
CAPACITATEA ACESTUI GRUP 
DE REPREZENTANT! AI EX
PLOATATORILOR, S’A ÎNDREP
TAT IN SPECIAL ASUPRA ÎN
TREPRINDERILOR PETROLIFE
RE CARE REPREZINTĂ UNA 
DINTRE CELE MAI IMPORTAN
TE AVUȚII ALE TARII ȘI CARE 
LE OFEREA POSIBILITATEA U- 
NOR STRÂNSE RELATIUN1 CU 
REPREZENTANȚII MARII IN
DUSTRII DIN STRĂINĂTATE CU 
SPRIJINUL CARORA PUTEAU 
SA AJUNGA MAI UȘOR LA ÎM
PLINIREA TELURILOR LOR 
CRIMINALE

.Creditul Miner” a fost una 
dintre primele ținte ale acestui 
grup de spoliatori ai economiei 
naționale.

Ei reușesc să determine prin 
de zia Ministerului Minelor șt 
Petrolului cu nr. 60.386 publicat^ 
în M. Of. din 14 Noembbrie 1945. 

numirea în postul de administra
tor unic al „Creditului Miner” a 
lui Anton Dctmitriu care își ia 
efectiv postul în primire pe data 
de 17 Noembrie 1915.

Variate și grele probleme se 
ridirau la „Creditul Miner” în a 
ceasta perioada, mediat următoare 
războiului, după acțiunea de jaf 
și distrugere a regimului anto 
nescian.

in loc să fie preocupat 
de aceste probleme pentru o 
bună administrare a marii 
întreprinderi Ia ccndu erca 
căreia fusese hti'mit, Anton 
Dumitriu, mandatar al gru
pului care ti determinase 
numirea, pun” la cale acapa
rarea majorității acțiunilor de 
către exploatatori, care fă 
poată dispun” a tfel de în
treg patrimoniul so< ietății, cp 
scopul de a pu ea t ans'era 
apoi în străinătate o impor
tantă parte a activului ei, 
menit a rca'iza acolo o pu
ternică bază materială care să 
o ere potibi iia ea unei acțiuni 
d n afară a a-cstor expcnenți 
ai burgheziei și moșierimii 
noistre împotrii a intereselor 
țării (vezi declarația Mihail 
Arțăreanu).

Un i dintre funcționarii cu răs
pundere ai „Creditului Miner” 
considerându-1 pe Antcn Dumitriu 
de bună credință iitpropun diverse 
soluțiuni pentru o bună adminis
trare a societății, pentru a putea 
asigura acesteia o armonioasă des- 
v ol tare.

Anton Dumitriu refuză însă sa 
ia act de aceste propuneri de 
oarece era preocupat continuu de 
realizarea scopurilor sale criminale 

Aceasta a fost atitudinea grupu
lui de exponenți ai marelui ca
pital, reprezentat la Creditul 
Minier” prin Anton Dumitriu cu 
misiunea de a acționa împotriva 
intereselor noastre economice.

Concomitent cu aceste măsuri de 
sabotare a desvoltării „Creditu
lui Miner ’ odată cu refuzul ori
cărei colaborări care ar fi putut 
sprijini frumoase realizări prin u- 
tilizarea corespunzătoare interese
lor naționale a patrimoniului so
cietății, Anton Dumitriu urmăreș
te cu tenacitate obiectivul său 
principal, in acelaș timp obiectiv 
al grupului ale căror interese le 
realiza, profitând de rolul de con
ducere pe care ii avea, — și a- 
tiutne: transferul patrimoniului so
cietății peste graniță.

in Iunie 1946, sub pretextul 
controlului filialei dela Paris, un
de ar fi existat unele neînțelegeri, 
ivite mai ales prin comprimarea 
a trei subdirectori foști legionari, 
administratorul unic al „Creditu
lui Miner" pleacă la Paris.

Aci, Anton Dumitriu ia contact 
imediat cu reprezentanții din stră
inătate ai capitaliștilor din țara 
noastră și în special cu Ion So- 
neriu, omul de încredere al aces
tora, numit în capul administrației 
filialei dela Paris a societății 
„Creditul Minier".

Om de o mizerabilă 

gata oricând la orice, fost păs
trătorul și veliiculatorul fonduri
lor personale ale lui Mihai Anțo- 
nescu, el este considerat omul 
nimerit pentru realizarea scopu- 
rior propuse de acest grup.

