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SA FACEM DIN BIBLIOTECILE NOASTRE 
ADEVĂRATE FOCARE RĂSPÂNDITOARE 

DE ȘTIINTÂ $1 LUMINA

la tară $1 îuIIIh- 
muncltoreștl din 
ale Vali Jiului.

de Partid >1 in

Vax din trăsăturile ca e vhi sa 
caracterizeze reg'mul nostiu de 
democrație populari e grija deose
bita fa|a de ra pândlrca culturii iu 
mas»* și de asigurarea materlula 
a act uall r menite a lăspânul stllii- 
(a ,1 literatura in mijlocul oauienl- 
l*r muncii dela orașe șl sate.

Numai astfel se explică numă
rul mare de ciuline culturale ca
re aa luat flintă 
|ar»a cluburilor 
ceatre'.o miniere

Organ'zatlilor
special sindicatelor le-a revenit in 
aceste coudltlunl sarcina de onoa
re șl plină de răspundere in ace
laș mp. de a conduce, de a În
druma cluburile muncit jrești, le-a 
revenit sarcina deosebit de Impor
tantă de a organiza răspândirea 
culturii Iii niasse

Restrângând insă problema a- 
tăt de vastă, să incercâm o dis
cuție asupra unu'a dintre aspectele 
el cele mai semnificative șl impor
tante. E vorba de bibliotecile mun
citorești din Valea Jiului.

Dacă in privința aceasta avem 
multe părți pozitive de semnalat 
avem insă de subliniat, tot atâ
tea lipsuri grave care se cer fără 
<iici o intârz ere a Ii lichidate, așa 
cum ceea Ce este bun se cere a H 
desvoltat.

Avem multe biblioteci; la Petro- 
șeni exhtă pe lângă flecare între
prindere și instituție , la Petrila, 
1 upeni, Aninoasa Vulcan sau Lo
nea, există deasemenea biblioteci 
po lângă sindicate șl in cadrul clu
burilor muncitorești.

Acesta e faptul pozitiv, așa cum 
tot fapt pozitiv este că la Petrila 
șl in special Lupeni, cărțile sunt 
citite.

in ce constau insă lipsurile?
înainte de a le arăta, trebue 

subliniat insă că nu toate sindi
catele au inteles marea importan
ță o bibliotecilor, uneori le-au 
eubapree'at valoarea așa cum au 
-subaprec at sau nu au inteles pu- 
teiea constructivă sau acțiunea 
distructivă a cârtii, după cum a- 
ccasta e bună sau rea, după cum 
ea împrăștie lumină sau răs
pândește otravă iii sultele.

Aceasta e de altfel cauza gene
rală a s'ăblciunilor.

Cum altfel s’ar putea explica 
faptul că la Lonea, existenta clu
bului muncitoresc este cunoscută de 
un număr restrâns de cetățeni, șl 
cu atât mai puțin e cunoscută bi
blioteca Cum altfel s ar putea ex
plica o situai e identică la Ani 
noasa și chiar la Petrila decât 
prin lipsa de popularizare a așeză
mintelor de cultură, a bibliotecilor 
ior ?

Cum ultlel decât prin 
legeie Isvor de delăsare 
le ti explicai iuptu) ca la 
>1 Petrlki in ultimul timp
imbogalil blbFotcca cu nici o carto 
in timp ce tondul cultural a fost 
det Uitat construirii unei terase do 
dans) sau un număr cu toiul ne- 
iitsciniml, iar la Anlnoasu lipsesc 
aproape complect cărțile de llte- 
i aiura șl cărțile leltidco?

Ce alta explicație I s’ar puica da 
faptului ca Biblioteca clubului „Gli. 
Apostol' clin Petroșenl, care cu
prinde cea. 3 01)0 volume Iii lim
bile română, maghiară, germană, 
este de mai multe luni de zile în
chisa ori cărui Iubitor de lectură? 
Cum s'ar putea altfel explica 
decât prin delăsare, faptul că o- 
pere valoroase ale literaturii uni
versale, că uu număr mare de cârti 
tehnice aflate in această bibliotecă, 
zac in dulapuri fără a-și găsi o 
valorificare, fără a fi citite?

Lipsa 
fionare a 
re unele 
mare — 
cele care mai există.

Fiindcă fără iudolală că o gra
vă lipsă e faptul că cititul nu este 
încă indrumat, bibliotecarii, nu știu 
încă să-șl îndeplinească practic 
sarcina de îndrumători al cltltutu'.

Ceea ce este insă mal 
dovedind lipsa dc răspundere iată 
de sarcini e faptul că biblio
tecile n au lost in întregime cu
rățate de putregaiul vechilor bi
blioteci aparținând asociației fas
ciste „Muncă și lumină”.

Așa s’au putut — prin 
lipsa de vigilentă a bibliotecarilor 
și a responsabililor culturali dela 
sindicate — ca in biblioteca clubu
lui muncitoresc dela Lonea să mal 
rămână cărți de-ale fasciștilor E- 
nianuil Bucuta, sau Brătescu Vol- 
neștl, să mai existe cărți profund 
reacționare de-ale nu mai puțin 
reacționarului Glovatii Papinl ș- a.

Așa numai, au mai rămas in 
biblioteca clubului dela Petrila ro
mane din colecfla „15 lei" sau în 
limba maghiară din colecția „12 
tillerl”.

Șl nu mai mult decât zilele tre
cute s'au distribuit la „Casinoul 
Muncitoresc“-Petroșeni, cârti din 
biblioteca Societăt I „Petroșenl" in 
care au mai rămas volume din ver
surile lui Goga sau ale 
lui Radu Gyr.

Orice muncitor cinstit 
bă pe bună dreptate: ce 
bibliotecile noastre? Focare de cul
tură sau focare care răspândesc 
otravă iu suflete? Încotro se in

nein|e- 
pou- 

i.onea 
nu s a

19 Iu sula peste ruir- 
puțîn Șl ori cat iar 
xă deu mai mult lui 
l'ar'că-l trggea ciriei-a

Luni 30 Mdi
Proletari din Iunie (Arile, uuij

I

I* Blbllot«r 
ca/ iui a

No IM !îai iB fiii
că grupa iui

Mo han riorian
depășea norma nu
mai cu 19 la sulă |

de popularizare șl lunc- 
blbllotecilor — dintre ca- 
sunt de o valoare toarte 
e insă numai o parte din

grav

legionaru-

se inttea- 
facem din

(Continuare în pag UI a)

(ti tipii louuf ațului bloliun b lo 
tluH < are lucrează la sectorul iii 
ul udnei Tupeul pana nuP zilele 
Irct ute a avui u depuțire de 
norma de numai p/ la su-ia.

Pentru el totdeauna fruntațt 
d*’(orut cu 'Ordinul Mu‘i<.ii ți 

o bogat u eh pe ut n ța 
numai 

mu e pi-i'ă 
fi străduit 
nu reușea 
tiaipoi

Unit mineri ziceau:
Apui <um fiu rm lămănă 

mai jos grupa lut Alohazi câ/ J 
i-au luai top oaintnu uerhi. hi 
eclbpa iul numai oagonet urii 
sunt oameni de aitii din Valea 
Jiului ăilulți sunt tineri ca r 

press). —* La vama Galați i duu la (ăminul muJuilorest 

a sosii din Uniunea Sovie- 
(ică un transport de cami
oane sovietice.

Sunt auto-camioane de 
mare tonaj — 7 tone Le- 
care, — necesare industriei 
noastre.

PILSTIlt VALEA’ JÎll.Ll

Procurorul a cerul 
PEDEAPSA CEA MAI SEVERA 
PENTRU BANDA DE ESCROCI

Anfon Duir ifriu și Co.
După iiiterogareu ucuzu/ilnr ți audierea martorilor 

torul șef al QJurții IluctirețU( 1 Hidcu ți-u desuoltut recliizi 
loriul in procesul bundei de escroci in frunte cu Duniitriut \e 
nopol ți lJttmani din care redăm: BUCUREȘTI (28) Ager-

Doninia-sa a spus:

acestea un lot de tră- 
nou lot de excroci, un 
dușmani ai clasei muit-

la

a-
in-

4
In iata dumneavoastră a fost a- 

dus zilele 
datori, un 
nou lot dc 
citoare.

I aptele care sunt aduse în fata 
voastră pentru judecată nu sunt 
fapte Izolate, fiindcă infractorii 
trae'c în societate, ei au legături 
su.it cauze care ii determină 
săvârșirea lor.

Asupra acestor împrejurări, 
srpra apartenenței sociale a
fractorilor cât și a mobilului care 
i-au determinat săvârșirea infrac
țiunii. mă voi opri în cele ce ur
mează.

1 entru a ajunge la acest rezul
tat va trebui In primul rând să 
cunoaștem pe infractori. Din ca
pul locului ne este ușor de sta-

Inlit dacă apar(in clasei cap taliste 
și pentru ca sa-i indentificain, ii 
vom lua pe rând.

Anton Dumltrlu. deși de cariera 
profesor a aluns profesor după ce 
a bătut la poarta lui (ih. Brâtia- 
nu și Ion Antonescu; se cuibăreș
te intr’un partid politic reacțio
nar, partid care avea drept tintă 
menținerea exploatării clasei mun
citoare. II tentează miratul milioa
nelor. Este un om care știe ce fa
ce, știe pe ce drum merge. Este 
drumul clasei exploatatoare, este 
drumul partidului la carul căruia 
s’a înhămat.

Radu Xenopol. Prin apartenența 
sa socială, moșier, dar moșia șl 
exploatarea a sute de taranl mun
citori. nu-i aduce satisfacția pe 
care o dorește- El dorește o im-

t.- 
ne/1 ture nu fliu tă lucreze ți 
nm nu au tragere de inimă 

\fohun — buci gândea nil
fel: când uu ueuh prirnu 
oameni noul in grupă țt 
chipă la r/Pne eu le-am

— louurâți1 Tu mine In

(Continuare In pag. IlI-a)

Astăzi pe stadionul local 
JIUL întâlnește C.F.R. București

f)upă o puuză de 6 săptămâni Dipiziu b/uționnlă A iți rein 
astăzi uctioitatea.

La Petroțeni, J‘ul intâlnefte puternica formale ceferistă 
din București, care a sosit in localitate eri la orele 12, l)in lo
tul insofit de tooarășul Drăghia și antrenorul Petre Steinbach, 
fac partt Slănescu l'ulentin, Justin, Miliăilescu, Darog, Vr< 
chiatu, Socec, Apolzan Lungu, Marian, Filoli, 7-aoodu, Tuna- 
ses<u, Cristescu și Daniel,

Antrenorul ceferiștilor, Steinbach încă nu și-a alcătuit c- 
< hipa care oa înfrunta pe cea a Jiului, întrebat asupra șanselor 
Șteinbacli s'a arătat optimist

,Bieții sunt in formă, aoem șanse Totuși, mai suni... sur- 
prizele",

Acelaș optimism domnește și în tabăra adoersă. Jiul iese as
tăzi pe teren după câteoa rezultate, care justifica teama lui Ste- 
inbach de surpriză Victoria dpla Arad (Jiul—Ha 1—0), apoi 
jocurile susținute in cadrul Cupe' Orașelor (( luj—1‘etroșeni 2—~ 
și Petroșeni—Cluj 1—1) indreptifesc pe Angliei Marinescu să 
spere intr’un rezultat onorubil, care ar putea merge până la o 
oictorie asupra Clh’-ului,

duiă 
Iri e- 
t-pu 
echi

pă trebue sa lucrați allmbt- 
reu nu vă mut țin Și le-am u- 
rătut de (irupu asta întotdea
una a fotl frurduțti in bĂtAlla 
pentru Plun și nu se poale ta 
tocmai din cauza vouriră să deu 
înapoi.

