
SuL» steag I întrecerilor socinliste 4 pag. 4 lei
i înainte pentru îndeplinirea și\ 

depășirea Planului producției 
de cărbuni pe ce! de a! doilea 

trimestru
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CbiMiircu muncitorilor intre- 
prinderilor (mulase ca e apeleaza 
la •âBcnll muncii din mine, fa
brici tl uzine ta pornească la in- 
tiecerl md.illste peni u îndeplini
rea ți depășirea Flaiiu'ul de Stat 
pe cel de al doilea trlmeUru al 
auu'ui. u asul un lari; răsunet ut 
Vuita Jiului.

llutarâfl sâ desculțe întrecerile 
social ste ce s’au desfășurat in 
lutâuipinarea zilei de I Mul, ur
mând învățăturile Partidului, mi- 

| nerll dn I oneu. I'ctrllu. Anlnoasa 
el I up'ni au ineTs ca întrecerea 
toc'a'lsiă este parg'la principal i 
ia mâna clasei muncitoare, ia răs- 
luru rea a (ol ce e veci pe •un 
coastrulrea societății noul socla- 
Itela.

Dea e a, maiscle Inrgl de mi
nori, au pârtie pat cu însuflețiie 

I ia meet'ugurlle care au avut loc 
i I uai la toate exp'oată llc Vfill 

Jiului. Oameni s'nip'l și hotări)! 
de a lup a eu îndârjire pentru |u- 
dep Inirea si depășirea 1‘lanu'u1, 
au luat cuvântul la ace te niectln- 
gurl. „Eu inii Iau angajamentul sâ 
depășesc norma cu 20 la sută, sâ 
nu I rsesc neniotlvat șl 9 rea Izez 
economii" a spus simplu minerul 
Pu Mcolae, șej de ec.ilpă la mi
na J et Lunca. Șl pe baza acestor 
criterii, clicin la ' întrecere pe 
celelalte două echipe cu care lu- 
■cr. z in abataj".

Zeci și zec1 de ascut.nea echipe 
și grupe sau provocat astfel la 
intreceie. După echipe și sectoare, 
minerii d'n Valea Jiului sau pro
vocat la intrecere pe exp'oatărl, 
Solii minerilor dela Lonca, au 
mers la Anlnoasa, iar o delegație 
de mineri dela Petriln a alerga* 
la Lupeni. unde in numele mineri
lor din exploatările respective, aii 
provocat la întrecere pe cel din 
celelalte 2 exploatări, pentru depă
șirea Planului de producție S' 
lucrări de pregătire, pentru eco
nomii de exploziv șl energie e- 
lectrică, pentru reducerea absen
țelor nemotivate și a posturilor 
neproductive, pentru îmbunătățirea 
călirăți cărbune'ul și extinderea 
metodei de preluare a lucrului pe 
schimburii.

Astfel, in Valea Jiului, întrece
rile socialiste, pcntiu îndeplinirea 
și depăș rca Planului pe cel de al 
doilea trimestru. se desfășoară 
dela cea mai mică până Ia cea 
mai mare unitate de muncă.

Pentru ca minerii din Valea Jiu
lui să poată obține succese mai 
frumoase decât până acum, atât 
it> mărirea productivități muncii, 

I cât șl in îmbunătățirea caii î(i , 
economii, etc„ e necesar ca orga
nizațiile de Partid, să asigure

buna condu.ere politică a întrece
rilor. >

I ciul cum este organizată agi
tația. cum sunt popularl/ap inun- 
e lorii fruntași șl evpcrlenla lor 
in mutică, t'acă se (In sedlu|e du 1 
product e cu tehnic enl șl Ingineri 
in care să se anallz ze felul cum 
lucrează muncitor I franța I, pre
cum șl cniizule rămânerii In urmă 
a unor grupe, felul cum se deslă- 
ș oră schimburile do experiență 
Intre grupele de mineri lată câ
te: n condiții care atârnă greu 
in succesul mir cil pe bază do în
trecere.

Acolo unde o gaiif/atin de Par- 
I d privit ca sarcină prlnclpa'd 
conducerea pol tlfă a întrecerii, 
unde prin îndrumarea J verifica
rea felului cum slnd'catele șl co- 
m'sllle de întrecere so ocupă de 
lărgl'ea ți activizarea întrecerilor 
s'jc'a Iste, rezult teii in mun â 
sunt remarcabile, La f'etrlla, de 
exemplu, propaganda întrecerilor 
soci .liste s- de-fă oară hrg; gru
pele de m'nerl sunt Informate la 
zl de rezu'tatele întrecerilor si
ci liste. sed'ii(el de producție se 
tln regulat *1 devin d'n ce In ce 
mni interesante scacc numărul 
grupelor rămase In urmă, cresc 
noul și noul fruntași Iii producție.

'ar acolo. cum este spre exem
plu la l.upeni unde organizația de 
Partid n'a urmărit îndeaproape 
ielid cum se ocupă s'ndlcatul și 
comisia de întreceri de antrenarea 
masselor largi de mine I in intre- 
cerlle social’ste. felul cum sunt 
popularizați fruntaș'l, cum se face 
propaganda și înmflell'ea întrece
rilor munca n'a dat rezultatele 
dorit”, fart cnre a dus la nelnde- 
plltl'rea programului de producție 
la cărbuni pe luna Aprilie.

Minerii d'n Valea Jiului au răs
puns cu elan fa chemarea la intre
cere pentru indeplln'rea șl depăși
rea Planului pe cel de al doilea 
trimestru. Organizațiile de Partid 
au șarc'na de a indruma comitetele 
sindicale șl comisiile de în recere 
in in'ăturarea lipsurilor care irică 
mai persistă și să treacă la orga
nizarea pe baze sănătoase a în
trecerii socialiste, care trebue să 
devină o forjă de neînvins in mă
rirea producției, îmbunătățirea 
calității și reducerea prețului de 
cost al căi bunelul.

Minerii din Vaiea Jiului! Sub 
conducerea și îndrumarea organi
zațiilor de Partid, s i luptăm cu 
îndârjire sub steagul falnic al în
trecerilor socialiste, pent.u noul 
ș’ noui succese in bătălia pentru 
cărbunele necesar desvoitărli șl f 
înfloririi Patriei noastre!

Oliun AL I». II. II. HEMUL' val!

,. f
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să

norma
spunea tovarășul Bârlea. Dacfi 

nu ii’dopliiiiin norma, nxn mi 
câștigăm. Sunt grentuti și nor- 
mu nu poale fi depășita.

* * *
— Da(i-mi mie tfurpa tovarășe. 

Pânft acum n’am condus niciodată 
«• urupa. Dar dacă stărui în 
efi dacă organi/ez lucrul bine

I ‘oru am lucial Î11 grupa lui Ke- 
berle. cure

Trecu era
Bărlea ceriu

e o grupa fruntașe, 
căteva zile decând 
a I e schimbat dela 

i’iii’>;. Și In flecare zi iș remoia 
ecrrrea iar conduc rea grupei nu 
o eeru'C nimeni palia la tovar șui 
Munteanu N colac.

Baie lovară'e Munteanu. ia 
giupa in primire vi iti urăm uc- 
ues Ai urnă g rulat le vn'it mari, 

ii
A tiel, 

cobea a 
mase in 
lunca de

Ai «ruâ
i spunerii maiștrii mineri, 

tovaiatul Munteanu 
devenit >eful urupci 
urină, condusa pana 

Bârlta Va^il..
• • •

După câteva zile 
varațul 
cunoască 
ună și cu 
hui II și 
care poseda mai multă experiența 
in munca, care muncesc 
slab si apoi i-a convocat 
consfătuire.