Acolo la Par s, ia consfătuirile 
po care Anton Dumitriu le aro 
cu Soneriu șl cu ceilalți condu
cători ai grupului reprezentând In
teresele burgheziei șl moșierimii 
din (ara noastră, trădătoare a po- 
rorului, se pune la cale atât scoa
terea din (ară a unei părți din 
patrimoniul societății „Creditul 
Minier" cât și modalitatea care 
s ar putea folosi Iii acest scop.

Intențlunea grupului de specu
lanți șl exploatatori era acela de 
a scoate in stră’năta e toate ac- 
ț un’le fllla'elor, aparținând „Cre
ditului Minier" șl aflate in pose
siunea acesteia, a lorma apoi din 
totalitatea acestor acțiuni o nouă 
societate puternică și de mari re
surse CARE SA CONST1TUE 
MAI TÂRZIU BAZA ACȚIUNII 
POLITICE TRADATOARE DIN 
AFARA. ÎMPOTRIVA INTERESE
LOR NAȚIONALE.

Această societate trebuia să ia 
ființă la Zoug in Elveția, sub for
ma unei societăți anonime pe ac
țiuni.

Rechizitoriul arată în continua
re că din punct de vedere econo
mic, această concentrare a tuturor 
participațiunilor „Creditului Mi
nier" într'o singură societate in 
străinătate, nu numaj că nu pre
zenta nici o utilitate, dar era și 
direct dezastruoasă pentru intere
sele țării, deoarece se sustrăgeau 
din patrimoniul național valori im
portante și se rupea legătura fi
lialelor cu societatea „Creditul 
Minier" din București.

Din punct de vedere politic, 
constituirea unei astfel de socie
tăți avea o consecință și mal gra
vă, pentrucă prin acapararea to
tală a acțiunilor din afară a „Cre
ditului Minier” și prin concentra
rea lor intr’o s’ngură societate, se 
putea ajunge la transformarea ac
țiunilor io numerar fie prin ga- 
iare la o bancă străină fie prin 
vânzarea către societatea ameri
cană Sbell, care se oferea să le 
cumpere, VALORIFICAREA LOR 
PUTÂND DECIDE LA CONSTI
TUIREA UNUI FOND CONSIDF 
RABIL PENTRU SPRIJINIREA 
ACȚIUNII TRADATOARE A IN-

|n întrecere ca celelalte garaje din Valea Jiului

Muncitorii garajului din Vulcan 
obțin frumoase succese în muncă

Incadrați în întreceri socialiste 
alături de întreaga muncitorime 
mineră dela exploatările Văii Jiu
lui, șoferii garajului Vulcan au 
realizat frumoase succese în muncă.

Astfel ei și-au luat angajamen
tul ca începând cu luna ianuarie 
a. c. până in Noembrie să efec
tueze 700 ore voluntare pentru di
ferite lucrări urgente. Totodată în 
decursul lunei Aprilie s’au anga
jat de a face economie de 6 la 
sută Ia benzină, 5 la sută, la cau
ciucuri și 16 la sută la repararea 

TERESELOR NOASTRE NAȚIO
NALE.

Mai departe, rechizitoriul arată 
Împrejurările in care au fost plâ- 
nu le operațiunile fictive prin care 
cei patru tâlhari — exponenți ai 
marelui capital — să alungă la 
acapararea celor 70 000 acțiuni 
„Cremifaro";

L — O Așa zisă convenție de 
cumpărare a unor autocisterne Ine
xistente. in care se prevedeau con- 
dițlunl deosebit de oneroase, și 
prețuri exagerate până la mai 
mult de dublu față de cele ale ple- 
(H lentru o cisternă reală de tipul 
indicat.

2. — O așa zisă convenție do 
împrumut necesare pentru a justi
fica aparența creerll fundului de 
achitare integrală a c’sternelor 
Inexistente și pentru garantarea 
căreia se gajau acțiunile, formând 
obiectul imed'at al li.tențlunllor de 
acaparare ale grupului de Spolia
tori, prin acest așa zis Împrumut 
prevăzându-șe termene de plată 
apropiate și imposibil de îndepli
nit tocmai pentru a se putea a- 
junge la vânzarea gajului consti
tuit din acțiunile „Cromlfaro’’.

3- — O așa zisă convențlune de 
furnizare de produse petrolifere cu 
care, sub pretextul achitării îm
prumutului fictiv, se angaja socie
tatea „Creditul Alinier” in condl- 
țiuni imposibile de realizat, pentru 
a se crea astfel bandei, următor 
neexecutării, o posibilitate de pre- 
tențiunl asupra tuturor participa- 
țiunllor „Creditului Minier” in 
străinătate.