Tinerii au înțeleg ți nici iiu 
s’au lăsat prea mult imbiați să 
lucreze (acum t>e ți mândrea: 
către ceilalți: - noi muncim :n 
grupa lui MoIluH)

l)ut la început cund au ve
nit primii tineri acum 6 luni 
era unul Pomârlun ( ustică nu 
prea disciplinai îl dar acum e 
ujutor miner ți au mai ajuns 
ajutori mineri ți Silițteanu Mi
liții ți Mulaj brunase. Toți au 
fost bâefi buni Și fitci Ațlia car? 
numai de o lună ii am fn grupa 

PROCESUL DUM1TR1U, XEW- nu urată n fi moi prejos 
POL, L1TTMAN. LA ORELE 10,30 
PREȘEDINTELE COMPLETULUI 
DE JUDECATA, V. CONSTANT!- 
NESCU, A INTRAT IN SALA DE
ȘEDINȚA 
NAREA 
PROCES 
IUNIE 1949.

Scnlinja îo procesul 
Mei Je escroci 
Dumiîriu și Co. va 

îi pronunțată la 
1 Iunie 1949

BUCUREȘTI. 28 (Agerpress^. 
AZI DIMINEAȚA CURTEA BUCU
REȘTI, SECȚIA IV PENALA UR
MA SA PRONUNȚE DECIZIA IN

Șl A ANUNȚAT AMA- 
DECIZIEI IN ACEST 
PENTRU MIERCURI 1

i Și eu i-am inoăfut rum si 
Croze cu ciocanul, cum ea 1 
șeze după înclinația frontului 
să aibă spor la muncă

A'nl 
tinerii 
decât 
oeclii!

bi
a
ta

Nu că i-ați proteja Dar 
ățlbt fuc treabă mai bună 

mu Iți dintre oamenii

I(Continuare in Pat II-a)

Pentru asigurarea viefii minerilor 

Lupta pentru ridicarea producției 
trebue îmbinată armonios cu respectarea 

măsurilor de s gurantă în mine

CUM TREBUE SĂ LUPTĂM PENTRU
îmbunătățirea calității cărbunelui?

Astăzi ne împărtășesc experiența lor tovarășii:
MIHUT ZAHARIA 

Șef de grjoă la mina Auinoaca
BERE! GHEORGHE 

Șei de grupă la mina Jief-Lonea
COLCER PETRU 

maislra miner la mina Pclrila

Problema caii talii cărbunelui, 
de reducerea prețului de <o*t al 
de oameni

Pentru a gări metod d< potrivite ți eficace care su ui 
al ziarului noriru de eri manșele largi de mineri 
prin generalizarea celor mat bune metode de muncă 

punsuri sosite (a Redacție

gata 
trâns

iond 
sens.

la sectorul 11. Piscu al minei 
Aninoasa, lucrează grupa condusă 

<je tovarășul Mihut Zaharia.
Aceasta grupa nu s'a remarcat 

numai prin faptul că în fiecare 
zi depășește norma cu peste 40

FOLOSIREA RAȚIONALA A 
HOTĂRÂTOR IN

i«este una din problemele cele mai importante 
cărbunelui: o problema largă ți complicată cure

/ii'tflf I Aii Jiului / <i /«-
nu poate p rezolva!  & de un grup res-

i asigure o reala imbunătăfire a calității cărbunelui in articolul de 
i tehnicieni și ingineri au fost chemate să-șl

’ ....... n„i
cal

' i spunu cuvântul in aest 
fi pr'n sosirea de metode noui, Bublieăm astăzi primele râs-

deia suta, ci si prin cărbunele 
calitate pe care îl extrage.

Iată ce ne scrie tovarășul Mi
hut Zaharia răspunzând la anche
ta întreprinsa de ziarul nostru, re
feritor la îmbunătățirea calității 
cărbunelui.

EXPLOZIVULUI.
ÎMBUNĂTĂȚI REA CALITĂȚII

UN FACTOR 
CĂRBUNELUI

scurt In care 
minerii din

In abata ul frontal 
lucrez împreună cu 
grupa mea, exploatăm stratul 13 
de cărbune din Sectorul II Plscu al 
miiei Ailnoasa. Norma este de 5

tone pe cap de 
seamnă că nu este o normă

om, ceeace in-
din-
meitre cele mici. In-ă eu și ortacii 

ne-am Itotărît ca alături de depă-

pentru a

pe care 
anilor de 
văzut că

ș’rea normei, să luptăm 
da cărbune de calitate.

Ajutat de experiența 
am căpătal-o dialungul 
când lucrez in mină, am
nu este greu să realizezi un căr
buni de calitate. Totul in această 
privință este să chibzuești folosi
rea explozivului.

Dacă știi să impușii frontul de 
cărbune încât cărbunele să cadă 
in bulgări mari, proc ntul de căr
bune prăfuit e foarte mic, iar șis
tul care deaseineuea cade in "bul
gări mari, poate li ales cu ușurință

Iată cum procedăm noi 
sens.

Frontul de cărbune in 
nostru, are o lungime de 
o înălțime de 3,80 m., :
suprafața de 57 metri pătrafi-

La un asemenea front de cărbune 
dacă s ar proceda in mod meca
nic, fără să se tină cont de tăria 
cărbunelui, de suprafețele de cli
vaj și de alte chestiuni, ar trebui 
să fie împușcat cu 3C 40 găuri, 
însă noi nu procedăm așa. In fron
tul nostru de cărbune perforăm

(Continuare in pag 3-u)

în acest

abatajul
15 m. și 

adică o

Sub regimurile de jaf și exploa
tare din trecut, viata șl sănăta
tea muncitorului nu pretu'au nimic 
pentru bancherii stăpâni al între
prinderilor șl exploatărilor din (ara 
noastră. Totul pentru el era sacul 
cu bani stnrșl din sudoarea oame- 
menilor muncii, lipsiți de posibili
tatea de a trăi omenește, lăsat! 
pradă bol'lor și accidentelor de 
muncă.

In Va ca Jlu'ui, numărul mare 
de acc'dente din trecut, care s’au 
soldat cu multi mortl și Invalizi, 
dovedește acest lucru. Câ.l mineri 
din minele Văii Jiului n'au fost ră- 
ruși de explozii, câ(l nu șl-au lăsat 
v ața șl sănătatea sub dărâmătu
rile abatajelor.

Pentru capitaliști era „firesc ' 
să fie așa- P<ntrucă, asigurarea se
curității in mină necesită cheltueli 
și oameni de specialitate, pentru 
care stăpânii din trecut ai minelor 
uoastre nu erau dispuși să inves
tească noui fonduri.

Lucrul acesta ii dovedește în
săși lipsa unul regulament pentru 
securitatea muncii in mină, care să 
fie cunoscut și respectat pent.u a- 
părarea vlcfll și sănătății mineri
lor.

in regimul nostru de democrat e 
populară, in care Partidul clasei 
muncitoare are rolul de conducă
tor, omul este cel mal scump ca
pital. Omul muncitor este acela

care produce bunuri, care împinge 
fooetatca spre faze superioare, 
spre social sm. Omul muncitor este 
acela care trebue să trăiască, să 
fie sănătos, pentru a putea lupta 
cu succes in opera lui măreață.

In minele Văii Jiului grija pen
tru sănătatea și v.afa mnerflor e 
reflectată de o serie de mă.-uri, de 
care in trecut nici nu putea fi vor
ba. Abatajele in care minerii ex
trag cărbunele sunt bine aerisite, 
se pune mare accent Pe buna lor 
armare pentru evitarea prăbuși
rilor. Fiecare loc de muncă din 
ruină e cercetat din 8 in 8 ore, sau 
chiar mai des. de oameni instruiti 
care controlează prezenta gazelor 
vătămătoare, spre a se lua mă
suri urgente de evacuare, precum 
șl alte măsuri de siguranță, care 
sunt coordonate de serviciile de 
aeraj J siguranță de pe lângă fie
care mină.

Toate măsurile de siguranță, 
menite să diminueze numărul de 
accidente șl să apere sănătatea 
și vlnfa m ncru’ul, sunt prevăzute 
de Regulamentul General de Ex- 
pl atare șl Siguranță in minele de 
cărbuni elaborat de Ministerul Mi
nelor șl Petrolului.

Aplicarea cu strictele a acestui 
regulament, asigură securitatea 
minerilor și inlătură complect ac-

(Castlnuare In pag. IV-a) t
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Ț’âranil htuhCltori din comuna Ponor 

au efectuat numeroase lucrări de folos 
obștesc, prin muncă voluntară

■ ■ ■ • »—n
învățătorii din plasa Bala de Criș, 

au pornit acțiuni pentru renovarea casei 
de odihnă a învățătorilor din Vața de Jos

/. O A / N 9 I

Sat lud umtrra oijrariiiațifei de 
Partid fi eu țjJhjiiiul organizații- 
lot de massa țâranh muncitoil 
ilu lUiuuna Puhoi pluta Pui, au 
cf©LtU4l in lOUIUIXă IlUIIICIPMfct lll- 
ciân d<- folos obștesc prin inun 
că VO ea ira

Am tel. un nu e număr de țir.uu 
muu Ho t atât < u brațele cât fi 
< u tarele au «Jet tuat 3 700 ore 
muiv a voluniata la c miruiiea u 
linei «demite din «uiruiiă, facrnd 
o e oiiujiue dr 10 OIK) ki

In aferfl (>■ acra-ta In comunii 
s’au construit pitru poduri cfec- 
luâuJu se J 200 o e voluntare; k*r 
rej>arat localul dr șei alft și s’u 
împrejmuit < uriea cu piatră, eftc- 
tuându-sr I 600 ore voluntare în 
valoare dr 20 000 lei; s’a făcut 
o îndguirc p malul r u'ui Șirei 
pentru a apăra comuna dr inun
dații o lungime de 100 in. 
unde s’a prestat muncă volun- 
taiă în valoare dr 60 000 lei.

Instalarea Comitetelor 
la plasele Ilia, Dobra

In siu» de 22 Mai a. c. a 
avut loc instaâarea Comitetelor 
Provixoril de plasă Ilia si Dobra

La Ilia în lovalul Căminului 
Culiu.al ui pr.zcn.a unui nume
ros public a avut loc instalarea 
Comitetului P.ovizoriu:

Tov. E Oenad. dela Județean? 
P.M.R Hunedoara D va după ce 
a deschis ședința. a arătat nece
sitatea schimbării vechii forme de 
conauce:e a S aiului și introduce
rea une n.tti forme care să asi- 
gu;e liber.ă ile și cuceririle cla
sei muncitoare.