Ni- 
ră- 
a-

lo- 
a-și

de munca 
ircepu ' 

lucrat inipre-
Muiileanu 
ortacii. A 
schinil ui I și cu schlin- 
cu al tre'lea. A văzut

mai 
la o

spu->
orga-

— Mai tovarăși — le-a 
Munteanu. Noi trebue -â ne 
nizain munca In așa fel încât să

(Continuare ia paj 111 a)

Alte femei cuploloore în mină

In mina Jieț-Lonea lucrează,
alături de bărbați, 12 îemei-cuplăfoare

Tot mai multe femei muncitoare îndeplinesc funefiuni cure 
sub regimurile trecute erau rezervație numai bărbaților. Astăzi, 
femeile tot atât de bine ca și bărbații, conduc primării, coope
rativ?, lucrează pu șantiere, sau deliu poMuri de răspundere iu 
diferite instituții sau întreprinderi.

Mei in minele de cărbuni femeile n‘uu pregetat sa lucreze, 
fucu acum cuteoa luni, la Petri la fi Aniuoasu, femeile munci
toare au intrat in mină, unde muncesc alături de bârbafi u 
tragere de inimă.

lată și Iu mina Jieț-Lonca. primele femei uu intrat să lucreze 
in mină. Tovarășele l.upaș daria, Mureșan Ana, K’ogobeta Aut. 
Adamul larvara, Ardeleunu Mfria, Mizare Margareta, Hor'od 
Jiina. Piaka Elisabeta, Griuber f.oland, Orașan Ileana, Popa Mu 
ria și Pop Ana, lucrează a< uni cu cuplătoare Iu diferite orizon 
luri ale puțului central al minut Jieț-fjonea.

Astfel, aceste f?n?i se angrunează hotărât alaiuri de bărbați 
la munci grele și de mare răspundere, spre a aduce un aport șt 
mai mare la desnoltareu economică a tării noastre, la făurirea 
unui trai mai bun pentru cei ce muncesc.

CUM TREBUE SĂ LUPTĂM PENTRU
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII CĂRBUNELUI?

In continuarea anchetei noastre, publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor:

STROIA NICOLAE 
m nef la mina Luprnl

MARIAN VASILE 
țfl de grupA la mina Pcfrila

Ing. STAICULESCU EMILIAN
Selul explorlfirtl J ef-Lonea

PENTRU A DA CĂRBUNE DE 
CALITATE, NOI NU FOLOSIM 

EXPl OZIV

Stratul ÎS din inhtu l.upeni <ir( 
■o grosime de numai l,>0 m. 1- 
cest strat este exploatat in aba
taje frontale lungi și este de re
marcat faptul că produejiu de 
cărbune extrasă din aceste aba
taje nu e întrecută în ceea ce 
pricește calitatea, de producția 
din celelalte sectoare ale minei 
l.upeni.

Redăm mai jos scrisoarea to
varășului Stroia \icolae. minei 
dela mina Lupeni. care lucrează 
intr'un abataj frontal lung din 
stratul ifl.

Abatajul in care lucrez împreu

nă cu alfi mineri, are o lungime 
de 6‘i m. și o inălflme de 1,50 
tn. Pe Întreaga lungime a frontu
lui de cărbune e exploatat de mai 
mu'le ecli'pe formate din câte doi 
mineri, care lucrează pe o făș'e 
de câte 7 8 in. după puterea de 
munca și posibilitate.

Iii afară c'e faptul Că eu și to
varășul cu care lucrez pe acea
stă fâșie am reușit să obținem 
succese frumoase în mărirea pro
ductivității muncii, depășind nor
ma cu peste 60 Ia sută noi nu dăm 
inapoi nici dela lupta pen ru îm
bunătățirea caHătli că bune’ui.

lata cum lucrăm noi:
iu abataful nostru, nu fofcs'm 

nxodată exploziv. Cu mașina de

havat facem tăeturi adânci in fron
tul de cărbune, care slăbit poate 
fi rupt cu ciocanele de abataj.

Multl mineri spun că lucrul cu 
ciocănele de a' ataj e foarte obo
sitor. Insă nu e tocmai așa, dacă 
știi să niânueștl ciocanul in așa 
iei incât cu eforturi cât mai mici 
să produci cât mai mul'.

Dar cărbunele exploatat fără 
exploziv, numai cu ciocănele de 
abataj, prezintă o bună calitate, 
procentul de cărbure prăfuit e 
foarte redus, iar șistul care e rupt 
in bulgări mari poate fi ales cu 
ușurință.

Deaceea părerea mea este că cu 
cât lucrăm mâi mult cu ciocanele 
de abataj, limitându-se pe cât po

sibil întrebuințarea explozivului, 
putem obține succese in lupta pen
tru calitate.

STROIA NICOLAF 
miner la mina Llipeni

O PROPUNERE PENTRl AD
MINISTRAȚIA MINEI, IN VEDE
REA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII 

CĂRBUNELUI
Tovarășul Marin Vacile condu

ce o grupa de m'neri caie I crea- 
ză în sectorul IV al minei Petri- 
la. lata ce ne scrie tovarășul 
Marin, răspunzând la ancheta în
treprinsă de ziarul nostru referi 
lor ■ l-.i felul cum trebue dusă 
lupta pentru calitate:

(continuare în pag. IlI-a)

In ședin|j dn 31 Mai o Consil ului Miniștrilor de Externe 

Delegația sovietică nu a acceptat 
propunerea puterilor occidt nlale de 
a se extinde Sfatului de ocupație 

asupra întregii Germanii
Deciziie|iti lui A. I \d>in.slc nnnislrul AL. -iilor Externe 

al U R. $ S.

PAkl-, I (AgerprcvsL Consiliu! Mmotrilor Jt Aixcer: Exter
ne intrimii !□ 31 Ma sub președinți, lui Aclte-xm s lelu.t d< cu
tiile asupra primei probleme de je ord nea de zi

Ministrul A'acerilor Externe al l .k'ri ' A, I. \ s i-k. « ce iHi- 
riuai analiza Începută în ajun a propuneri!, r pre.‘eiil.ite ia k Ma, de 
cel.' trei puteri occidentale. La începutul discursului ;lu \a. n-n a 
analizat propunerea puterilor occidentale de a re extinde ..șa numi
tul statui de ocupate efoborat la W ishing on asupra .ntreg . Germa
nii.

Iu declarația mea precedentă a spus A. L Vâvlnskl as mai 
subliniat că această propunere este inacceptabil deoarece ins.ani
na de fapt respingerea încheierii I rulatului de pace cu German a șl 
prelungirea regimului de ocupație pe o perioad nidclerniinalL

Paragraful I al statutului de ocupa|le vorbe te numai despre „o 
perioadă de timp in cursul căreia va fi necesară continuarea ocupa 
(lei".

Autorii statutului nu precizează care va fi această perioadă de 
timp șl cât va dura. Acest lapt da dreptul să se alirme că cele trei 
puteri nu considera necesar sa rld.ee problema limitării in vreun tel 
MWCgare a perioadei de ocupxll e a Germaniei.