Rechizitoriul descrie pe larg 
cum acești tâlhari s’au repezit a- 
supra petrolului țării noastre, pen
tru a-l jefui, și pentru a trans
porta această bogăție in cât mal 
mari cantiiăți peste hotare. Lista 
de șperturi primite de Anton Di- 
mitriu pentru a semna afacerile 
cele mal murdare este nesfârșită.

Rechizitoriul araiă apoi cum es
crocul Radu Xenopol instiga ca 
jafurile să fie cât mai mari, ca 
bandiții să stoarcă cât se poate 
mai mult din vlaga tării.

După ce enumeră faptele cri
minale ale lui Littman, rechizito
riul trece apoi în revistă acțiunea 
lui Ațțăreanu si Udrea, care deși 
știau prea bine substratul afa
cerilor veroase încheiate în străi
nătate de Anton Dumitriu, le tre
ceau sub tăcere primindu-șl par
tea lor în franci elvețieni.

efectuate 487, iar la benzină au 
realizat următoarele economii: Flo- 
rca Pompiliu, Micșan Ioan, Opri- 
șan Ioan 4 la sută.șiȘaucă N'i- 
colae. Cordoneanu Gavril și La. 
zia Traian de 6 la sută. La fel 
din inițiativa șe'ului de'garaj Șer- 
ban Catol s’a făcut reparația ge
nerală unei mașini aproape com
plect uza ă. prin înlocuirea moto
cului vechi cu un motor ZIS 
schimbarea formației caroseriei 
cât și cotnplectarea instalației e- 
lectrice, făcând o economie de

Tovarășele noastre, membre 
ale Comitetelor Provizorii

Îndată după 23 August in lupta dună de ciuta muncitoare 
ini potriva reacțiunii ți pentru un Ir ui mui bun ui celor ce 
muncesc sau un gaj ut (ut mui multe femei

Alături de bărbați ele ini dat dovada de curaj fi abnega
ție, au făcut dovada cupuiifulii lor de muncă. Avund un de»- 
voltul spirit urguiitzutoric fi gospodăresc ele fi-au dus Iu i, 
deplinire cu cinate turciiitle ture le-au uuut fie in cârnpud mu 
cii unde au devenit fruntașe in producție fie in posturi de r* 
pundere din aparatul de Stat sau in muncă politică

femeile au deoenit încrezătoare in farfele lor fi tuturor 
este cunoscută capacitatea lor de muncă. Ele au devenit 
toate egale bărbaților fi alături de eit muncesc pentru acela 
scop desvollarea regimului nostru de democrație populară sp 
sociaihsm. Iută de ce instalurea femeilor in Comitetele Proi 
zorii ale plăților ți orașelor din I alea Jiului a fost primită tu i 

credere și entuziusm

ANDRA.Șl JR!Nz\

Huniusă de inicu orfana cu 
inun- greutate u putut tuvurușu 
Andrdți U*nniu.i de li
ceu A și intrat imediat in ser
viciu.

Giuutăți u intunipinut drM de 
până a ob|inut țj serviciul jn 
fiecare zi era trimisa dinir'uji 
birou in aJtul sa primească re
zultatul timp de mai mul le săp
tămâni,

Dupu o* a primit serviciul a 
întâmpinai greutăți; vru fiică 
de miner și la cârma țării era 
burghczo-mo.șiertrnea Prima du 
tă u fost angajați la lelcfoa'ie 
în Aninoasa, de acolo transfe
rata la Vulcan t<xt lu telefoane, 
apoi la Consumul de Alimente 
cu funcționara, la Uzina Elec
trica ca dactilografă ți mereu 
a fost schimbată dintr'un loc 
în ulluJ. Și din Scafa mică pe 
cane o avea ubia putea sâ-sî 
susțină mama și frații mai mici

. In 19-U> s’a înscris in Parti
dul Comunist( totodată a ac
tivat și la U.F.D.R, și la UT.M. 
dând in tot locul dovada de 
devotament fa|u de dasa mun
citoare.

In ziua de 22 Mai a fost in
stalată în CoinHctul Provizoriu 
al orașului Petroșani in «alitate 
de secretară.