Din partea Comitetului Județean 
Provizoriu a luat cuvântul tov. 
Ostache Augustin care a arătat 
sarcinile ce revin ComitetiJtcr 
Provizorii.

Au fost aleși următorii tova
răși: Va;iu Teodor, țăran sărac, 
președinte, Belii loan, funcțio
nar, secre ar și Negru Sușana, ți- 
rancă săracă, membră.

Tov. Vasiu Teodor președînț 
lele Comitetului Provizoriu de 
plasă și-a luat angajamentul in

Cil i;u oiu| construi tor lor d*la 
leleloene. s’b instalat tthfinui In 
comună prrstându se 21Q ore vo
luntare.

In preirnt se Iu iea/4 l.i con 
Blniirea Io aiului de fc»ala în sa
lul I referi. Muma decurge IV 
coadițiuni foarte grele Tot ma
terialul nece ar constiucției este 
dus c u spa ele și pe cii, iar apa 
este udusâ tu butoaiele de la dis- 
tan © i ca 6 H km. Comitelui Ju 
Uețran Provizoriu văzând greu 
tâțil'- tn care se sbat locuitor i a 
ccs u iaț p n'ru construirea ș < I i 
le-a acbidat 31'0 000 lei aut r.

16 Hiul muncitoil din ucest ant 
au efec uat până anim 19600 oe 
voluntare bi valoate de 220 0JO 
It I liiilu i angajafflelUld de a 
du e și p* \iiioi o intensă mumă 
pentru a termina cât mai repede 
localul dr școală.

PELAN Z DAN
coresp, voi.

numele comitetului ales, de a 
duce o muncă neprct upețitâ in 
folosul poporului muncilor

In in^lire-r au lup . u fp ui r - 
țf t.t I .11 ci,,.. Jg.i,ijl,.i de 
massa și a organelor administra
tive, are și-au luat aug ijattii n ut 
de a sprijini <u tentă puterea ac 
tiviiatea Comitetului Provizoriu. 1

• * «
La Dorra in acela j entuziasm 

in prezența ur.ui numeros public ? 
avut loc instalarea Comitetului 
Provizoriu.

Ău fost alpși tovărășii: Laja 
Ciheo glie, țăran sărac, președinte 
Radu Vie or funcționar, Secretar 
și Colceru Susana, munciteare. 
membră.

Tov. Lala Gheotghe președin
tele Corni etului Provizoriu al pla
sei și-a luat angajamentul de a 
muncii și de a lupta pentru a fi 
demn de încrederea ce 1 s’a a- 
cordat.

Reprezentanții organizațiilor de 
massă în in heere și-au luat an
gajamentul de a fi în tet momen-

Contuna Vațg d? Jos din plasa 
linia de Criș este o stațiune bal- 
ilfco-cllniaterlc;l, unde oamenii 
liluncll, datorita măsurilor luate de 
Confederația (leneraia u Muncii, 
vor putea tă-Sl petreacă concediul 
du odihna.

In această comună au |l în
vățătorii o casa de odihni, Insă 
care mal necesită reparaț'e.

Din Inițiativa secției s ndlcale a 
corpului didactic din Baia de Criș 
s a liotârit complecta el renovare

Iii acest scop, răspunzând che
mării secției sindicale, grupele sin
dicale ala litviițlilorilor din pla-a

i^u tinerii erau de vina ca grupa 
lui Mohan Florian depășea norma numai 

cu 19 la sulă
(Urmare iliu pag. Iu)

Nu <lin cuuzu lor ilau r<u- 
mai cu /9 In nulă peitc nonu

Provizorii 
și Brad

tul -î>'ă i de Comitetele Provi- 
/o«ii 5 d- a Ic sprijiri în toate 
«rțiumlc

<o-.vp
» * *

In p.czeiița reprezentanților P.
M.R , a Corni c u ui Județean Pro
vizoriu șt a unui numeres p-blic 
în ziua dc 22 Mai a. c. a a • 
vii. ioc la Brad instalar a Comi

tetelor Provizorii a orașului și a 
plasei Brad.

Ședința a fost deschisă dc to
varășul Fartaș I dtla Județeană 
P M R Hunedoara L)cva, car»* a 
ară at importanța Comitetelor Pro
vizorii și sarcinile ce le revin

A luat apoi ruvântul tovară
șa Eva D agoinir din partea Co
rii e u ui Județean Prov z°riu carrt 
a dat citire de iz ci Ce instalare a 
comite clor provizorii.

Jn închee e au luat cuvântul di
feriți to\arăși din organizaț ile de 
ma;<ă. < are și.au luat angajamen
tul de a sprijini în toate acțiunile 
Comitetele Provizorii alese

N. BARBU
cor.Msp vel.

au început prigatlrea de serbări cu 
program artlst'c cultural, pentru 
procurarea fondurilor.

Astfel, grupa sindicală a învăță
torilor din Vața de Jos a dat pri
itul serbare donând Întregul ve 
nit Iii lolosul casei dc odihna. La 
lei grupa sindicala din Bala de 
Ktiș, pregătește un program ar
tistic.

Urmând ace te exemple, va 
țrabul ca Si celelalte grupe sa por
nească acțiuni pentru anienaiaria 
casei de odihnă.

M. POPOVICI, corup vot.

Ș’l Mohan buci u începui să 
cuuie adevăratele cauze c i 
împiedica bunul invru ul pro
duc (iei

In ubutujul lui cameră »e lu
cru pe două fronturi Și du ă 
cei cure lucrau la frontul iui 
făceuu treabăt mai la
ta u lucrul fi pe teama ultora

/Pn era tontă buba
Zilele Wecute fi-a împărțit 

grupa în două
itToourâși — le-a zi» Mohan 

baci — ca sa meargă Ireabu mai 
binet fiecure lucreze acum
»eparut_ Impărțim echipa tn 
două, la fiecare front cule o e~ 
chipă mai mică fi cât produce 
uluia nă câștige". Mohan baci 
conduce acum echipa fu un 
front iar Tehei Ricolue la cela
lalt.

Acum treaba merge mult mai 
bine. Au făcutg un (el de pre
luare u lucrului pe schimburi

— Eu — spui^ .^udrășul Wj 
han — slau acum cu cân tune 
cărbune de căciulă. Asta inxeum- 
nă o depășire intre 30—45 ia 
suia, Șii din 25 Mui, decând am

introdus niSloda de u muiui 
două echipe mai mici și cei dela 
frontul al doilea stau mai bine 
cu producția.

Jacă! nu tinerii erau de lAnu. 
Ei sunt doar băeți buni și dacă 
știi cum su te por ți cu dac 3 
știi să le arăți cum să munceas
că, apoi fac treabă mai bună 
chiar decât minerii Dechi. ,

m i m.

I i
Folosind căi zi relracla e drepfunjbitlare 
la căplușiren cuptorului electric fc|el 

f 
Zidarul Delamla Andrei în colaborare 
cu maistrul Băgăluț Florian dela A C P. 
au realizat economii însemnate, prelungind 

totodată rezistența cuptorului
La turnătoria de oțel a Atelie 

relor Centrale IVtroșeni, una din 
cele mai importante lucrări este 
căplușirea cuptoarelor electrice de 
topit, pentru a putea rezista la 
cât mai multe șarje.

Cuptorul având o forma rotun
da, era nevoi de U teluri de că
rămizi de diferâe forme ca sâ 
poata fi zidit in forma circulara. 
Iii ultimul timp nu se mai uaseau 
toate formele mceiare, ci numai 
cărămizi refractare dreptunghiula
re care erau mai lungi- Acest lu
cru inscimia ca zidarii a c'opleas- 
ca cele 3<M> bucăți cărămizi, fapt 
care pe lăuză ca tapea mult timp, 
se facea si risipa de material.

1 ovarașul I aguluț l'loriau mais
tru șef la turnatorie, preocupat de 
această problema, a leuiit să iaca 
un desemn pentru un nou fel de 
zid.re, la care sa poată fi intre- 
Imlnțatc și cărămizile drep.unghiu
lare.

Urmând sfaturile șl tnd catiunile 
tovarășului Bugaluț, zidarul Dc’a-

Alegerile de asesori populari 
continuă în judeful nostru

Duminica 22 Mui J'H9, au con
tinuat alegerile de asesori populari 
și în celelalte doua notariate din 
pla^a Ba a de Criș, județul Hune
doara.

La Rișculița- alegerile au fost 
prezidate de judecătorul Stroescu 
Grigorle, iar la Tomeștl de jude
cătorul Surtca loan.

lată numele celor aleși;
Notariatul Rișculița: Nezriti Au

rel. aran sarac; Rișcuța Avram I. 
loan țăran sărac; l'atir Avram, 
țaran sarac; Gancea George, țaran 
sârec; Fopovici Pavel, țăran să
rac; Vad. Faur Ana, taranca să
racă; vad- Oprișa Elena, taranca 
săracă; Negriu Nicolae, țăran șa- 
rac; Cian Petru |. loan. țăran mij
locaș; Rișcuta Petru, țaran mijlo
caș; Rus Petru, țaran sarac; Giur
giu Traian, țăran sărac, Furdea 

m a Andrei, a reușit sa ia cJ o*P- 
lușirea cuptorului electrio 4» to
ii t otel cu cărămizi lefraoiarc 
drep unghiulare iară a pai dă timp 
la fasonarea lor.

Rezidit în acest fel, cuptorul »a 
dura âoo șarje având Si diptu- 
șeala mai groasi cu o treimo, I* 
t,mp ce căptușeala cu cărămizi 
fasonate reziita numai la HJJ șarje.

De; semenea tovarășul Bagălul a 
reus t sa modifice macaraua elec
trică de transport in aș.i fel în
cât toate comenzile sunt deservite 
de un singur om dela cabina de 
comanda nemai fiind nevoe de a- 
jutorul unui muncilor, care trebuia 
sa manevreze ridicarea si coborî- 
rea cârligului macaralei de iot. ț 

Prin aceasta modificare, sg e- 
conomlș ște munca unui om io fie
care zi t.t in acelat timp sâni în
lăturate si O serie de greyvli de 
turnare deoarece muncitorul care 
manevra macaraua dc jos au pu
tea executa mișcările cu precizie 
din cauza căldurii șt a scânteilor 
emanate de materialul top t.

Grațlan (arau mijlocaș. Ras A- 
ron, țaran sarac: Toma An», ță
rancă ăraca; 1 orna Auiel țiran 
sărac; Petru Va'Ile, țaran sărac: 
Petru loan, ță an s rac. ‘ au: loan 
țăran sărac: Faur Arsenic, țăran 
'arac; Bociu loan, țăran sa,»c; 
Nedea loan. țaran sarac; Doica 
Lcont;n, (aran rărac: Banciu loan, 
țăran sărac: Ștefan Nicolae?, Vlnd 
Leontin. țăran sărac; Mihtiț Ni
colae țaran mijlocaș; Tabac Ira", 
țăran arac; Roșea Io; n. 'arin să
rac; Roșea Nicolae, țaran sara'

Notariatul Tomești: Costar Oenr- 
ge; Herhc, David; Rfșculhn Geor- 
re: Incău Sabin, Braica Sabin, 
Giurgiu George: l’eter Tspak: Sol
ea losif: Oncu Mlron; Parca Ml- 
ron; Buftea Avram: Buftea Mar
tin, toți țărani săraci.