A. I. VA!j|\SKl
Mm sttul AfăCcnlO» Externe 

al U. R. S. S

s.i afirme din nou n
glo-americane a ziariștilor in 
timp de IU ani. s;
lor iranceze au

In legătura c a.'e«ita A 1. 
'.âșinski a atras alcnra atupra 
declarațiilor tăcute de sein mili
tari de răsptrnde'c din Sta cie L- 
n.te. Marea Brtanie și EranU, 
cu prlvl'e la per,i ada >‘e ocupație 
u fltrma >, El a .eiâdimtit câ în
că dm Aprilie IC-tO Mareșalul 
Montgomery «l-a eiprimat pire 
ica u ocupația Germanei sa du
ra cel puțin io ani.

In Septembrie I94< Generalii, 
f. nsenbouer adresându-sc soldap- 
lor americani dela Berlin a sub
liniat ca ocupația Gc amei <■ fi 
de lunga durata comandantul 
suprem al tortelor de ocupație a- 
ii er Caile d n Germania. Mc Nar- 
mey a dec'arat in f ebruarie 
ca ocupația ar tre u: -a dureze 15 
ani, adăogând ca pentru unele pu
teri, de exemplu Eranta accai-tS 
, erioadă ar putea, după pararea 
•a, sâ pară prea scurtă Genera
lul american C'ay -uccesorul lui 
Mc. Namev a considerat necesar

discursul său (inul la intrunirea asoc atiei an- 
ld47 la Paris, ca ccupat a va cont.nua 

u chiar „f de ani. L’nii reprezentan i ai cercuri- 
fost in favoarea unei perioade de ocupație încă și

mal lungă.
Ei toți, au indicat perioade îndelungate de ocupație. Evident, 

autorii statutului de ocupație nu șj-au pus sarcina de a respinge 
asemenea pârer, sau poate chiar cereri ale autorităților de răs
pundere d.n departamentele lor militare.

Eu consider necesar sâ vă rea m'ntesc aceasta cu atât mai mult 
cu cât ieri d-l Bei in a declarat că st .tu ul t e . cupalie a lost elaborat 
de personalități mi ilare și câ el, dup. cum l-am înp.-les. d nu a avut
n'cluti amestec in această chcvtiu(,e.

Acum, când am aflat din declarația d-luî Bevin că statutul de o- 
cupafle este ro ui elort r I r crea roare ale mii tarilor, de' ine lim
pede că perioada de ocupație nu est.' menționați ii statut pentru 
mo ivul că acest statut urmărește menținerea German el ji stare de 
ocupație poate mai îndelungată.

!'us in încurcăturii R.- in <j încercat să utcnucc,- impresia 
creată <f< drclarajta lui I u.sin.'Ei r. p uuiiil ,.'i> erm spus așro 
c.va ți cutiuțele melc sunt litat.- neorect". .Itunei l’âț.nsk'i 
a dat ci/irc pasaglui din steuograma discursului ttr Rețin in 
care acesta declara .,l'u personal nu ^«tit autorul acestui 
statut. După câte țt u. el a fost elaborat dc guz crnalorii mii - 
tari". La aceasta Re. tn nu a mai spus nimic.

„Nu pot presupune a observat Vâșinskl că ceea ce este 
scris a cl a fost inventat de stenografi. Dar chiar dacă am face 
abstracție de problema: cine a fost autorul statutului de ocupație — 
in ultima analiză guvernele care au r.orilat acest siarut punând 
Germ a n'a in situat a de tară ocupaiă pentru o perioadă nedeter
minată, poartă întreaga răspundere peni u aceasta

In continuare. A. I. Vâs n'ki sa refer t I. decla apa făcută in z ua 
precedentă de Bevin că sta'utul de ocupație ar acorda Germanilor 
drepturi bine determi ate ș c.< prin ac.'te drepturi re ..are le 
vor exercita aliații. uu îndeamnă ui guvernului ge-man i se va re
fuza dobândirea unei libertăți din ce în ce mai mari".

Din statutul de ocupație rezultă toarte 1 mpede câ cele mai impor- 
_____________________ (Cuntiaiure în pag. 1V-1)
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A PAGINA TINERETULUI A
DIN ABATAJELE DE TINERET
Lichidând absențele nemotivate minerii 
din abatajul de tineretdela Lupeni vor putea 
obține noui și reale succese în munca

Tinerii se pregătesc pentru
upa Tineretului Muncitor

Inștdința Comitetului Executiva! F.M.T.D. 
dela Budapesta a luat cuvântul delegatul 

român Petre Drocan

l)upa ședințele de producție 
organizate de către Org. Jude
țeană V. T. M. fi org. de V. I 
U.-l-upeni' tinerii care lucrează 
in abatajul de tineret al mi'iei 
Ijupeiii au început să obțină noui 
succese prin intărirea disciplinei 
fn muncă.

Reducerea In bună măsură a 
absențelor nemolioale u nouț ca 
rezullnj imediat obținerea unqr 
importurile depășiri de normă.

Crupa tinerelului lucrează iu. 
tr'un abataj frontul lung de S4, 
iar slratul de cărbune are o ină! 
țime de 2 m. Crupa este împăr
țită in mai multe echipe mici 
care exploatează cule o fâșie din 
front

Ce se intumplă insă când unii 
lipseau dela șut ?

Ecldpa rămânea in primul 
rund descomplectată. Se cerea 
astfel încadrarea ei cu mineri 
luafi din alte locuri de muma, 
ții greutatea consta în aceea cu 
DCniți dela uite abataje, minerii 
care complectau echipa unde s'a 
înregistrat absența, nu cunoșteau 
Ic u! dc muncă și cu atât le ei a

La Aninoasa

Sa deschis un nou abataj de 
tineret

LA MINA ANINOASA, S’A DES
CHIS SAPTAMAN1LE TRECUTE 
UN NOJ ABATAJ DE TINERET 
SUB CONDUCEREA ȘEFULUI 
DE GRUPA POP IOAN, PROAS
PĂT ABSOLVENT AL ȘCOLII DE 
CALIFICARE.

LUCRĂRILE DE DESCHIDERE 
AU INCEPUUT IN ZIUA DE 23 
MAI.

IN ZIUA DE I IUNIE GRUPA

Abatajul tineretului
progrese

Terminând extragerea cărbune
lui im condițiunile grele in cai»* 
an fost -în acobire pe acoperiș? 
abatajul tinerelului din Petrila a 
înooput să muncească în condi
ții mai bune încqpând atacarea 
cărbunelui într'ait ioc.

Dacă la începutul săptămânii 
trecute schimbul I condus de șe
ful de grupă, iNichita loan a 
fost sub normă ou 26 la Mită, 
în săptămâna aceasta priitro 
muncă mai organizată și mai in
tensa a fost ia stare să reali/.‘zc 
depășiri, ajungând la o m dic

IATĂ DOUĂ FELURI DE A MUNCI
LAZAR ECATEKINA 

locf.ază b ne șt depășește norma 
cu 70’/»

Tânăra Vilecan Măria dela fi
latura „f.upeni" decorată cu ,,Me
dalia Muncii" este o muncitoare 
destoinică care se slrădueșle zi 
de zi să îndeplinească și să de
pășească programul fixat.

Ea nu se mulțumește insă mi
mai cu atât. Se slrădueșle .a zil
nic să duci in rândurile tovară
șelor sale, muncă de lămurire șt 
îndrumare pentru a putea înde
plini și depăși și ele normele.

Tovarășa I.azăr Ecaterina, da
torită îndrumării date de tooa- 
răfa Vilecan acum realizează 
depășiri de normă până la 70 la 
sută. Mai mult decât atât, a pro
vocat chiar la întrecere pe tova
rășul Vilecan, care bucuros spune:

— Mi-ar părea bine dacă m ar 
iutreic. .Acum muncește mult 
mai bine. In ultimul timp nu o 
mai întrec cu 10—40 la sută ca 
iiiainte, ci de abia cu 10 la sulă, 
iar de câteoa ori m'a și înlre- 
< ut. 

mai greu să depășească norma 
cu cat stratul de cărbune lin a 
balajul de tineret urc multe in
tercăluții de șist.