In munca noastră plina de 
răspundere vom duce o luptă 
hotărî ta pentru Îndeplinirea sar-

c inii or <r ne stau în fața, j 
trii u scoat/* din apăru tui i 
tru de Slut touU* j*raxiicilc 
voddkî rămășițe ale t recul u

TK1PON MARJA

Pr nlre cei care au fuwt 
nii|i în Comitetul Provizorii 
plus* i Hap*.g face ?xi.rtr ți 
vurașu Trțfxm Marin, mu 
touru lu fabrica de mumia’ 
Hațeg.

După ce a terminat c« 
clase primare în Mitul ei »Su 
măria Orie a ți dupu ce îm 
unu cu părinții ei, țuruni să 
a muJicJt l*u y*e lu uji chă 
ba pe tu pliid t>aij pe m 
C'OQtclui Kuadrffi în 1945 u 
trat ca xnimotourv iu ful 
de murmi-ladă.

A i a îacL*pu< ru su euflk) 
mai bine muncitorii și țel 
lor. După doi ani erți 
membră de Partid, A 
activitate rodihică.

In anul urmăior a fost al 
datorită muncii dusă în cc 
mișcării Sindicale, serretaj 
Sindicatului și ori ce inuia^ 
răspundere ori ce aarcir 
das-o Întotdeauna la bun «

. Priceperea de care a dat 
vadă in munca a făcut să 
iubită și stimata de tovar 
și tovarășii «a.

Acum ea face j>arte din 
mitelul Provizoriu al ora 
Hațeg.

Alegerile asesorilor populari la Călan
Intr’un cadru sărbătoresc in 

ziua de 21 Mai a. c., au avut loc 
alegerile de asesori populari la 
Uzina Victoria Călan.

La ieșirea din uzină, muncitorii 
încolonați în frunte cu fanfară se 
îndreptau spre Clubul Muncitoresc, 
unde urinau să fie aleși repre
zentanții lor în justiție-

Ședința a fost deschisă de to
varășul Sel Emil din partea or
ganizației locale P. M. R., care a 
subliniat rolul important pe care-l 
au asesori populari.

Din partea Tribun 
luat cuvântul tovar: 
Ringler Bela, arătâr 
rex in nunilor aleși.

S’au făcut apo 
fiind aieși un num. 
iași, dintre care u 
„Ordinul Muncii'' 
dalia Muncii".

Ședința a luat 
devărata atmosfer

S. BLASIN, ce

Justiția poporului tace d
De 28 de ani chiaburul Vraci 

Sabin din comuna Biriin. plasa 
Baia de Criș, folosea o bucată de 
pământ — proprietatea comunei — 
fără ca autoritățile comunale să ia 
vreo măsură; era doar atotputer
nic în sat și cine indrăsnea să 
se prindă cu el.

In anul 1921 în urma coma
sării terenurilor de pe Valea Cri- 
sului Alb. tatăl chiaburului care 
era pe a unei primar și dispune? 
de averea comunală folosind-o 
după bunul lui pla-. a r.ușit să și 
însutească acea bucată de pământ 
pe care a lăsat-o moștenire fiu
lui său.

âu trecut ani dearândul fără 
ca nimeni să îndrăsnească sî Spu
nă ceva; doar nimeni nu se pu
tea măsura cu punga chiaburului.

Diupă 28 de 
ilegală a pămân 
fost chemat în 
căutat el prin 
se dovedească ț 
tului insă n'a n 
judecare nu m 
judecători cum| 
era format di 
repie en anț i ț 
pe care chiabi 
a exploatat-o

Ase.orii îmț 
au obliga p 
deze primăriei 
mân ui, iar p 
a fost condan 
păgubiri corn

Sentința a 
deo ebită bu 
țărănimea m
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Mișcarea poporului coreean 
pentru creiarea 

Frontului Național Democrat

O săptămâna a prieteniei dintre 
Republica Cehoslovaca și Republica 
Populară Româna în Cehoslovacia

Cea de a treia sesiune 
a Sovietului Suprem al

PHYONGYAXG, 25 (Agur 
prcN»)a Parltalrft* pulituc u 
uhi de jiuuciK din ('o-
1<<h de Nurii și. de Skul conii- 
nuâ mi ra^puudii la propunerea 
di* a m* i rua l' ronlul Na|ioaal 
Democrat ul întregii Cuixv

Astfel Partidul nm^vhir mu i-

SĂ DESFĂȘURĂM LARG 
CAMPANIA PENTRU 

CALIFICAREA MINERILOR!
(ffrnuife din l>«l l-u)

trimis la «coala do calificare ce 
s a deschis recent la mina Aul- 
nousa.