MIHA1 POPOVICI, coras». col

in ședința Consiliului de Mi. 
niștri ai Afacerilor Străine, din 
18 Noemvric 19-16. au avut loc 
vii tlesba'.erl cu privire Ia pro
blema reorganizării judecătorești 
din Triest. După cum se știe. în 
această ședința, dedi-gațm su'i 
tică a propus principiul eligibili- 
ăâtii: ji< or h ir. iâ 1 t ;ait- ■ 
Statelor Unite ale Americii și 
Ma ei Britanii au cerut cu insis- 

*ten ă ca judecătorii să fie numiți.
. in Anglia nu exista judecători 

aleși” — a declarat Ministrul, 
Afacerilor Străine al Marei Bri
tanii. Emest Bevin.

..In Uniunea Sovietică toate func
țiile judecătorești sunt deținute 
prin alegere” — a răspuns V. 
M Molotov.

Aceste replici arată deosebirile 
pro.unde dintre dcuă sisteme, uo- 
uă luna.

S a ul sovie ic creat de Len n și 
Stalin și-a organizat justiția po
pulari, construind-o pe fundamen
tul larg al adevăratei democrații 
In conformitate cu Constituția U. 
R.S.S.» judecătorii pojiulari sunt 
aleși pe 3 ani, direct de cetățeni 
p<- baia drejxu'ui de vot general, 
egal, direct și secret

Justiția sovietica sc deosebește 
radical de justiția burgheză, caro 
ronsutue arma dominației de cla
sa a burghez ei In țar.ie capita
liste poporul nu participă în ni- 
ciun fel la activitatea justiției 
Despre justiția burgheză. V. D 
Lenin a scris: .acești judecători
aparțin clasei burgheze și au di
nainte intenția de a crede tot ce 
spune fabricantul și de a nu crede 
cele ce spune munci torul’’-

instanțele jude 5tore$ti din ță
rile capi aliste sunt chemate să

ALEGERILE JUDECĂTORILOR POPULARI 
IN UNIUNEA SOVIETICĂ

pro eguIască intere.ele claselor 
burgheze conducătoare

Spre deosebire de justiția bur
gheză, justiția sovietică se bazea
ză pe principiile democrației so
cialiste, proclamate în Constitu
ția Stalinistă. Justiția sovietică 
este o justiție unică și egală pen
tru toți cetățenii. Toți cetățenii 
din U.R.S.S., independent de a- 
partc-.ența lor rasială și națională 
sau de funcțiunea deținută, sunt 
egali în fața legii.

O trăsătură caracteristică sis
temului democratic al justiției so
vietice $ste independența judecă
torilor în lucrările de cercetare a 
dosarelor. Principiile independen
ței justiției și supunerii acesteia 
numai față de lege, asigură exa
minarea obiectivă și multilaterală 
a condițiunilor oricărui proces și 
pronunțarea unei sentințe judecă
torești în strictă conformitate cu 
legea.

In instanfelc judecătorești so
lve ice procesele se jud' că în șe
dință deschisă. Acest fapt pune 
munca și acțiunile instanței sub 
controlul larg și efectiv al opiniei 
publice, Procesul se judecă în 
limba populației din Republica u- 
nională. autonotmă sau regiunea 
autonomă respectivă. In caz că 
inculpatul nu cunoaște această 
limbă, i se pune din oficiu la 
dispoziție un traducător. Inculpa
tul în justiția sovietică are drep ■ 
tul la apărare în sensul cel mai 
larg al aces.ui cuvânt. Fiecare om 

al muncii are posibilitatea efec
tivă, reală, de a se adresa pentiu 
consultații juridice gratuite fie la 
sindica e, fie la Colegiul de avo- 
cați. Justiția sovietică este che
mată să apere regimul social ,și de 
Stat al U.R.S.Ș.. sistemul socia
list al economiei, proprietatea so
cialistă, drepturile și interesele 
oamenilor muncii. Ea educă pe 
cetățenii sovietici în spiritul pa
triotic dc respectare strictă și fer
mă a legilor sovietice în sp.ritul 
unei atitudini plină de grijă față 
de proprietatea socialistă, a în
deplinirii cinstite a datoriei so
ciale și a respectării regulilor co
munității socialiste.

Alegerile judecă orilor populari 
ca și organelor puterii de Stat 
sunt generale. La alegeri partici
pă toți cetățenii care au Vatins 
vârs'.a de 18 ani. indiferent de a- 
partenența rasială sau națională, 
religie. stud>. și domiciliu, pro- 
venien'ă socială, situația materia
la și activitatea trecuta. O pari- 
cipare atât de largă a populației 
Ia alegerea organelor judecătorești 
este posiDilă numai în Uniunea 
Sovietică.

Odată cu judecătorii se aleg și 
asesorii populari. In compunerea 
instanțelor judecătorești oajnenii 
muncii promovează pe fruntașii 
producției, oameni ai științei, cul
turii și artei, devotați Partidului 
Bol,cine și paporului sovietic, ca- 
men. cu o vastă experiență, cu un 
larg orizont politic și înalt ni

vel cui u al. capabili să aducă Ia 
îndeplinire in mod consecvent 
principiile justiției sovietice.

Spre deosebire de alegerile în 
Sovietele lorale alegerile pentru 
judecătoriile p pulare, au anumite 

■ a'actere distincte. In confcrm tate 
cu „legea privi oare la a'egerile 
j •.'litri (jude «Huriile popiilure 
d n R.S.F.S R., o ganizarea și des- 
făjU'area alegerilor sunt puse in 
sarcina comitetelor executive ale 
Sovietelor de deputați ai celor 
ce muncesc. Nu se ir.s itue comi- 
s.uni electorale p? circumscripții 
și sectoare administrative, in ve
derea alegerilor p n ru judecăto
riile potAfLarc se stabilesc cir- 
cum crip'ii electorale speciale, cu
prinzând în reaga populație do
micilia ă pe teritoriul pe care se 
extmde < oTip-tința judecătoriei 
respective.

In Uniunea Sovietică poate fi 
ales judecător popular sau ase or 
popular orice cetățian, care se bu
cura de dreptu 1 electorale și ca
re a at ns vârsta de 23 de ani, cu 
excepția persoanelor care au su
ferit o condamnare. In ultimele a- 
leeeri care au avut loc în Uniu
nea Sovietică, în compunerea in
stanțelor judecătorest' au To t a- 
I si tatncni de frunte, ca e se bu
cura d; re.pectitl pop rație si ca
re corespund înaltelor cer nțe po- 
I t ce și morale cerute personalu
lui judecătoriilor populare. Prin- 
I c cei ale.i se află deputați ai 

Sovietului Suprem al URSS și al 
Republicilor unionale, deputății 
Sovietelor de ținut, regionale, oră
șenești și raionale Eroi ai Uniu
nii Sovietice, Eroi ai Muncii So
cialiste, iname-eroine. stahanovisti 
dtn industrii, fruntași ai satului 
colhoznic si remarcabili oameni de 
știința și artă.

’ » •

In rezoluția „Despre participa
rea sindicatelor în viitoarele ale
geri de judecători și asesori po
pulari" dată la 13 Nozmbrie 1948, 
Secretariatul Consiliului Central 
al Sindicatelor din URSS a însăr
cinat comitetele sindicale centrale 
din republici, regionale și de ți
nut să participe activ la lucrările 
de pregătire și la desfășurarea a- 
legerilor de judecători ș' asesori 
populari.

In perioada campaniei electo
rale, organizațiile sindicale si in
stituțiile lor culturale, cluburi, case 
și cluburi de cultura, trebue sa 
dcsla toate o largă muncă de a- 
gilat'e de massă in rândurile oa
menilor muncii. Ele trebuie a or
ganizeze conferințe si rapoarte 
consacrate Constituției URSS și 
l.r.islatici sovietice: sa explice 
prlnc p ile dc organ'zare ș func
ționare a judecătorilor -ovlctice. 
precum ți rolul lor in construirea 
s< cialisinu u ; ă tacă cunoscut a- 
legătorilor caracterul act vitâții 
judecătoriei populare-

In cluburi, cate și Palate de 

cultură, biblioteci și colturi rosti 
se pun la dispoziție colecții de 
îndreptare juridice, se dau rnn- 
'ulta|ii juridice ți se organizează 
exp >ziții de carț: privitoare ia 
ale/erea judecătorilor populari.

Jrganizațiilc sindicale trimit 
membrii lor cei mai activi și mai 
orientați din punct de vedere po
litic, ca agitatori pentru organi
zarea discuțiilor si agitații cu pri
lejul alegerilor Judecătorilor și 
asesorilor populari, p. opuși de a- 
dunârile generale și de organiză
rile sociale ale oamenilor muncii.

Sub conducerea organizațiilor 
de Partid, activul sindica) parti
cipa activ in campania electorală.

In instituțiile culturale ale sin
dicatelor se organizează întâlniri 
Intre candidați si alegatori; dea- 
semeni se organizează discuții în
tre candidați si alegători și în 
întreprinderi. în ateliere, brigăzi, 
locuințe și câmine,

Candidatii la funcțiun le c'e ase- 
soii populari sunt cei mai buni 
stahanovisti, ingineri. tclnicieni. 
fruntașii întreprinderilor, savanții- 
Agltatorii rovestind biograf ile lor 
Si tăcând cunoscută activitatea 
candtdaț.lor si mer tele lor in fața 
Patriei, ccntrihue astfel |a educa
ția coinun.sta a funcționarilor si 
ni,tocitorilor.

Grganizațiile sindicale, desfă- 
iirâiid această muncă politica de 

Htas e gura incontestabil un nou 
. »aiit activ tați, politice și profe- 
sit n.ife a oamenilor muncii și mo
bilizarea for pentru îndeplinirea în- 
aiiuc dc termen a planului cinci
nal stalinist postbelic.
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Procurorul a cerut pedeapsa cea mai severă 
Anton Dumitriu și Copentru banda de escroci

(Uimaru </!■ pag I ■ )

minciuna șt perfidie itt- 
să-si asemuia . devărata 
parazit al clasei munci-

toa- 
cât

va-

bogătirc b*> rapidă, el dorește 
milioane mal multe.

Trece in sectorul industrial. Ai
ci. posibilitățile de câștig sunt 
mai mari. Venalitatea care carac
terizează cin a din care tace parte 
li dă posibilitatea sa înlăture orice 
piedică ce I s'ar pune Iu calo Șl 
astfel el ajunge Industriaș, alunge 
^proprietarul fabricii ..Laromet'", 
i'e amuo lori li sfidează, II do
mină cu puterea Iul economică.

Prin 
cearcă 
fala de 
toare.

Folosește toate mijloacele șl 
te pcaziilo pentru a exploata 
mal mult clasa muric toare.