Ramânereu sub normu : acesta 
era rezultatul absențelor nemuli- 
vate.

Iii urma muncii de turnurile 
dusă de U. 7. M. in cadrul șe
dințelor de producfie in care sau 
analizat concret greutățile pro. 
oocate de indisciplina itt muma, 
absentele nemolioale dela lucru 
au început să se reducă.

Acest [apt u avut cu prim ri - 
zultat obținereu unor insemnale 
depășiri de norme. Astfel, iii pe
rioada 2H—10 Mai echipa lui Mă- 
lăsăreatiu Ion a depășit norma 
cu ."5 la stila . a lui Maigul Ion 
cu 66 la sută : a lui 114 , i . n
66 la sută, iar a lui Dochițait Ion 
a depășit norma cu 11 la sul i.

Sumai lichidând cu absențele 
nemolioale dela lucru, întărind 
disciplina in munca minerii din 
abatajul de tinerel dela lupeni 
pot obține noui și adevărate stic
lesc in bătălia pentru l‘an.

A Al INS PRIMA DEPĂȘIRE DE 
4t> LA SUTA PESTE NORMA.

NOUL ABATAJ SE AFLA A- 
CUM IN ÎNTRECERE PE TOT 
DECURSUL LUNII IUNIE CU A- 
BATAJUL DE TINERET NR. 1 
DELA MINA JIEȚ-LONEA CU 
CARE VA FACE IN1 CURÂND UN 
SCHIMB DE EXPERIENȚA.

E. POP, coresp.

dela Petrila a făcut

de 5 la sută peste normă pană 
la data dc 30 Mai.

Lu fel schimbul II, ol tânăru
lui Nistorean Gbcorghe a ujun* 
la o depășire de 32 la sulă, după 
ce săptămâna trecută realizare 
numai 23 la sută, iar scjijnb ii 
III al lui Crișan dela 3 le sută 
a ajuns la o depășire dc 5 la 
sută.

In afară de avantajul Io,ului 
dc muncii, aceste realizări se da
toreze bune: organ; zări și coor
donări a muncii.

1LES ELISABETA 
se nntienrezfi în discuți și rămâne 

mereu în urtră

Dar nu toate tovarășele dela 
Filatura „Lupeni" iși înțeleg ra
lul lor în muncă.

Spre exemplu lleș Elisabet i. 
pe care Iov. Vilecan s'a strădu'l 
să o indrumeze a reușit in câteva 
zile in șir să facă o vârtelniță 
în 6 minute in loc, de 12—11 mi
nute cât făcea înainte. Dar nu 
mult timp a durat uceasta. După 
câteva zile ea a rămas iarăși la 
locul vechi, deoarece in timpul 
orelor de lucru, ea se antrenea
ză in diferite discufii care o- 
presc de multe ori și pe celelalte 
tovarășe din muncă.

lată două exemple de felul de 
a munci : unul bun — acel al 
too. Lazăr Elisabela — care a 
trebui urmat de cât mai multe 
tinere ; și unul rău —■ acel al 
Iov. lleș — de care irebue să se 
păzească orice muncitoare har
nică și conștientă.

Prin lupta activă a oamenilor 
nimicii din tara noastră, conduși 
do P. AL R„ Part dul du avant- 
gardâ a clasei muncitoare sc cre- 
lază permanent condiții noul de 
viata cc deschid vaste perspecti
ve de desvoltare, tuturor sectoa
relor de manile t ire.

Iii aceste condițiuni, Iii modl II- 
resc. sportul a Intrat sub îndru
marea Partldu’ul cla el muncitoa
re, pe lăgușul Indicat al menirel 
sale de a II un bun al inasselor.

Iii trecut, sportul era practicat 
dc o mană restrânsă dc oameni, 
ca divertisment sau mijloc de 
diversiune pentru a sustrage aten
ția inasselor dela lupta de clasă. 
Azi cl este un factor puternic <le 
educare a masselor, pregătind ci
ulul pentru o viață productivă.

Tot nr.il multe sunt acțiunile dc 
răspândire a Iul in rândurile t liv
retului.

Astfel s’a inițiat Cupa T'ncrc- 
tulul Atunc'toresc, marc maniles- 
tațlc sportivă crelată pentru a da 
posibilitate tineretului muncitor să 
facă sport pentru o cât mal armo
nioasă desvoltare.

Pentru întării ea unității sale din 
toate părțile tării, la orașe și la 
sate, manile: țările sport ve ale ti
nerelului se desfășoară din plin.

C. T. M. LA SATE

Cupa Tinerelului Muncitor a 

surprins pe tinerii țărani muncito
ri iu toiul muncilor agricole. Cu 
toate acestea ci au Înțeles să răs
pundă și să se alirme cu mult 
elan. <

In Plasa Pui s’au intrunlt 670 
de tineri, iar in ziua de Duminică 
29 Alai s’au desfășurat probele fi
nali ale clepei l-a.

In notariatul Sălaj, competițiile 
au inceput la orele 11 dimineața 
cu probe de sărituri in lungime 
aruncări de greutăți, fugă, etc. 
Prin frumoase performante s a re
marcat tânărul țăran Tamaș Pe
tru la prima sa săritură in înăl
țime 1,40 m.

La Râu Alb, întrecerile sportive 
s’au desfășurat pe o frumoasă a- 
renă amena'ată de tineri, prevă
zută cu un teren de vvolley-ball și 
o pistă de alergări.

S’au remarcat tinerii țărani 
muncitori Ștefănescu Ion, cate a 
parcurs la fugă 800 m. in 2,45 
minute, Duk Gli. aceiași distantă 
2,50 minute, iar pentru sărituri in 
lungime tânărul Antal care a să
rit 5 metri.

Cu mal puține rezultate pozi
tive, din cauza slabei organizări 
făcute de Comisia de Plasă, In 
aceiași zi au avut loc competiții 
sportive similare in Plasa Sarm- 
segetuza.

LA LICEUL MIXT DIN PETROȘENI

* -4

In clasa Vlll-a au luat ființă cercuri-de 
matematici

In urma unui număr îngrijoră
tor de corigente la matematici, 
constatat la clasa VlII-a a Liceu
lui Alixt din Petroșeni, tovarășul 
Verzan Afarin, profesor de mate
matici, a propus ca luând exemplu 
dela alte școli, să se înființeze și 
în cadrul Liceului cercuri de stu
dii la matematici. Cei mai buni e- 
Icvi Ia această materie au fost pro
puși pentru a medita pe cei mai 
slabi și pe cei csrigenți.

Imediat pusă in practică aceas
tă propunere nu a întârziat să-șl 
arate roadele.

Prin munca dusă în colectiv e-

Deaseinenl in Plasa Hațeg, la 
conipetllllle din cadrul C. I. Al. 
au purtlclpat 8(10 tineri.

In Județeană O. S. P. Deva, 
competițiile au mobilizat 8265 de 
tineri coiicurentl.

LA PETROȘI N1

In același scop, cu același en
tuziasm, au avut luc o serie de 
manifestări sportive in cadrul In
stitutului Cărbunelui unde studenții 
se antrenează serios in aștvpt.iea 
concursurilor finale.