'lisă tos artiștii Barna nu se mul
țumește numai cu atât El urmă- 
rc le in llccare zl dacă ortacii Iul 
merg la «coală.

Următorul fapt ne va dovedi a- 
cest lucru: Zilele acestea unul din
ți e ortacii tovarășului Barna, a 
lipsit dela cursurile școlii de ca
lificare. Aflând de acest lucru, in 
ziua următoare, tovarășul Barna, 
a stat de vorbă cu ortacul Iul ca
re lipsise dela școală șl l-a cerut 
sa lichideze cu această slăbiciu
ne. Totu I, pentru a nu pierde o 
'celle, tovarășul Barna a trimis 
ortacul la cursurile ce se fineau 
in dimineața acelei zile pentru mi
nerii care lucraseră noaptea, ur
mând să vină la lucru iu schimbul 
do după masă.

Dar nu numai atât. In abatajul 
său, tovarășul Barna (Inc cu orta
cii săi lecții practice de califi
care, iu care minerii necalificafl 
implctesc cunoștințele teoretice 
primite la cursuri cu practica de 
zi cu zi. devenind astfel mineri 
de frunte.

Felul in care tovarășul Barna 
'Alexandru dela ntlna Aninoasa se

In abatajele frontale scurte 
din sectorul II Piscu al minei Aninoasa 
a fost introdus un nou sistem de prăbu
șire cflre înlătură intrarea abatajelor 

în presiune
(Urmare din pag l-a)

rile sunt încărcate dcasemenea cu 
exploziv. după care, roca de pia
tră dr d a .tipra și stâlpii de ar
ma u ă sunt împușca^i.

In urma detunăturii explozivu
lui, stâlpii de armătură se rup 
iar roca de piatră se rupe, pe 
linia găurilor de împușcare, um
plând complect golul rfmas dela 
< ărbunclu exploatat.

In felul acesta în abatajele fron
tale scurto din sectorul II Piscul 
dela mina Aninoasa, presiunea a 
fost înlăturată.

♦ * *
Această îmbunătățire a muncii 

jod al colaborării între mi
neri și tehnicieni — a influențat 
cieș.c ea productivității mun ii în 

t Urnire Plinului ou mc uliu r muu 
ti, AsorUițiu Budistă din ( «i 
leva de .sud, sun «iliHuiut n lui- 
lulH* urguiti/uții ți ți un <‘\p'î- 
■ii ii duriiipi dr a pujt'cipa la 
I Tuni ul Nuționtd Ih-iiumrnt ți 
de u dvlcgu niprc/rnt.inp in 
l'unii chil Orguiii/atoric, 

ocupă de calificarea muncitorilor 
t.ecallflcufl, constltuc un exemplu 
domn de urmat, pentru tofl oa
menii muncii șl mal ales de a- 
cela care participă efectiv la 
buna desiâșuiare a campaniei ca
lificării.

Flecare tehnician sau Inginer 
care a lost insărclnat cu predarea 
lecțiilor la școlile de calificare, 
trebue să fie pătruns de Importan
ta sarclnel ce I s'a încredințai, pe 
care trebue s'o îndeplinească cu 
cinste. E necesar ca minerii vârs
tnici șl șefi de grupă, să stărue In 
împărtășirea experienței lor prac
tice minerilor necaliflcatl, pentru 
al ajuta să-șl însușească alături 
de cunoștințele teoretice, cunoștin
țele pract'ce înaintate.

Organizațiile de Partid șl sin
dicatele trebue să urmărească în
deaproape felul In care se desfă
șoară campania calificării. Să 
combată cu energie orice delăsare 
snu neglijentă ce s’ar manifesta In 
această campanie șl să sprijine I- 
t.ijlatlvele care au drept scop să 
facă din campania de calificare un 
adevărat generator de cadre de 
mineri destoinici, cu un nivel pro
fesional ridicat, care să lupte cu 
succes pentru a da fabricilor șl 
uzinelor Republicii noastre Popu
lare, cărbune mult și bun.

abatajele frontale scurte. Min.ri,' 
nu mai pierd timpul cu armături 
suplimentare cu transportarea lem
nului în aba‘aj și <u potrivirea lui. 
ci lucrează mai mult la extrage
rea cărbunelui.