Artâreanu este un om fără
loare. dar are Importante acțiuni 
la „Viitorul'’, din care Iși duce e- 
xistența dc huzur, tăind cupoane. 
Șl fiindcă un nnumlt grup politic 
aparținând tot exploatării arc ne- 
voe să strângă in birul său toată 
putrev-icbinea capitalismului cu ca
re să fure clasa muncitoare cu 
care să Înrobească poporul mun
citor, lată-1 pe Artăieanu ajuns di
rector general al „Creditului Mi
nier''. Este dela sine înțeles că aci 
in ră in banda grupului politic, ca
re l-a ridicat in această funcțiu
ne. Fura acțiunile „Creditului Mi-

nler" șl le transferă la Par’s, pen
tru a II puse la adăpost șl a for
ma acolo o bază materiala pu
ternică pentru acțiuni politice în
dreptate împotriva tarii noastre.

Ion Udreu, este mal mic in e- 
rarhla bandei de trădători. El este 
tiirnls la Paris pentru interesele 
Creditului Minier. S'a încercat sa 
se spună Iu un moment dat că a 
avut șl anumite misiuni speciale 
de a supraveghea pe ceilalți ,1 a- 
ceastu ii agravează situația, fiind
că ajuns acolo a văzut mocirla In 
cure so cufundaseră ceilalți oame
ni ui Creditului Minier împreună 
cu întreaga bandă I.lttman șl Xe- 
nopol, el se lașa ușor cumpărat cu 
sume Importante care II arnefesc.

I>acă am tl avut In această 
boxă și pe ceilalți doi excroci In
ternaționali. pe I.lttman șl Sone- 
rlu. am fl putut avea im tablou 
exact al figurilor care au dus la 
prăbus rea patrimoniului nostru e- 
cononiic. tlnzfind mal departe spre 
înrobirea poporului muncitor.

Metodele după cure an lucrat 
excrocll din boxă nu sunt nhte 
metode izolate. Fie »unt într'ade- 
var dintre cele mai Ingenioase, dar 
ele aparțin unei clase Iii descom
punere. Exemple de ticcs’e, de tra
diție a jafului șl a imbogăt'rei fără 
muncă, le-au las. t ulti excroci. alti 
defraudatori din trecut din aceeaș 
clasă exploatatoare., autorii afa
cerii Skoda, ai afacerii Cantalup.

ai .teu inul» 
regimul ca-

rt 
în

I clasa munci* 
în inână pif 
afaceri se Hr 
marea laiul-

*

»>

Cum trebue
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gaură la cita, este un in- 
2 metri, ceea ce insem- 
suprafnta de act'une a 
Împușcare c mărită cu

ai afacerii Bornelor 
te afaceri săvârșite 
pltalist trecut. Când 
toare nu avea Încă 
terea politică, aceste 
clildau in familie, în 
lie a jefuitorilor.

împilatorii poporului muncitor, 
vSzându-și pozițiile pollt'ce și e- 
conomlce smulse sc d dau la ucte 
de lut felul, de tradare, spiona), 
sabotaj șl de du.mânie sub toate 
foi melc împotriva clasei munci
toare.

Fuptelc acuzaților din boxa pri
vite in această lumina nu sunt 
tarte Izolato șl accentuez asupra 
; cestui punct ptnti'uc.i Judecății 
dumneavoastră sa lie cât mai 
dreapta Faptele acuzaților constl- 
lue o verigă in lan ul fărădelegilor 
săvârșite de exploatatorii capita
liști împotriva patriei, poporului 
nostru muncitor.

După ce și-au pierdut pozițiile 
politice și economice, el nu 
nunta la luptă.

Dar am spus că deși clica 
ploaiatorilor a pierdut iozl(llle 
lltice șl econonfce ia n a refuzat 
la luptă. Ea caută prin orice mij
loace să recapete pozîtll'c smulse 
de clasa muncitoare.

Aceasta 
ie Anton 
unul grup 
preună cu 
motorul tuturor iiiașinatiunîlor din

re-

ex
po

eslc motivul pentru ca- 
Dum'triu. exponent ai 
polit'c reacționar, îm- 

excrocul Radu Xetiopol,

să luptăm pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui

doui rânduri de găuri, unul In a- 
proplerea culcușului, altul In apro
pierea coperlșulul

Dela o 
terval de 
ncar.ț câ 
găurii de
sută la sută.

Plasând găurile de împușcare la 
distante mal mari una dc alta, tre
bui: să avem grijă ca energia de- 
tunăril explozivului să nu fie Irosită 
in zadar, cl să lie întrebuințată 
pentru a rupe frontul de cărbune. 
Pentru aceasta după cc cartușul cu 
exploziv a fost Introdus in găurile 
pentru împușcare gauia trebue bi
ne „burată" cu pământ până la 
gură.

După detunarea explozivului, 
frontul de cărbune, e rupt In bu
căți mari. Unele dintre ele 
du încap pe gura buncărului 
lululj necesitând a fl sparte.

Dar nu numai cărbunele e
in bulgări mari, cl și intercalatlile 
de șist Șl e foarte ușor ca bulgări 
mari de șist să fie da I Ia o parte 
din cărbune, ori luatl de pe crater.

Astfel, d'n abatajul nostru, va
gonetarul încarcă in iiecaro zl 
cărbune frumos, bulgăros, fără șist 
in el. Șl sunt bucuros că 
mea. alături de 
de 46 la aulă dă 
tiă calitate.

MIHUȚ

nlci 
(ro-

rupt

grupa 
o depășire zilnică 
șl cărbune do bu-

ZAHARIA
șef de grupă la mina Aninoasa

DE3I AVEM INTERCALAȚII DE 
S1ST NU NE DAM BĂTUȚI IN 

LUPTA PENTRU CALITATE

rășul Berei răspunde la ancheta 
noastră, arătând felul cum mun
cește pentru îmbunătățirea calită
ții cărbunelui.

Frontul de cărbune, pe care II 
exploatez imnrem ă cu ortacii met, 
arc intercaatll de șist- Șistul este 
cel mai mare dușman al calității 
cărbunelui.

Noi inși nu ne dăm bătuți in 
fata acestui dușman șl procedăm 
in felul următor:

Dacă intercalafla de șist e groa
ză, aceasta c împușcată separat. 
Iinpușcând mai întâi șistul, acesta 
se rupe din front și-l dăm la o par
te. Apoi impușcăm frontul rămas 
curat, obținând astfel cărbune fără 
șist.

Dacă Intercalata de șist e sub
țire atunci frontul de cărbune e 
împușcat in întregime deodată, in
să avem grijă ca găurile să nu fie 
prea dese, deoarece împușcat cu 
găuri prea multe, atât cărbunele, 
cât șl șistul cade din front fărâ
mițat, iar șistul nu mal poate fl 
ales

Pentru a scoate din abatal cât 
•nai pufln cărbune prăfuit, acordăm 
o mare atente folosirii raționale 
a explozivului. Găurile de împuș
care le plasăm mai des la vatră, 
iar mai sus, le rărim. In felul a- 
cesla, după aprinderea explozivu
lui, frontul de c-ărbune e rupt la 
bază, iar in partea de sus e slă
bit in așa fel, incât e numai bun 
să fie desprins cu ciocanul 
abataj.

Când lucrăm cu ciocanul de 
bataj, deasemenea procedăm
chibzuială. Mal intâl rupem bucă
țile de cărbune dela vatră, apoi 
cărbunele din partea de sus, cade 
cu ușurință, deoarece e apăsat de 
presiunea rocilor de deasupra.

Astfel, grupa noastră economi
sește zilnic 34 la sută din explo
ziv. $1 economia de exploziv e un 
ind’clu in cunoașterea grupelor 
care dau sau nu cărbune de cali
tate. Acolo unde se face risipă de 
exploziv, cărbunele e prăfuit, șis
tul deasemenea e fărămifat și nu 
roate fi ales, rezultând cărbune de 
i.ioastă calitate. Acolo unde ex
plozivul c econonvsit, însemnează 
ca grupele de mineri se străduesc 
sa dea cărbune de bună calitate.

BEREI GHEORGHE 
șei de grupă la mina Jiet-Lonea

„SI O PROPUNERE DIN PAR
TEA MAISTRULUI MINER COL

CER PETRU

Problema calității cărbunelui e 
moi complicată dc cât s'ar crede, 
deși sc reduce la două condiții: cât 
mai pufln șist șl cat mal pufiii 
c:rbune prăfuit in cărbunele scos 
din mină.

Alegerea șistului din cărbune so 
poafe face prin mal multe feluri: 
intercalafille de șist pot II scoase 
din strat cu ciocanul dc abataj, 
când sunt mal subțiri, sau prin îm
pușcare când sunt mal groase.

Insă atunci șistul mal conține șl 
ui mc de cărbune, problema e mal 
complicată, șistul trebue scos a- 
fară din abataj, deoarece prin pră
bușire, ar putea da naștere la in
cendii.

Aici e inconvenientul. Din aba
taj, cărbunele e transportat 
craterul sau cu 
sat In rol. Pe 
șistul pentru a 
cărbunele?

In prlvinfa
propunere: acolo unde șistul nece
sită să fie scos afară din abataj, 
su'toarele trebuesc modlilcaie. in 
loc de două despărțituri — una 
pentru clrculajle șl una pentru văr
sarea cărbunelui — să se iacă și 
a treia despărfitură pentru șist-

Astfel, șistul poate II transportat 
intr'un anumit timp cu craterul sau 
cu răzuelc de abataj ș| vărsat in 
rol separat. Din rol, șistul poate 
fl încărcat in vagoneto separate și 
ti ansportat afară din mină.

Fără cea de a treia despărfitură 
pentru șist, când acesta nu poate 
să rămână in abataj, grupa de mi
neri nu poate da cărbune selecțio
nat.

Sunt multe cazuri, când unele 
grupe de mineri nu pot alege șis
tul 
ele
re 
nu
alege șistul din cărbune.

Deaceea, cred că este necesar, 
ea- acolo unde șistul nu poată să 
rămână in abataj sub prăbușire, 
să se deschidă robiri cu câte trei 
dcspărț'turi, dintre care una să I'e 
destinată șistului.

COLCER 
maistru 

la sectorul IV al

cu 
vagonetul șl văr- 
unde scoatem șl 
nu-l amesteca cu

aceasta eu ara o

de

a-
cu

Llttman Si 
șl au mutat 

alta tara in

du aminte 
împotriva

I Jumltriu 
din care

excrocl.ern de 
Minier de cele

i .'iubit cu urme

>.O|1 ol 
a jelui

HJJ)M

lu- 
dhr

în-

In mina Jiet-Lonea de multi 
ani lucrează tovarășul Berei 
Liheorghe. El este șeful grupei for
mată din nouă mineri, care 
crează într'un abataj cameră 
stratul III

Acest strat de cărbune are
tcrcalații dese de șist, fapt care 
îngreunează lupta pentru calitate.

' Șistul în cărbune însemnează pa
gube însemnate cu cheltueli 
transport, de energie și brațe 
muncă la preparare, etc.

Tovarășul Berei și ortacii 
cunosc acest lucru. De aceea
nu se mulțumește numai cu depă
șirea normei ci’ se străduește să 
dea cărbune de bună calitate.