Pe lângă numeroasele antrena
mente studenții au jucat două ma- 
tcliuri dc liand-ball, popularizând 
acest joc puțin cunoscut șl prac
ticat in regiune.

Frumoase succese au mal înre
gistrat șl la vvolley, devenind cam
pionii Vă I Jlu'ul, Pătrunși de noul 
spirit sportiv, el sp străduesc sa 
lege prin sport o cât mal strânsă 
înfrățire cu tinerii muncitori și să 
se antreneze reciproc in toaje 
sporturile printr e continuă cola
borare.

* . *
Toate aceste manifestatH spor

tive constifuc un început promi
tă! r asigurând o participare deo
sebit do importantă a tineretului 
nostru muncitor la toate competi
țiile din cadrul C. T. Al.

DJN VIAȚA SPORTIVA A 
CLASEI A IX-a

Clasa IX-a, L'ceul Mixt din Pe
troșani s’a dovedit intotdeauna o 
clasă sportivă, pract când un sport 
mul lilateral.

In orele de gimnastică elevii 
fac un serios antrenament pentru 
a obține performante din cc în ce 
mai bune.

Ast el. intotdeauna In cursul ore
lor de sport se fac sistematice și 
temeinice antrenamente, grafie că
rora echipa clasei s’a putut pre
zenta cu succes în cadrul compe
tițiilor C.T . M. organizate pe 
școală, obținând t'tlul de champio- 
ni in urma victoriei decisive din 
fina'ă. unde a dispus de clasa Xl-a.

Această victorie e rezultatul 
niunc i de pregătire sportivă a cla 
seî, este urmarea îndelungatelor 
antrenamente care au ridicat ni
velul tehnic sportiv.

Paralel cu aceste realizări mai 
ex.stă și o serie de lipsuri cari 
trebuesc grabnic lichidate și anu
me tendințe de vedetism a unora 
dintre elevi, precum și neparti- 
ciparea fetelor în manifestațiile 
sportive.

Cade în sarcina colectivului 
sportiv al clasei ca în cadrul șe
dințele sportive ale U. T. M. să 
sesizeze acestea, pentru a se lua 
măsuri in consecință.

levil slabi sub îndrumarea celor 
mal bine pregătiți și-au Îndreptat 
notele, dovedind eficacitatea solu
ției.

Astfel din cercul condus de tâ
nărul Bara L., elevii Iovan din 
nota șase șl-a ridicat la opt, iar 
elevul Farcaș Emerlc și-a corec
tat in opt nota trei.

Văzând frumoasele rezultate ob
ținute, elevii și-au luat angajamen
tul de a continua munca șl sub în
drumarea U. T. M. de a organ'za 
întreceri între cercuri.

NISTOR OCTAVIAN 
coresp. voi.

BUDAPESTA, 31 (Agerpressl. 
lu ședința de după amiaza a 

Comitetului Executiv a I . R. I. 
D. primul care a luat cuvântul a 
fost delegatul român Petru Drocan, 
care a subliniat Importanta fău
ririi organizației Culce Revoluțio
nare a Tineretului Muncitor din 
Republica Populară Româna.

Responsabilul secțiune’ pentru 
chest uni coloniale a F. Al. T. D„ 
Runjlt Guma (India), a aralat am
ploarea luata de mișcarea lin.ro
iului in țările coloniale ș succe- 
iiil obținut de ziua tineretului din 
colonii (21 Februarie). El a des
cris apoi teroarea folosita de gu
vernul indian împotriva t neretu- 
lul progresist amintind condjînnâ- 
lile la moarte și arestări'e ce au 
avut loc in India in ultima vreme.

Ultimul care a luat cuvântul in 
ședința din după amiaza zilei de 
30 Mai a fost delegatul coloniei 
Uerzl Moravski, care a descris

Tineretul democrat din întreaga lume 
își ia angajamentul să lupte pentru 

apărarea unei păci trainice
M T. I. transmite telegrama a- 

dresată Președintelui Comitetului 
Permanent pentru Pace, Frederic 
Jollot Curie, de către Comitetul 
Executiv al Federației Alond'ale 
a Tineretului Democrat.

La 31 Alai sesiunea Comitetu
lui Executiv al F. Al. T, D. a a- 
doptat o moțiune prin care apro
bă șl sprijină manifestul șl re
zoluția adoptată de Congresul

La Școala Tehnică Siderurgică 
Hunedoara, munca în colectiv dă 

rezultate bune
Noua școală a schimbat vechea 

procedură burgheza, în predarea 
lecțiilor întronând totodată o nouă 
atmosferă printre elevi: înlăturând 
egoismul și individualismul nesă
nătos ce domnea în vechea școa
la.

Una dintre metodele întrebuin
țate în ace t scop pentru obține
rea celor mai bune rezultate în 
învățătură este munca în colectiv 
a elevilor prin cercurile de stu
dii și meditații.

La Școala Tehnică Siderurgică 
din Hunedoara, din inițiativa U. 
T. M. au luat astfel ființă cercuri 
în care elevii, prin studierea co
lectivă a lecțiilor, a broșurilor și 
prin comentarea lor iși însușesc 
serios temele și cunoștințele poli- 
tico-ideologice.

Roadele n’au întârziat să se va
dă. La sfârșitul semestrului I, e- 
levii ca Sasu loan, Barabaș Al. 
Fleșeru Vasife ș. a. care nu do
vedeau prea multă stăruință la 
studii s’au reabilitat prin munca 
depusă în cadrul cercurilor de 
studii.

Imediat însă după vacanta de 
Paști, cercurile n’au mai funcționat 
în aceleași condițiuni din cauza 
unei delăsări observate atât din 
pat tea organizației U. T. M. din 
cadrul școlii care nu activează su
ficient, cât și din partea profeso
rilor și a elevilor responsabili de 
bunul lor mers.

Ca urmare imediată a acestui 
fapt, s-a constatat o considerabilă 
scădere de rapdament Ia mulți 
dintre elevi.

Din acest motiv sunt necesare 
o serie de acțiuni, care să reme
dieze această stare de lucruri; ca
re să ajute la funcționarea în bu
ne condițiuni a cercurilor, impli

munca de reconstrucție a t'aeretu- 
lui din țara sa.

• • •
Bl DAPf>TA, J1 (Agerpren)

In ședința din ?/) Alai, Comi
telui Executiv al l ederaț e Mon
diale a I meretului Democrat, Guy 
de Boisson, președintele Federa
lei a >u> ținut un raporr asupra 
activ iiătii ' -arcinilor acesteia du
lia încheierea Congresului Mon- 
d al al Partizanilor Păcii, la acest 
raport el a arăijt că reprezentan
ții a 99 organizații, întrunind peste 
Ml de milioane tineri și tinere, 
au participat activ la pregătirea 
Congresului, reprezentanți a> F. 
M. T. I>. au fost aleși in Comi
tetul Permanent al Congresului 
Mondial al Partizanilor Păcii.

Guy de Bo sson a sublimat că 
F. M 1 IJ. trebue sa antreneze 
în lupta pentru pace, inassele po
pulare și să demaște activitatea 
criminala a ațâțătorilor la răcboi.

Mond'al al Partizanilor Păcii șf 
prin care. In numele tineretului de
mocrat din întreaga 'urne își ia 
angajamentul să colaboreze căt 
mal strâns cu Comitetul Perma
nent pentru apărarea unei pici 
trainice". Telegrama este sem
nată de Guy de Bolsson, Preșe
dintele Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat.

cit la dcsvoltarea morală și .«te- 
lectuala a elevilor dela Școala 
Tehnica Siderurgică din Hunedoa
ra. Mat ales acum în preajma in- 
cheerii anului școlar, se cere în 
primul rând din partea organi
zației U. T. M., din localitate ță 
se intereseze mai mult de acti
vitatea elevilor.