Astfel, lucrând în acest abataj, 
grupa tovarășului Mihuț Zaharia 
depășești/ zilnic norma cu 48 la 
sută grupa de tineri mineri a to
varășului Balint Petru cu 8 la 
suta, «aceea a tovarășului Felie r 
loan care înainte nu atingea pre
limina ul a ajuns atum la normă 
Producția celorlalte grupe din a- 
cest se'iOr dcasemenea este în pli
nă creștere fapt care a făcut ca 
sectorul II Piscu, cu prog.amul de 
producție, depășit, să se situeze ii 
fruntea celorlalte sectoare din mi
na Aninoasa.

Pil AGA, 25 (A<vrpn In
naltiiiiAiid dela 12 lu 1H lunii ,e 
\<i aur bal ori In lUipubliva t
bușim ură xAptiîmâiia pi i i j 
«liiRi • Republi ti PupiiluiA ( 
lio-MovucA ți Republica Pupa
litru Româna In cudiul hOlKIci

Mbphîiiuîui sv voi nuiiiifi^i.i i- 
imita, prtvsa, șiulklr, (cuiralr,
ele Inirvg poporul ccho^luvui
vii ( unuiwțc iv di/.ii ■!<• biliîplitlh* 

(le oamenii unuitcii din 11 P l<

A hi, iu cadrul Mqdamaiiii 
• li««%!uv.t »» r**iu • echipele ai • 

iisGtx* .»!•• II |\il vor (Li nu»
IlirfOxiM* 1«|

gu țuiu, V<x (i rWCMLf

Au sosit delegații Partidelor Comuniste 
și Muncitorești din Italia, Franța, Vene
zuela și Ungaria pentru a participa Iacei 
de al IX-lea Congres al P. C. Cehoslovac

PK AGA. 24- (Atfi rpi<*« ■
Marți au sosit la Praga delega
țiile Partidelor Comuniste și mun
citorești din Franța. Venezuela ș 
Ungaria, la c<l dr al nouălea 
Congres al Partidului Comu'/ibt 
Crhoslova ce se deschide Ml r 
curi.

D legația ita,liană condusă de 
secretar ul general al Partidului- 
Comunist 1 alian, Palmiro Toglia- 
tti, a fo*t întâmpinată în gară dr 
sec re arul general jil Partidului 
Comunist Cehoslovac Rudolf 
Slanski și de alți fruntași ai Par 
tidului.

Partidul ( omunisi Francei este 
reprezentat la Congres de Andre 
Marty Secretar al Partidului Co 
munist Fianaz tare a sosit cu 
avio.iul Marți după amiază odaia 
cu frunta ul comunist din Vene
zuela. Juan Batista Delegația un
gară este alcatuita dinMihaly Far- 
kaș, se ic’.ar general al Partidului 
celor ce miinces și Gvoergjvi Ma- 
roșan suire ar gvn.ral adjunct, 
muncitoarea t x il ista Mar ia Kc li
la, colonelul Laszlo Pariu ickj *i 
Osvar Bethlen dela SZABAD NEP.

• • *
PRAGA, 23 (Agvrpres). — 

Miercuri se deschide la Pragu 
Congresul al nouălea al Partidu
lui Comunist Cehoslovac în pre
zența delegaților din întreaga re
publică sub președinția preș dinte
lui Rvpu bli cei Clement Goltvald

< are este și președintele Partidului. 
Congresul va d s u a politica Par
tidului și va stabili sarcinile sale 
pentru viitoarea perioada

Luni au sosit la Praga pentru 
a asista la lucrările Congresului 
Marri Politt S crctarul General al 
Partidului Comunist Britanic și 
adjunctul său Johnn Gollan pre
cum și Vittorio Vidali Secretarul 
General al Partidului Comunist 
din Triest.

• * *
lai 2> Mui s'n dcszhis^ Iu Pun

gii ul nouk'ii Gon^ivs ul Paiti- 
<1 ti lui Comunist .<liin G<’hosiova-
< in cure nuinărâ în pre/rjiH 
2.500. (XX) meinhr' Nu numai 
membri Partidului dm și între

piqmare
Jfevkia S\ l l VOIIRAZIX H

(1.111)0'41 Iii i libiei ll Ij Ul S(-<J-ji(
un nunuir In liniki ro
mâlhi I ii luate olik* vnf a\*u 
loc i-onfcrijip* fit cure m* va 
vurjiî dihpiu pi'ii'P'iiiu (lm?r •
fevpoarck* român și tvho* Ln . 
Ffevii vor iuvața imnul Repu
blicii l'upiHttru llumam.* , i pm*- 
/|i intim* de poeții progresiști 
rnim'^u.