În scrisoarea ce urmează tova-

de 
de

lui 
el

tocmal din acest motiv- Totuși, 
figurează pe lista grupelor ca- 

nu (In seama de calitate, deși 
li s'a dat posibilitatea să poată

PETRU 
miner 
minei Retrila

leitituLreu averii fi două 
rule mii lei deipăgulnr’ 

l'oin Sabin din I uleu lupa 
Iul ifi flf-rie fruntea de zudoureu 
fece re-l trecu 
Imlu,

l'nde mai 
pe u'emiiri? Și 
umăra- urne la 
pentru el, (’u 
uf a o

Șii

rund auri teii-

I ohi
A mai 
dur p<

fuil<i<-l Ol III 
millicii jo.poruliu S'a 

intr'un inomejit dat ui 
iui <*,’** inși..iJnnre.

.inv'ioii.iie 
|>e o.înJ o 

IiiMviii'uia cel p i|in 
unei suni ■, a unui

so-

lu'iuiiiilc > 
l.i l'.u:,, 

nuii rău fa-

s ur

— />l» /M
,>’i Sabin 

oui

iftine
și u put 4/i Idi pe u-

M ui a
li

ie ga'‘dl popa iu mint- a 
pumunl a lui

fl ufa me puznant 
luăm iu noi, t b*e

de

p/iniu^dui dhi 
fiuuplt Ham--

uiiiul
iu

»e umpleau oftând 
mul piidldeu cu

<• ,,drepluleu' de 
I om ie/lei Iu cu 
timpulile negre 

ureroi ii Uftia tot
ia ne meargu 
gundiil părintelui 

te'nluurre cu uni iu urmă 
avut el uMfel de pruceic 
toate le-u „căfligirl",

Dul Și fiecuie procei adu
cea popii im a o bm upeu m 
pimiint I li fiecare proi'ei 
llgal" mufloaru popii 
jea, dar re rotunjea 
cui tău buliiiu

Auzi duliile! Să 
uiierm du pa ce

rotim 
jniiili-

aceasta escrocherie, 
Suneriu, cât și cellalt! 
câmpul de Jefuire in 
speranța unei intervenții J u afa
ra, readuterea poporului muncitor 
in robia capitalista, ei ș-au creat 
depozite In străinătate, cu caro 
să alimenteze la timpul potrivit ac
țiuni pol t ce, acțiuni de 
inipoti va (firii noastre, 
poporului desrobit.

Legaturile lui Anton 
iu grii|»ul rvucl-oiiur
facx* jni-rte u <f<*t»-rmiiiul angre- 
mirva luhirur «vioriaJți in să- 
r Arși rea ini ruc|inniior

Ați \uzul iu gir mul 
i trege; 
Creditul 
lU'tilUli

Ei uu
deposedeze claSu miimitoure, [io- 
jiorul diiirm*.l'or <le aw-’c valori 
cure i u|>ar|iueuu 
rixl al 
susținui 
gajuri n

l.ujaixM ItiM-anriui 
furii (ou'raialoure, 
fiislrnuiuie 
rxul Izzi reu
Ix luificiu luateruil.

In n«s,l M-Hji ei uu ini -ntal 
afacerea cu «i-. ternxje ți cu 
c etatea de fantome.

Sub pretext di 
f' aflat ai.uuiinju'e 
aii ulu> orașul wl
mut dm 1 jclilenaieni-Vuduz,

A|i văzut d n expuiu-rea fă
cuta din mcluzllorai că Vuduz 
esle utl oraș cu JMIO locuilo'i 
dintre oare 2st0 uvocu|i unde »e 
udiinu toutu pk-iiiu burghezo 
cupitulădă. 
iele nuii 
lipsixiHcă 
lipsească 
Lrttuian glui axxsaatu localulate? 
l'rcbiiie să. arăt când 
lâniplut a<cs,te fa|>ie 
intâmplet in /Ibâc l’>47 
tul războiului puiu-u 
clasei niuiniioiire prolAane 
een mal marc iiu]>ortaii|ă 
buia Infujiiupu o lupidfî re
construcție n |ăril, trebuii gă
sită o po-ibili'iiie dc iiubuaaiă- 
]irv u traiului clasei muncitoa
re. Aceasta insa nu interesa pe 
iilciLl.palii din boxă jxmtrucu ei 
așa după cum am văzut toc
mai in uceastu jx-rioudă au por- 
rdt lu du.șmănie ți jeluiesc bu
nul na|io:iul al Creditului Mi- 
11UT.

In orest moment vei de peste 
Ocean, diutr'o divă cu acuzafii 
din boxă, trimiteau mălai mu
cegăit pe cnre Radu Xanopol II 
iluilca apoi munxatoriJor pentru 
a strânge cât mai mult aur pc 
care apoi sii-1 trimită in străină- 
taie.

După calculul lui Anton Du- 
mitriu și al elicei lui, după cal
culele stapânlor lui direeji, dru
mul pe caro trebuia să-l ur
mez*: eru acela dela catedră dc 
filosofic iu condmcrx’U Creditu
lui .Minier, dela jaful de ucolo 
in avutul bunului 
secătuirea 
troliferx\ 
împo'riva 
iuipotria

Dar logica lui Anton Dumi- 
triu sa dovedit total falsă

Ani certitudinea ci până la 
urmă acest drum va duce la 
pușcărie. Cuceririle clasei mun
citoare pentru realuurcn socie
tății socialiști1 i-a demascat și 
i-a trimis justifici populurc cmc 
trebuie 
cruțare. 
Prezintă 
din boxă.

încheind cu vă 
acuzații din boxă 
cei din străinătate 
pedeapsa cea mai 
mergx'ji până la maximum pre
văzut de lege ți să adoptați in 
acelaț timp fn felul acccitu 
toate despăgubirile care se cu
vin clasei muncitoare din |ura 
noastră pentru toate bunurile 
de care a fost jeluită.

mitic se 
venale 
Anton 
Xenopol,

fue uf-n-rilc 
Se puica să 
Diimitriii .1 

Simi-riu și

sau în- 
Ele sri.i

Sfur-i- 
în Iuta 

le
Tre-

li

intuiiec ido 
din nou /j

h- 
ftti

tiu

Suubudu
o ia m

llh i juțlec i- 
judet u ni pi

lu 1 recut pâfi't- 
prhdren pi»,r-

reilibii 
um livrai-o a 

llilu lireme, după Ie Uu i-ain 12 
iul ia iiiuaru de foame fi să Ir 
mul duu fl 200,001) lei de-paifu 
biri

I fi ridic u fa(u-i 
privirea i ec opri 
înecuri

1'ufiOf lictor, 
bi'iu l'ai, H/thi 
noua drcplule'f 
tuiul tel puliu 
vremeu nuutlră.

Șl cu gândul
lele I oin iși pironi 
dala pe judecătorul Itop a

1 u le ‘el după Uftia'
In felul aietlu n primii preo

tul l'oin Salon din I uleu l-upu- 
lul neiiliiifu proiiunlată de In 
bunului l'etroțeni

Cu mul Iutile comunele noaitri 
l'uleu /.uliului nvcu fl ea ,lu- 
pid" ei l'irinlele Uom 
din Halea /.lipului 
furând unereu 
agoniseau u o 
fh i.

Dur altul 
l'oin utiereu

Subirie,

lup.il 
u reușii 

oamenilor ni-fi 
mofiouri fruniti-

era necuzul lui 
trebuia lucrați, 
cine urci ră-fi lu

creze uluia amar de puind'it? li
/puie intru zi preuteutu -u ini
ma plmă de bucurie ci popi i 
tare gonpodur

național la 
noastre pe- 
tndreotată 

muncitoare'

izvoarelor
conspira |ie 

ckișci 
poporului muncitor

su-i
In 

în

pedepsească fură 
această lumină se 
fata judecății cei

cer ca pentru 
cât și pentru 

să apbca.fi 
severă, să

pu/i», 
flie'f,. 
Iu bliciluu 
Mani

1 u lucrat 
zoii fi punu 
bulele voiai 
iu u'Im Au 
biinuliflle

li plina pupil de Hula iu -t 
mulțumeu cu puțin re pleu dela 
inniu Iul De dorinii dormea 
umle apuru, iar li-illie, ie 
mui pule.i fi fcrlotil 

lui ilarii
î'z>J Mura n 
a lanul Ir el

M- 
nu

Dă h 
Dar iu 

urina 
nori.

lui

Ce di Ițirăm

nutrii
< apa

Ih
mi-

/ui Su iu 
I umorobgH' ia ințelet pu

ii lulm Iu Oul 
blumu de pământ

loull
pa i u preideuna

le-u luat
te lUinănze delii Mura fi cojml
iu fi tui‘i ou in grind redun 
ri fluri de mâ"i uri huiue tul 
lerlutl

In CrieiuO SunmiTuii fi
1‘eiiu - copiii lu‘ Mura - erou 
majori de-uium /lui pe ie sa 
pu'ii mânai'

Ș alului idu dut Iu pupi să î 
nara pama'ilul,

— Ce, nu i>i-i rufiHcv .Su**l*'ti 
vreți zi a- 

i cum um muiu i'd' Vn- 
știu cut am muncit puni 
zi răni ceuu , 
lucrurile nu uu rimuf

mari, muniifi da: a 
ue(i, I u 
mai eu i 
mi-um

/nsă
ăȘțț.

Aieiorii l’up aș fi Suobodu nu 
au judecat cu popa fi ruD nun 
judecau cei di pe oremi u pupd 

Jleatiluireu uoerii fu o deipi- 
gul>‘r<' de 20U,(XKI lei ' urla a 
foit judccutu lor.

Și lupul dm I aba Im putui - 
'Pirintelc ț'oin" — a aiudut, pri

nsa dala piidru averea ia a' um 
coiul i ie lua ceeace < afligu*e 
firi rudoart.

Dar rudori reci vor trece -i 
pe ulfi lupi de leupa purmtelii 
l oin Sabin dpi I alea l-uputui

Să iacem din bibliotecile
noastre adevărate tocare răspândi-

toare de știința și lumină
(Urmare din pag l-a)

dreap ă activitatea bibliotecilor

noastre? șl care e munca respon

sabililor culturali dela sindicatele

ni'sibllâ șl revolătoare, așa m și 

des’atere»ul manile tai din partea 

celor insărcina(t cu lichidarea ei.

Fiindcă aici ou mai e xorba nu-

încă se mat gă-

asemenea cârti 
Hpsâ de orlen-

tocmai ia momentul

se duce o atât de

pe plan ideolog e Im-

lul aparent nevinovate, 
turbată ură Șovină și

e în acest caz simțul

de

de
cu fri organizări lor, 

de a le curăța de 
moștenit deta ve- 
In îndeplinirea a-

îndeplini sarct-

respective?

Faptul că astăzi 

sesc in biblioteci 
arată mai pa(ln o

tare. Muncitorii care nu sunt res

ponsabili culturali ai sindicatelor 

Știu că Gnga a fost un fascist, că 
Radu Gir era legionar, Iar Brâ- 
tes.u Volneștl răspândea prin dul
cegăriile 
cea mai 
rasă.

Unde
răspundere al odor însărcinați 
răspândirea culturii — a adevăratei 
culturi progresiste — In masse ? 
Unde e munca pe care ei au dc- 
pus-o pentru a-șl
iiile pe care Partidul Ic-a trasat? 
Unde e munca, dacă încă astăzi 
mal există cărfl lasciste șl rar gă
sești o carte a unul scriitor so
vietic, așa cum e la biblioteca So
cietății „Petroșeni" unde pe lângă 
(aptul că nu s'a făcut epurarea, nu 
s'au cumpărat nici cărți noui.