Dcasemenea se cere corpului 

Profesoral să dinamizeze activi
tatea elevilor, contribuind efectiv 
la bunul mers al cercurilor de 
studii și meditații și antrenând în 
această acțiune pe toți elev.i ca
pabili și ridicați.

Elevilor, la rândul lor li se cere 
o participare activă la cercuri și 
părăsirea unei atitudini nesănătoa
se moștenire a mentalității bur
gheze.

Numai astfel elevii de azi r di- 
cându-se din toate punctele de ve
dere vor deveni adevărate ca
dre de tehnicieni ai țării noastre.

N. VLAD, coresp. voluntar

CITIȚI
SCÂNTEIA
TltlERETULOI
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Conîerință cu caracter medical 
la Căminul de Ucenici din Petroșeni

Cum trebue să luptăm pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui?

Ziels trecute a tost organizata 
la Ciulinul do Ucenici din Petio- 
șenl o coiilerluțâ cu caracter edu- 
catlv-xauitar.

Cu acest prilej a vorbit tova- 
ra ui Or. Sclileber, ară ând perl- 
c >lul pa caro-l reprezintă bolim $1 
in special cele sociale, subliniind 
că flecare tânăr e dator să-șl a- 
p.re sănătatea, să se prezlnlu cu 
Uicredcie in lata medicului pentru 
a putea II cât mai apt Iii câmpul 
muuoil.

iu Inclieere după ce a arătat

Auto-ambulanța dentară No. 1 
la Uzina Victoria Câlan

I> cadrul cujnpuiiitM .mul Luc 
în utupa 11-a, întreprinsă du Mi 
lăstarul Sănătății, în zilele dc 
15—-jy Moi u. e., ceh pu stoma
tologicii mol) dă, formată din tov 
l)r. Zoi Uni și AjHuu ( ’io-
ecit. tehnic an dentar, a activat 
lu U/inu „Victoria" Culiui, unde

Inaugurarea Gospodăriei 
pentru reproducători din corn. Mes eacăn

DLn dorința de u wni în uju- 
tori^ țăiunimu muJicitoare d'u 
repunea Brad—-Baiu dc f'riș, 
C miletul Provizoriu al județului 
Hunedoara a înființat t'u cuiva 
timp, o gospodărie pentru ropro 
ducători în eoni. Mus euLă’i pu
sa Brad.

Aoeastft gospodărie arc meni
rea «A dea reproducători sclec- 
pojiați, corespunzători regiunilor 
m un toate.

După o muncă de cariera luni, 
gospodăria a fost uuienujutu cu 
toela necesare, ereindu-sc toate 
comtițiunrlc pentru buna ei func
ționare.

Diuninudț 29 M ii a. c.. în pre
zența reprezentanților Comitetu
lui Prov izxiriu județean și de 

plasă, a organizaț ci de Partid și 
a unui numeros public, a avut 
loc inaugurarea gospodăriei.

Ah luat cuvântai ci: această o-

0 grupă de mineri s'e desprins din rM celor 
mseîDmsilDpiăDmataiM

(Urmare din pag l-a)

îndspliasn ce| puțin norma. Eu 
văd că oamenii nu sunt impărțiți 
bin» pe cele trei schimburi...

De comun acord, s’a trecut la 
o Bonă organizare a echipelor. 

f In flecare schimb au fost reparti
zați fi mineri care muncesc mai 
bine și care muncesc mai slab 
in ara fel, ca puterea de muncă a 
celor trei echipe să fie echilibrată.

Ca toți au văzut că acest lucru 
e pqtrivit. înainte, când un schimb 
era slab nu putea să facă prea 
multă treabă. Această ședință 
car» a decurs în spirit tovărășesc 
așa cum nu se făcuse până acum 
în această grupă, a întărit con
vingerea minerilor că vor depăși 
norma. Pentru a însufleți munca 
ei ib provocat la întrecere socia
listă grupele conduse de tovarășii 
Keberle Matei și Crainic Pamfil.

— Să nu ne lăsăm tovarăși. Să 
nu mai încheiem nici o lună cu 
norma aeiîndeplinită.

* * »
La 1 Iunie s'a încheiat o lună 

de când tovarășul Munteanu con
duce această grupă. O lună de 
muncă organizată și pe bază de 
întrecere socialistă. Alunea nu s'a 
mai desfășurat la Întâmplare. 
Lemnul pentru arm.tură a lust a- 
dus In abataj din timp, fiecare 
schimb a căutat să lase celuilalt a- 
bata'ul bine armat, bire curățat. 
S’a realizat o colabora e strânsă 
intre cele trei schimbul I.

Și roadele muncii de organizare 
nu ai întârziat să se arate. Luna 

că grila față de de sănătatea oa
menilor muncii e una din peocupă- 
rllo de seamă ule regimului nos
tru tovurășul doctor a dat staturi 
tl iiidruinărl tlneillor, | rlvituare la 
prevenirea bolilor.

Iii numele celor peste 50 partl- 
c'panțl a vomit tunarul vecserdi 
I mll arătând că tine: II in urma 
conferinței sunt înarmați cu 
noul cunoștințe In lupta liotărltă 
pe care o vor duce împotriva bo
lilor șl cauzelor lor.

cu iuutc că ur fi necesar im 
există deidibt.

Echipa a consultat 470 
riuți ții membri dr familie, la 
când 7IH interveni ii cu extrac
ții, plombe, pmisumcjiie, dvtur 
truje, vie.

MA1VAS MARIA, coretsp. voi.

cazie, tov. Grigoraș Constau rin, 
| reședințele ('omulețului Provi
zoriu județean., Iov. Botei iX‘cu
ine jux^ediuleie corni du lui Pro
vizoriu al plusi” tov. rime. < i 
MX.Trt.uul organizuțici P. M. R 
Brad și alți reprezentanți ai or
ganizați lor de massă și a organe
lor administrative.

In cuvântările roșise a Inxt 
subliniată munca voluntara d - 
pitsă de lănuiiniuta inu.nc>tuuiu 
din împrejur ini cât și impor
tanța acestei gospodării.

Cu ocazia inaiururar i, a foU 
deschiui la Mesteacăn, u expozi
ție de mașini agricole ’iiiwlc (N- 
rănilor mu n-cei ori li so <kiu ex
plicație asujpra fieeu.rei mușini 
in iparte, cât și avantajul pe cu-u 
îl prez ntă.

In inclieere echipa urtiMică a 
Sindicatului Mixt Brad a dat un 
reușii program artistic.

A JSK1 ARJ’AI), corcsp. voi

"al a fo-l încheh'l cu o depă
șire dc normă de 5 la sută.

Mare a fost bucuria tovarășilor 
din această grupă când au anat 
de acest rezultat. înainte erau 
sub normă cu 30—40 la sută.

— Depășirea de normă nu e 
prea mare tovarăși. Dar dacă 
muncim mai organizat vom face 
și mai mult; vom trece in rân
durile grupelor fruntașe in pro
ducție — le-a spus Munteanu or
tacilor lui.

R. P. R.
JUDECATORIA POPULARA 

RURALA PUI
— Juri. Hunedoara —

Dosai Nr. O. 287 din J947.