«

LA PRAGA

gul popor ei'husluviu iniâmpiu.i 
iicest (ongres |jv un nrui- 
mein utoric , In tual.*
u/.M’rl<\ rtibri^h- ,qiil ■
publ ic țj inxtitu'ulc de flitnf.i 
(Miim uii muncii uu pornit intre 
<<‘ri MM/iul-fele in clnslt ,i ( .. , 
grecului

n>t în riiiîi'ca cHxti dr ul im-
i.k  i Cuiign-, uj Purf <lnlui s',, 
»‘<»Hl,.h |,i 1‘rngd u in
< Iriiiuiu lupioi revoliiiiunurv de. 
i^îuiiu Cehoslovaciei. Actuală 
r\pfi/i(ie ijruhi < uni sub influ 
<n|a Murei Revoluții >urkilisk* 
din Ociombru, C4in- tl procm- 
mut lil*erlulcu ții iikl(ij>rn<k‘tițu 
pufui ului, pu|>ourde <eJi ți J.,- 
Mit im pornii șj ele Iu lup'a 
iH i|i<u libcrtotc țj indqMUide iță 
si tiu construit Rtpiiblca Celor.- 
Iov ucu in/.k\M*nd<’i)1u Expuzi|u 
ughmli^ie ucusemeneu lupt ‘le 
« roite ulc Armatei Sov’eti v 
țM'nh'u eliberarea poporului cr- 
hoduv ac.

Bule
Comitetul american pentru apă

rarea persoanelor d < r "i a stru 
nă a declarat că va intenta pro
ces au orităților pentru a le obli
ga să elibereze pe soția binecu- 
noscu ului antifascist g rman Ocr- 
hnrdt Eislcr iar« este deținut p 
insula Ellîs.

Comitetul a declarat că a reg
larea D-nei Eisler este n îm< înv
iată și ilegala

• * •
Organizația din Soția a Uni 

unii- Naționali a minerilor a luat 
hotărîrca să a'o c fonduri pentru 
organizarea apărării în fața in
stanțelor judecătorești a cunoscu
tului luptător antifascisr german 
Gerhardt Eislcr arestat în mod 
ilegal de autoritățile engkz p< 
bordul vasului polonez Batory

• * •
LOISDRA, 25 (Agerpress). 

Gerhardt Eisler a apirut Mărfi di
ni ncata in fata Tribunalului din 
Londra.

P, S. F.
MO’cCOVA. 25 (AKvrpresx). — 

la Kx inlin d. bis cea d 9 
treia m viunc a Sovietului Supi'îț* 
dl R pul'ln ii Socialiste Irdtjati- 
ve Sovietice Ruse.

In Fdla d' ț* dinți s’ju m âi
nii d<-puiuții și numeio i o«.s|x-ți 
i< prczcnlanți ai oinhiidor mun i' 
d« pîc u indrni

La nid'U pirz d> nțiala au luat 
loc M. Tara (jv președintei*' So- 
v ciulul bupivm și aduncțn sai. In 
lojlfe guvernamentale aflau N. 
M. Svernit prcș4-din’<-le Sovietu
lui Supn m al U R.S $ țuslov, Pu- 
nomartruo și Popov. svtrriari ai 
Partidului Cmnuitial al U. R. 
membrii prezid ilor tivieiclur 
supreme ale U. R. > 
R S.F.S R. și numi ro?i <•■ •»** n 
tanți ai guvernului,

S’a adup-at In unanimitat- ui- 
dmca dr zi a irsiunii :

1, Diktularca bugc:u)ui dr atat 
al R>l Sl< pe anul 1949 -ti ra
mului cu PtA n la mndnl iu 
tare a fot apluat bugetul de slat 
al RSF.S.R. jm- anul 1917-48,

2. Cunfirnutca d cretelor prizi-

Lucrările
Consiliului Miniștrilor de. 

Externe
PARIh. 2(» (Agerpress). La 

25 Mai Consiliul Mlnlștrlțor de A- 
facerl Ea tenie u ținut a tn- ia sa 
ședința sub președențu lui Vâțins- 
ki. Aii IoM reluate discuțiile asu
pra primului punct depv ord.nea 
dt, zi A. Văvnski a rostit un d s- 
cuix in care a răspuns la cu- 
vfnl.irik- ținute de Achcson. >chu- 

rna i si Bevin in ședința Cons’- 
liului Miniștrilor dm 24 Mai la 
discursul rost.t de Ministrul de Ex
terne al A. \ âșinski.