Sltuafla care mal există la unele 
biblioteci din Valea Jiului trebuia 
de mult timp lichidată. Ea e inad-

mai de condlfil de fnnefioure oe- 

șatlsfăcătoare, de organizare «labă. 

E vorba de o totală lipsă de vi
gilentă. de totală lipsă de răspun
dere. Șl asia 

actual, când 

Intensă luptă
potriva burgheziei.

Va trebui ca atât bibUoiecarii 
cât și responsabilii culturali ai 
sindicatelor să-și intensifice mun
ca in ceea ce privește bibliotecile. 
Șl nu numai in Sensul imbunătă- 
tiril activității 
ci șl in sensul 
tot putregaiul 
chile bibliotecL
cestel sarcini Imediate nu trebue 
numai multă expedltivitatc, dar nu 
trebue nici o rezervă.

Să aruncăm murdăria dia biblio
tecile noastre- Va trebui deasemeai 
să înlocuim pe cei dovedit! delă
sători, incapabili sau lipsiți de sim
țul răspunderii.

Să facem din bibliotecile noas
tre adevărate focare răspânditoarc 
de ștlintă șl lumină.

li. N. DOREANU

apbca.fi
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Lucrările celui de al 9-lea Congres 
al Partidului Comunist Cehoslovac

Desbaterile din Consiliul Miniștrilor 
de Aîaceri Externe asupra problemelor

PKAGA. 
ședinfa 4c 
al t-lca Congres al Partidului Co
muni t Cehoslovac. Zapotocky, 
președintele Consiliului de Miniș
tri Cehoslovac, a vorbit despre 
pbuul cincinal pentru refacerea sl 
dtsvoltarea economiei najionale a 
Republicii Cehoslovace-

Zapotoxky a analizat desvolta- 
rea inJustr ej în Cehoslovacia ca
pitalistă și a subliniat ca aceasta 
era subordonată sistemului econo
mic al capitalismului occidental.

Zatopocky a subi niat că econo- 
mia Cehoslovaciei trebue sa se 
desvolte dupi un sistem planificat 
și in baza unor cât mai strânse 
relații economice și comerciale cu 
tarile de democrație populară.

Zapotocky a arătat care sunt 
problemele concrete lecate de 
mărirea productivității muncii, 
desvoltarea întrecerilor în muncă, 
schimbarea sistemului de salariza
re, desvoltarea aKricuLtur’ii, etc. 
In indeplinirea planului cincinal, 
a spus Zapotocki, oamenii muncii 
d,n Cehoslovacia sub conducerea 
Partidului Comunist, trebue să fo- 
l'rsească experiența Uniunii Sovie
tice și a poporului sovietic.

Secretarul General al C. C. al 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia a făcut un raport asupra ac
tivității organizațiilor de Partid in 
Cehoslovacia. La discuțiile care au

27 (Agerptess). In 
Joi jb Mai u celui de

urmat au luat cuvântul numeroși 
reprezentanți,

• • e
FRAGA, 27 (Agcrpixtis).- In 

șediiija jdetdiijm uiniuzâ u cehii 
de ul ()-le/i (>*ngns ul Fur ridu
lui (om must (’cliohlovm a hiat 
cuvântul bucietaru.1 ‘d.’ivgii|i»,i 
Furtidiihri ('lunuiiki ('h mez, 
I *<*n (,'iun Sui, <uirv a transmis 
( (ingietsiilni \ puiuțul Fur1 iduhii 
(kniiu-irist L'lriur/. ți ul >!ui M io 
1 ac Dud

l'l a aratul contribuita im
portantă a tarilor de democra- 
|iu populară și îndeosebi a I
niunii Sovietice în luptă pi/ntru 
rlibvrarua

In 
ratat 
ne/A* 
log li 
Engvls-I virili 
înleriUiț ioiiuliwinuhii proletar.

Doleg-utul frunctv. A mire Mur- 
ty, sci-rutar al Partidului (>i- 
miiiușt J'rauoez a duc 1arut;

Gu\crnul francez își dovu 
dt^te slăbiciunea prin ajutorul 
pe care (il du armatei făcute 
u gem* nai ului l>c Ctaidlv.

Partalul Comunist Frânai/ 
face tot posibilul (jM*ntru a ara
ta poporului primejdia care-1 
mentală și metoda 
preîntâmpina

Aducând salutul 
Comunist Bulgar,

|hs:*\, inwiiJrul bulgar I p11 
•'țin. a umiutii Ile, I i■ 
Muricu dintre popoarele 
lovac ș,i butaar in lupta 
uliboian'a iiu|i(iimlâ ’J I 
tai
depjiuprvu 
de-voltare u 
pilfiMil dat 
ioihIu.i tl<*
Bulgar, i ntic|iunii interm* și 
^i/lpânilor ei i]ii|M*riuJițtii utiglo- 
umericdiii'

pri vitoare la unitatea Germaniei
pentru

cu sucei*sele iilipnuli
Planului Im 
economici -i 

i!c poporul 
'Partidul (>

poporului eljiiicz 
continuare, vorbitorul a i- 
că vicior’u îvvoliipvi chi- 
esle -viratorui ni urai ideo-
rv voiul iu na ne u lui Mar\- 

și Stalm, victoria

|H‘ntri! a o

Portidul.ii
Dobri Tere-

*
PKAGA, 26 (Agerpress) - Lu 

26 Mui a sorit >bi sulu de șed iu
te a Congresului Partidului Co
munist ( jcIiosIovuc, dele >'iu 
sovietică la ce! du *d 9-leu Con
gres al Partidului Comuni*t Ceho
slovac.

Din delegație fiu; , ipurtv G. 
M. Makmkov, memliru în Biroul 
Politic și secretar ul Cornii du
lăi ('untrul al Partidului (Comu
nist (b) al U.RSS., M.

secretar ul
ul Partidului 
al U.IIS.S. și* P. F. 
uu fost întâmpinați 
entuziaste du cutr?

Iov, 
Central 
nist (b) 
din. Ei 
ovu|ii
2.000 de parărcijpau|i Iu Congt •-

A. Sui- 
Coniitctul'it 

Cmn t- 
lu-

< u
cei

PARIS, s 
yuiltafo, «iin 
lui Miniștrilor 
iri'Jiv (tapa 
A I Vișih'xki 
(ui '■oi'rctui nJ tk 
uriihdi uit* 
f Ridurz 
irul tk-

Acliihoii <i d viu ral
JUJ1S 
vin* 
cu<u 
nlei. 
iKiîu|<dagL*-rv 
cur*' treime 
nitaU* 'lotu-ji 
iiuut su ins:tstc 
miilor 
ncreu 
dropt

In
purtanieiitului
CUJl u projjus să M? iu 
derare in 'primul ranxl 
incjc economice eure 
ferea sa vor duce lu 
ulukirârii 
Germaniei la Bizonia.

Acheson a căutat sâ prezinte 
această lelu^tiunc astfel încât «*«1 
reiasă că în Trizonia s’au 
lizat muri progres** pr tururi 
couomic. Prezentarea făcută 
secretarul de Stat a meri cui d

Jti (Agvrprcss), — Iu 
i 25 Mul Șl (jilislltu- 

<ic Alaix ri I' x 
ilixursuJ roslit d< 

a luat ou văn 
Slut Adusuri, 

extern.*
III 111 lo-

Ik'lill. 
.iu a 

cu pri- 
M* i|ls- 
(. rina 
singura 

colilia tn mo Iul i i 
realizata uceastă u- 

Acheson u con 
asupra oblecti- 

Sale cu privire la propu- 
<l»*lcgu| iilor soveliix* aiăud 
*- op i*i*fii<x*rcii unitii|ii 
continuele secrx* ural I > 

ele Stat Anieui- 
iu consi- 

prolil ■- 
<liipă~*p<i- 
probl*'. iu 

zonei . rusuructu* a

ni.iLLsliul de 
Cuhumuii și de 
externe In Hun V.

ca 
la un ucmrl ponorul 
Iu nocivii-u Uși <lc ,u 
eltestiiineu uiii.lu|ii 
El a ad.mgat ca

rea-
c
de

Mobili i-irilrudaifii' cu uprv 
lumii* de getictidul It i- 

,,Oricine nfuti'u. u .le 
curând Robi’rt'Xiii, < .1 

din («vriiuiiiia O;< i I u- 
d'ip i

lii 
i i. rii<* 
IjerSon 
elanul d 
xiluiipu
tulii i-te sutisluc-ă'iHire, 
parerea mea e un inagai' .

Luând npni cuibului 
mun nu u tuiul dorul 
|»ele. ilccluru | iile fucule
< liceon ușa cum lăi-usc > 
z. inamic, lleferimlii-si- 
iiirdui lida PoLsduin <1

<1 -
i ri

eerint mi jmifui- n<-|lunile v 
puruli.sU* ui» puler’lor Oecidin- 
'ule cure uu dus 
(ionnaniei. Suntem 
spus el eu lut 
lusl in liuzu 
l'msdum

.Schumun eu

cure

<ce

iu ivcioduteu 
conv uși, a 
inii fileu t a

acordului dela

I-

oceidvilale 
<| uudripartit 

un control 
încercatu

puierfle 
controlul 
ce cn-ază 
Schumun

consiliul de eon
ul puterilor occi- 

investit cu noțiuni

Lupta pentru ridicarea producției trebue îmbinată 
armonios cu respectarea măsurilor 

de siguranță în mină
(urmare din pag. I-a)

cide'.tele in mină, „justificate' in 
trecut de „natura periculoasă a 
muncii in mină' -

Insă, pentru a deveni o armă 
împotriva accidentelor, acest re
gulament trebue cunoscut in a- 
mănuntime de liecare om care lu
crează în mină.

In general, cele mai frecvente 
accidente in mină, se impart iu 
două categorii: accidente provo
cate de gaze șl de prăbușiri, cir
culație, loviri, etc.

Accidentele produse de gaze 
sunt cele mai dezastruoase. Ele 
pot fl evitate prin cunoașterea ga
zelor care le provoacă și prin cu
noașterea măsurilor ce trebuesc 
luate atunci când gazele sunt Iden
tificate.

Printre gazele periculoase 
mină, se numără gazul metan, 
xidul de carbon, monoxidul 
carbon, hidrogenul sulfurat
cum și pulberea de cărbune, care 
prezintă acelaș pericol ca și ga
zele.

Pjntru sesizarea prezentei ga
zului metan și a bioxidului de car
bon, minerii sunt înarmați cu lăm
pile de slguiaMă cu benzină, care 
trebue să fie bine verificate la 
intrarea in mină. In prezenta ga
zului metan, in jurul flăcării (parai 
lămpii de siguranță se formează 
o aureolă albastră verzue, după 
a cărei inăffnie se poate constata 
și procentajul de gaz metan exis
tent. Gazul metan, fiind mal ușor 
decât aerul, se ridică lângă ta
vanul abatajului, iar prin ridica
rea lămpii de siguranță lângă ta
van și mai ales in apropierea fron
tului de cărbune, se poate consta-

din 
blo- 

de 
pre-

ta imediat dacă gazul metan este 
prezent sau nu.