CITAȚIE Nr. 287 din 1947
Anul 1949 Juna Mai ziua 25

Domnul Ținea Maxim cu do
miciliul în loc necunoscut, este 
citat a se .prezenta personal sau 
prin mandatar legitimat cu pro
cură, la această judecătorie clin 
Pui judc|ul Hunedoara în ziua 
de 22 Iunie 1949, ora 8 dimineafa 
pentru a fi ascultat ca pârât în 
procesul pentru ieșire din iudi- 
viriunc intentai de reclamanta 
Tirea Elisabeta casat. Sugicky 
din comuna T.upeni, Str. Jiul 
N'r. 11 în contra pârîtei Andel 
Anca și consoții, cunoscând că în 
caz dc neprezentare se va pro
ceda conform legii.

Judcător, ss. Florin Răpeanu. 
Grefier, Ștefan Lepedean.

(urmure din pag 1)

Sunt multe și mari posibilitățile 
de a extrage cărbune de calitate 
Iară prea mult prai șl in special 
cu un procent redus de șist. 
Ducă știi să impuștl trontul de 
cărbune rațional, dacă-(l dai Inte
resul si alegi șlslut așa cum tre
ime, poți obțlno succese Irurimase 
in imbuiiatățlrea cărbunelui.

Iu insâ vreau să mă refer la 
dinii chestiuni caro atârnă greu 
in lupta p litru imbimătflțlria căr
bunelui.

In ubatnjul in care lucrez avem 
’utercalațli groase de șist care 
reprezintă o Imnă parte din fron
tul pe eare-l exploatăm. Șistul 
nu ponte II lăsat in abataj pen
tru motive de siguranța In mină, 
cl treime încărcat in vugonetc șl 
scos alură.

Ce se întâmplă Insă? Ori ex
ploatezi un strat de cărbune cu
rat, ori exploatezi un strat de că - 
bune cu șist, neces'tă aceeași 
muncă. Insă alegerea șistului d'n 
cărbune necesită mun.ă mal rauh 
<ă, mult de tot, peiitrucă trebuo 
să-l alegi cu mâna șl să-l încarci 
in vagonete sepaiate pentru n-l 
scoate din mină.

După cum se vede un vagonet 
de șist ales din cărbune necevivn 
mal multă muncă din partea mi
nerului decât un vagonet de câr, 
bune.

Nu acelaș lucru se inlâmplă șl 
cu plata. La salarizare un răsu
net de șist scos din mină c plătit 
cu 3(1 la sută mal puțin decât un 
vagonet cu cărbune, cu toate că 
pentru un vagonet de șl‘t minerul 
depune muncă am! multă. Ori, 
noi știm că munca trebue plă
tită, lucru care nu se întâmplă și 
cu vagonetele de șist care sunt 
scoase din abataj.

Pentru a nu fi păgubiți, ce fac 
mineri? Nu mal aleg șistul din 
cărbune șl în felul acesta șistul 
e plătit ca și cărbunele.

Atât noi, minerii, cât șl admi
nistrația știm ce pagube provoacă 
alegerea ș'stulul de cărbune la 
preparațle; mai știm că muncim 
mult pentru alegerea șistului diu 
cărbune șj ca să fie plăt t cu un 
preț mal mic decât cărbunele, eu 
cred că nu e drept.

Deaceea, eu zic ca vagon J le

CE SA CITIM

IP (0> IL TAVA
de AL. PUSKIN

„POLTAVA" poemul lui Pușkin 
apărut recent în editura „Cartea 
Rusă", în traducerea lui Qeorge 
Lesnea, este poate una dintre cele 
mat semnificative opere ale mare
lui scriitor. Pușkin nu descrie în 
acest poem doar existentele indi
viduale ale eroilor săi El nu se 
preocupă numai de destinul unor 
eroi, pierduți în lazentări singu
ratec și Ignorând realitatea. Ceea 
ce umple acest poem și îi dă o 
forță nouă este caracterul Iul po
pular, este suflul lui revoluționar.

In lupta dela „POLTAVA" se 
întâlnesc: deopotrivă aventura în- 
drăsneață, nestăvilită, pofta de co
tropire reprezentate de ușurate- 
cul Ca rol, regele suedez și de ar
mata sa, sbuciumul, putreziciunea, 
ascunse în chipul hatmanului tră- 

„O P E R E
Belinski, democrat revoluționar 

si mare patriot rus, este unul din 
corifeii filosofiei materialiste ruse, 
întrecând cu mult pe gânditorii 
contemporani lui. El este crea
torul esteticii materialiste, care a 
depășit literalmente tot ce s’a 
creat în acest domeniu înainte de 
teoria estetică a lui Marx-Engels- 
Lenin-Stalin. El a lăsat amprenta 

de șist, "ă lle plătite cu acelaș 
preț ca șl cărbunele, pentru că 
munca pentru alegerea Iul nu e 
mai ușoară decât pentru cărbune. 

Acum cea de a doua cliesilune. 
După cum am arătat mal sus 

Iu abataj avem Inlerealațll groase 
de șist. Șl fără să exploatezi ți 
șistul nu poți extrage cfirhune'e, 
Iar șistul penii ii care s’a depus 
niimcâ mai multă, e lăsat la o 
parte.

Așa câ sunt grupe dc mineri, 
cum e cazul grupei noastre, care 
deși muncește cu străduință nu 
depășește norma cu mult, deoarece 
o parte diu muncă e absorbi ă de 
șist. Iar salarul se ca'culează du
pă depășit ea normei.

Pentiu a se putea lupta cu suc
ces pentru îmbunătățirea calității 
nu trebue s i ne referim numai la 
toiul cum această chestiune ar fi 
rezultată din punct dc vedere teh
nic. Să vedem dacă mutica pen
tru imbuiiătăț'rea cărbunelui e 
plătită, deoarece alegerea șistului 
din cărbune cerc eforturi supli
mentare Iar plata e mal mică.

In acest sens admln'strațla mi
nei trebue să revizuiască aceste 
două chestiuni. Pentrucă munca 
mineralul e o muncă grea -| mun
ca se desfășoară cu elan șl dă 
roade bune atunci pând e plătită 
just

MARIAN VASILE 
S>ef de grupa la m na Petrila

TEHNICIENII TREIM E SA FIE 
ALĂTURI DE MINERI IN' LUPTA 

PENTRU CALITATE

Tovarășul Staiculencu l.m i un, 
<1'cairut cu „Medziliu Munr'. ", ;-le 
inginer șef la exploatarea car
boniferă J i | lamea.

Iuta ce ne «jir tovarășul n- 
giiier Staiculwu, răspunzând In 
bneheta lîn'n-prinsă de ziarul 
nostru, reîeritor la felul cum tre
buri să se munci-ască peiilru im- 
biuiuuițaea <ul:tă|ii cărbunelui.

Sunt cunoKCute metodele care 
pol fi intrebuin(ate pentru u ku 
puica obține cărbune de bună 
calitate. Prin plasarea potrivită a 
găurilor pentru imuu/care, >uu 
prin eteauarea cărbunelui pr n 
alte mijloace — Iară exploziv — 
se poate obfine un cărbune bul- 
găros, cu un procent foarte mic. 
sau chiar fără cărbune prăfuit.

< ea de a doua convijie, ți cea

dător Mazepa și dc cealaltă parte, 
poporul rus cumpănit, viteaz, ne
înfrânt, condus de Țarul Petru I. 
Astfel „POLTAVA" rămâne sim
bolul victoriei puterii ruse împo- 
niva cotropitorilor șt a trădării. 
Figura Țarului Petru I apare în 
acest poem, puternică, înțeleaptă, 
credincioasă a geniului rus șl a 
drumului său avânt spre viitor.