Mnu-trul de I xtrni «d 1 ,R. 
> -i-a rxpriuiui <<mk ii gen-a

tin extern'
Tribunalul La refuzat eliberarea 

pe cauțiune astfel că el vj ră
mâne sub stare de arest până Vi
neri.

Până in prezent nu se cunoaște 
răspunsul guvernului englez la 
cererea de e-trădare făcută de 
guvernul Statelor l nite

• • •
IIH\N\ t Apvrprt‘^1

I n cwmînmt «al guvernulu' aî- 
Ihaiuv um«n|â *’ubiiir*M Mații- 
Iut ilintr» Republica Pupii, irh 
Mm .Mu Ropubl cu Populari
Mlmnx.

♦ • ♦
V \RȘO\I.\, 24 iRailurl I) i- 

minccâ s’a deschis la Varșovia ex
poziția sindicatelor poloneze. La 
aceasta expoziție se pot vedea gra
fice ilu'trând dezvoltarea pe rare 
au luat-o sindicatele, precum ș 
rolul important pe care Lau avut 
în viața politică, economică și so-

S. Rusă v 
diulut SoVf ului Supmn â< k 5- 
I SR

Mniisti ul dc E nanț«- al R S. 
f S R a < i it ia]>ortul în I ga u>B 
iu primul pujc’t d }<■ ordina de

b 6*u ara ut llrîli
t c a a t ft-^irrr a I unei îâri mate
riale a uunOtilur €ovfev i 
tei trei ani ai p: r;ului < n mal 
d<- după război în orașelt și în 
■ - !>!ir|r mane ■ oirjti dn R ^.FS. 
R s’a'c î.-fa ui i’au r i onstrait 
Io uințe p o *uura'ați ce 2t mi- 
Loanr mrtri jMirați

In rrgunilc eliberate f’au refă- 
. "t și s'uu recoustru t aci/.taiu 
1O Ui'i'c p-liIIU <1ll‘iO.Ri s'*u
măiit mult t-u,ndt uo t«»î»’ria 
Invaiamănt jirniru pregȘBt'r* ca- 
i’rrlor -’c e'm l •" p -HG cttv - 
1.1 u culiuru1;- in general pentru 
zont *!rt-a dr .h-, și gtadmițe 
Jr • npii pt «.!•-» intr’-ț.n*-' < lOHi-» 
iuțiilor ii *? ale v de învațaTânt.

Bugx ul prese 1* m^nrîi a'o a- 
țtilor |Krî)t:-_: aMfUi&ța Vj. .41a

t i | n^mnriSr pn-/« u‘«u* de .!e- 
>utM9<r(4 iu ffftPaila •»- 

Irriirită ii<" Le- |mm «ral
și <4«vtix fnauilc jk- cu1«*j 

urupani un'tații Germanei. Iau 
dr ce 
pt«»pu!u*rJ<- |x- car. . « prez- u- 
U( Consiliului Miniștrilor de Ei- 
irrfic hi * dinți? dr t-n.

In ștUaițL-. 4i bul drusmuciNM 
iiivămul rta.i.T'-îi-
lului m* «tl l "'A. AeheMMi,
Mjnbrtml dr Afv&cî-rt 1 xlrrnc al 
I rrtnp-i >xhunuin și MiniMrul (ic 
Vlacvri I x'crnr ul Murei Bri- 

taitb, licvni

i flâ Foarte interesante sunt gra- 
car aulă îndeplinirea cu 

su-ros a planului trienal și im- 
f»ortania nou'u) plan economi.' pe 
ș.tSc ani

11 V, 24 iRaduri După
cum anunți agvnț.a A N.P. in Java 
Șt $umatra au lo lupte grele 
între forțele olandeze și file in
doneziene. Com.LndaniuI olandez 
gene talul Spoo- a declarai că 
|ia.(iz«nii au început să f e foarte 
activi în regiunile ce pană a um 
erau liniștite.

p\ri>. .u Rflduri. Kdn-g
narra iuțior>alâ franceza a res-
pms Sâmbătă Scara ru 1(10
vot uit contra a 199 o moțiune
cerând încetarea imediată a râz
boiului dus de 
china.

Franța in lndo->
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