In mintea minerului trebue să 
iie treaz faptul că gazul metan 
este cel mal aprig dușman al Iul, 
că el a făcut cele mai multe vic
time in rândul minerilor, că gazul 
metan nu iartă.

Minerul trebue să știe că acolo 
unde se semnalează urme de gaz 
metan nu se împușcă, Iar unde a- 
tinge un anumit procent, locul de 
muncă trebue evacuat, urmând să 
se ia măsuri urgente* de aerisire. 
Minerul trebue să șt'e că in mină 
nu trebue să se fumeze, deoarece 
aceasta ar însenina sinuciderea Iul 
șl uciderea tovarășilor Iul de mun
că. Tocmai deaceea, Intrarea in 
mină cu rechizite de fumat e ab- 
olut interzisă.

Tot lampa de siguranlă semna
lează prezenta bioxidului de car
bon, care nu întreține arderea și 
nici viata. In locul de muncă unde 
lampa arde neregulat sau se stin
ge, acolo este prezent bioxidul de 
carbon, iar minerul trebue să se 
retragă in zone aerisite.

Deaceea, lampa de siguranță, bi
ne verificată șl ingiijltă, trebue să 
fie prietenul nedespărțit al mine
rului. Acolo unde lampa de sigu
ranță arde, minerul poate să mun
cească; din locul unde lampa se 
stinge minerul trebue să se 
tragă.

Un alt gaz otrăvitor, este 
noxidul de carbon. Acesta nu
semnalat de lampa de siguranță. 
Insă prin respirarea Iui 
simte svâcnlturi la tâmple 
păsare după ceafă, imediat 
nalarea acestor s'mptome,
trebue să părăsească zonele inva-

re-

llio-
este

minerul 
și o a- 
la sem- 
minerul

date de acest gaz, care se găsesc 
mai des acolo unde sunt lucrări 
vechi și iu apropierea straturilor 
aprinse.

Deasenicnea, hidrogenul Sulfu
rat e un gaz foarte toxic care e 
recunoscut după mirosul de ouă 
clocite.

Un alt dușman al minerului tot 
atât de periculos ca și gazele este 
praful de cărbune care plutește 
in aerul din abataje.

Dacă acesta se aprlude dela o 
lampă de siguranță defectă, sau 
dela oricare altă scânteie, dă naș
tere la explozii mult mal puter
nice* decât gazul metan. Pericolul 
e cu atât mai mare, cu cât acesta 
nu distruge numai locul exploziei. 
Monoxldul șl bioxidul de carbon, 
rezultate in cantită'i mari prin ar
derea pralului de cărbune, invadea
ză și alte locuri de muncă, uci
gând minerii inlălnlfl in cale.

Minerii trebue să cunoască te- 
ine'n'J modul cum poate II sem
nalată prezenta acestor gaze pe
riculoase șl să anunțe Imediat per
sonalul de control șl serviciul de 
siguranță care trebue să ia măsu
rile de rigoare.

Un mare număr de accidente, 
au fost înregistrate din cauza sur- 
rârli abatajelor, circulației. tians- 
portnrilor. etc- accidente care de- 
asemenea pot fl complect înlătu
rate.

Pentru evitarea surpărilor, aba- 
ta ele frebuesc bine șl atent ar
mate, cu lemn sănătos. Economia 
de lemn e dăunătoare atunci când 
abatajele sunt șubred armate. Tre
bue să se tină seama că armarea 
asigură viata minerilor și posibili
tatea de a se munci in bune con- 
difluni pentru extragerea cărbune-

deoarece 
de piatră

lucrului.

lui. Trebue să se tină seamă dacă 
(avanul e bine căptușit, 
se pot desprinde bucăți 
care pol lovi minerii.

Iralnte de începeiea
frontul de cărbune trebue contro
lat pentru a se constata dacă nu 
cumva se pot desprinde instanta
neu blocuri mari de cărbune, care 
să accidenteze minerii. O atenfle 
deosebită trebue să se dea atunci 
când nu toate încărcăturile de ex
ploziv din frontul de cărbune au 
detunat. Cartușele rămase neexplo
date, dacă sunt lovite cu ciocanul 
de abataj, explodează, 
poate 
aceea, 
cetate 
stru'ti

lapt care 
avea urmări grave. De- 
găurlle „state'' (rebucsc cer- 
de artificieri care sunt in- 
in înlăturarea lor.

La transportul knmelor pe sui
toare, la transportul cărbunelui cu 
vagonetele. la cuplărl de trenuri 
subterane, trebue să se lucre. c cu 
multă alenfle Circulat a in mină 
trebue să sc- facă r.umat pe ga'e- 
r ile pcrm'se șl nu pe galerii pâ- 
răsi'c, unde pândesc prăbușirile, 
gaze'c otrăvitoare, sau pe gale
riile pe care circulă Intens locomo
tive electrice, funii fără fine, etc.

Mineritul es e o meserie care 
necesită multe cunoșdnte atât in 
ceeacc privește munca pentru ex
tragerea cărbunelui, cât și pen ru 
preveu'rea accidentelor.

Pentru a munci cu adevărat bi
ne, m'nerul trebue să știe să îm
bine armonios lupta pentru ridica
rea p oductlvităt 1 muncii, cu res- 
pect-rea strictă a mă url'or menite 
sâ asigure siguranța minei șl în
lăturarea accidentelor. Pentrucă 
astfel putem avea cărbune midi, 
fără ca minerii să-și piardă sănă
tatea sau vlafa in nonă.

lice prevăd foamorivi 
gumsin <vjrtr.il uriir 
cure su se ociij/v de I 
t un ■ . 
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Contrar
Umil, 
xista 
Iiijirja 
puri i t 
lui sa 
1 otuși 
I.todcl 
Washington uJ 
occidentale. Mi 
gut d, cu tuii 
u-|>ccte <iifer le 
primul rând este 
taica (a-riiLunu 
rând de unitutou

In ce privește 
lor, eu cred ca 

de a 
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rasuri uxuiă se

tatua 
cord

or- 
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< < «Hiouiue șl fit* istrt1 pe 

i < Armonie
lui 

lk-\ ui a r< 
posibilitatea 
cxmtrohd

<*(1 ClHl
(ie scliirnbatc si I mnate 
<J a -prt/pu^ ’m

ax-ordul Mțjur«it .loij 
e»*hrr trt» (puteri 
se parc, a adau- 
<xjnf*Lital/uij doua 

ale
vorba de uni- 

I n dulii
alkipJor 

unitatea allali- 
CKtfoîâ |Mkdl)df- 

ajungt h un a- 
privințâ du -i 

akitnrt la

Acl> VSfjB ȘJ Schu-
eâ r-

de a rein- 
ulwit qutidri- > 
cu

și A-lIiCmmi s'j.i 
opus HMnfiinpîrii controlului 
quudripurtlt Nvputâml dcHiini|i 
fapte-k* citate du A ișinsLi și 
nume cu 
resping 
în timp 
trijjartit,
ta afirma că 
trol tripartit, 
dentale dste 
foarte limitate.

1 rucând la chvstiuncu uni’.n|ii 
politice, Schuman a declarat: 
..Ikrlegația sovietică propune 
orgu ulmii ul 
(»urina mc 
organelor 
și |in ta : 
cuiiomîe“. , 
treci* peste 
existent, Schuuiun 
ce injelege prin 
lirici dar sc ponte presupune ca 
este vorba de urguiiLMnid cieiat 
recent în (iermanta Occidentala 
după udojjlurutt ușu num’tei 
..Cuiistitup î‘* dela Bonn urg,i- 
iiism cur^idcrai ta gumuzi al 
\ ij torului 
(îermuniei

Trebue
de interpretare a 
siiiie’iuc! e-xte depurte de ndevur 
S” ■? ic*

ca 
intre,ui 
in buza 
existente

1 pentru 
să f<* cnut 
economice 

subliniez cui untul
Aceasta propnm-i*. 

orgunL-muI polit'r 
nu a arăt ii 

organism po

gu verii sc.
( kv ideii tale
subliniat că o astfel

propunerilor

al

că l n1 ti nea So viet i* ă 
a fu>t yxmiru uuiijUmi

1(0 •ikl'-rf 
controlul 

de creări-

problemele
D unitării

41
sa

propti". iă 
he laxa ți _ 

cxplxAt că 
jrropunâ ca
.sa nrnK/t 

ocridrntab*

u
twi

zonelor
iui ^tie ca dr«mcni-

cfcV iuitâ <!<

zona
acordtd privîb>r la ccintrtdiă tri
partit dacă noi
de acord sa limităm 
a*»u,pra cl^tiunilur
tute

In leg ut ură cu 
(Mjlitice ți economice 
germane, Revin 
„în*a'i germanii** 
sâ hotârascD 11 
prin arvustu *nu 
întreaga 
vxrmplul

Dar cine
bra ren Cșermafiiri 
puterile occkleulalc nu cure»- 
pundc in nici un fd uspi*ra|iilor 
pofiulapei germane din zonck- 
occidentale cu cure SțaiHe l Tu
te. Frunja ->i Anglki pretind că 
.,*'au consultat*’? (^ne nu :*lie 
cu puterile occHle.ntalc impu
nând Germaniei occidentale d>i 
munilul (Stutut de ocupație- 
intenționează 
j>e termen lung 
put ie? Poporul 
unitatea iar
Ixxdjduntale împiedică 
dorințelor lui.

Consiliul Miiițtrilor 
ne a continuat în 
Mai evam «narea 
privitoare la 
nici.

să pndungxxiscă 
regimul de ocj- 
gemian dornște 

pol ten •pi i tarii, ir
reulizamu

de Exter
mina 2b 
prii blcmdor

uni'alen CzTma-

In fa|a opiniei publice din lumea întreagă

GERHARDT EISLER 
a îost pus în libertate

5

LOMDRA, 27 (Agerpress). In 
și dința do 27 Mai a procesului lup
tătorului anti-fasoist Gerhardt Eis- 
ler, Tribunalul a respins ca neîn
temeiată cererea de extiăda e fă
cută de guvernul Statelor Unite și 
a d'spus in consecință, punerea in 
libertate a lui Gerhardt Elslcr.

In mare încurcătură, avocatul 
Ainbas dei ' merlcane din Londra, 
a cerut amânarea procesului cu 
două luni, cu a t! cuvlnt? continua

rea arestului pentru E sler.

In fa(a opiniei publice democra
te dn întreaga lume, Tribunalul 
englez a dispus insă imediata pu
nere in libertate a lui Elslcr

La Ieșirea sa din Tribunal, Elslcr 
aclamat de numeroși cetățeni, a 
dcc'arat ziariștilor: „SUNT FERI
CIT CA REACȚIONARII AMERI
CAN! AL SUFERIT ACEASTA ÎN
FRÂNGERE $1 SPER CA EI VOR 
SUFERI INC A MULTE ALTELE. 
IN CEEA CE MA PRIVFSTE. VOI 
PLECA DE INDATA IN GERMA
NIA.

»■<1
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