Pușkin fi-a clădit poemul pe o 
bază istorică realistă, cercetând a- 
dânc faptele, documentăndu-se a- 
supra vremii lui Petru I din scrieri 
istorice și din mărturiile rămase.

Dar „POLTAVA" este și un mo
del de perfecțiune artistică. Cu
prinsul său atât de veridic, îmbra
că o haină strălucitoare, bogată 
m culori și nuanțe. Traducerea lui 
George Lesnea este remarcabilă.

ALESE"
de V. G. BELINSKI

ideilor lui în întreagă desvoltare 
a literaturii ruse și se poate spune, 
pe drept cuvânt, ca literatura rusă 
îi datorează în mare parte în
semnătatea ei istoric-universală, 
despre care a pomenit cu mândrie 
Lenin.

Cartea Rusă a tipărit recent un 
volum bogat de „Opere alese“ ale 
marelui gânditor rus. 

prind Pul ă, ?ste ule ger eu șistului 
din ctii bune. ()rit uceu tu uperu 
fie, eere timp ft eforturi din nar 
tui muierilor, droureve țittul 
poute fi ale» numai cu rnunu.

Mulfi mineri, rare e.\pluiiteu/â 
straturi de cât bune ț-istouse, i e- 
dumă nu uu timp [teatru ule. 
gereu șistului. Și uu dreptate. 
■<pre exemplu, in mina noastrăt 
iitimui culcuu iibabijt sunt trt1'- 
cuiiirute. \oimde slulibh nlt 
sunt preu mid, fața de Condițiile 
de muncă, iar daca minerul m 
u<ui>ă îndeaproape de alegerej 
șiidiihd, nu mtd iirc fim [ml 
retur pentru îndeplinirea Hor
ind.

Pentru cu minerii eu aibă tim
pul safir icni nvc sar alegrid și^. 
Iubi din cărbune, un iul de sea
ma le revine tdmideiidur. Tre
ime să se introducă și să se (>■ 
tindă mijloace mecanizatr. (are 
să ușureze muma minerilor, și să 
le permită să și reztiue o peri
oadă de timp pentru alegi rea 
șistului din cărbune.

In uces( sens, in mina noastră 
sunt multe de laud, (ea m d 
mare parte a abatajelor din nd- 
n • noastră suni abataje camera 
nemccanizutc, unde posibilitățile 
de a se putea obține cărbune d» 
bună calitate, surd redus*

Locul multor ubutaje canu râ. 
Da trebui să fie luat dt ubutaje

Un nou ajutor material pentru acțiunile duse 
în cadrul Ocrotirii Mamei $i Copilului la Lupeni

In ziua de 21—22 Mai, Comite
tul de Sprijin de pe lingă Oficiul 
dc Ocrotire a Mamei și Copilului 
din Lupeni a organizat două ser
bări cu sprijinul dat dela organi
zațiile de massa P, M R. și 
U. F. D. R.

Suma realizată de 69.250 — se 
va întrebuința pentru a cumpăra

Acțiuni volt ntare ale org. U.F.D.R. Brad
Pătrunse de importanța sarci

nilor ce Ju ruvin, ufedcr^uMc 
din Brad, nu n*ifrumoaso 
sucesc în ultima vmne.

Astfel, s’a format o echipă ar
tistică care în fiecare Duminecă 
pleacă la sate, făcând în aciua? 
Lini]) și muncă dc agitatoare.

In cursul Iuiul'J -Mui din ini
țiativa comitetului org. U. F. D. 
R. prin muncă voluntară s’a fa

Alegerea nouilor asesori populari 
la Hațeg

Dumineca trecută a avut loc in 
sala liceului comercial din Hațeg, 
in țața unei asistențe numeroase, 
algerea nouilor asesori populari.

Au fost aleși 75 asesori populari.
Au luat apoi cuvântul, din par

tea Comitetului Provizoriu al Ha
țegului, tovarășul secretar Pas- 
covlcl Icslf șl tovarășa Mia Trlpjn

In numele nouilor asesori popu
lari au vorbit tovarășul Șandru 
Iullu șl Cidndler Nlcolac.

Iată nouii asesori populari dela 
Hațeg:

PIER
— Livret militar pe numele 

Șerb loan etg. 1945.
Declar nul în mâinile oricui 

s'ar afla.

— Livret militar pe numele 
Berariu Gh., elbcrat dc Bat. 6 
Vânători de Munte.

Declar nul.

— Buletinul Biroului Popul i- 
(iei pe numele Bolog Il'na, eli
berat dc Primăria Lonea. 
Declar nul. 

frontale, cure permd sr ducă 
o luptă intvnră pentru t aldat*

(uaizureu abutujdur, d*'ase
meni a iste de mure inși nuiătale 
in îmbunătățirea rahtațu tărbu- 
Helul, deourece rm'caitizureu ușu- 
ica/a muma și du mifieiului pu- 
dbildalia să aleagă șistul din 
< ăi bune

In I aba Jiului tfu m,d muft 
pur ie a minerilor și b bmdendur 
uu ufbd dtsprr noul scut osci
lant blindat, c.de dducueștf in 
Lunu mustiră muma cu tapat t 
a mimrului. ht m t timp, mi- 
iniii uu timpul necesar pentru a 
alege șistul din t&rbidie, atât p? 
iruțer sau pe stoc, cut și di* 
gramadu de rurbuiiv escatsai

( rveieu condițiilor nef^tare
pentru ca mtrun, care să poată 
lupta cu suCies pentru intbunâ 
\lățtrea calității căiIndielui, Ire- 
bue sa fie o preocupate 
permanentă pentru tehnicieni. 11 
trebue sâ lupi? pentru i/doiuiroi 
metodelor itiuetld'-r cu metode 
noul, superioare, tare să ușureze 
mura a minerului, șt m Ir dea 
posibiHt ut ca să obțină rezultata 
cut mai bune în lupta pcidru 
imbiinătățireu culdâții cărbune
lui.

Ihg. SLMCTTJXT
.Șuful t xpktulărij zi

lucruri necesare noilor născut! in 
maternitate. $i mai ales pentru 
încurajarea mamelor care an pes
te 4 copii.

Tot din acești bani se va »- 
mena.u terenul de joc al copiilor 
cu jucării și unele centre de lapte.

RUSU VALENTINA, coresp. voi.

cut o răsadniță de unde se im
puri răsaduri fimirjur t»âra< 
Totodată a fost împărțită o pa
dina, fostă loc viran, la b fem i 
bămec pentru semănături.

Tot în cadru] organizat ci I . 
F. D. R. s'a efectuat munca vo
luntară Ia Goripoda.ri.1 Aprindă 
de Stat din Me^cacăn.

f. COPOS[\ coraqp. \<>1.

Renieny Berta, Galandauer Ro- 
zalia. Pop Rozina, Boite loa. Pali 
Andrei, Chiudter N colac, Aeache 
Dumitru, Stefoni Dumitru, Luț Ion, 
Sbuchea Nicolae. Tăinașiu Maria. 
Konya Zoltan, Ciurda Ion, So|o- 
mon Viliam, Socaciu Coloman, Ca- 
zacu Ion, lelcdințan Iilin. Ort- 
șianu Tiberiu. Sloțki Ion. Apos
tol Maria, Mujic Andrei, Szabo 
Carol, Maier losef, Șandru luliu 
și Micșa Iosif.

N. SBUCHEA, coresp.

D E R I
— Buletinul b’roului popula, 

ț ci Ni 21.197 pe numele Lulia 

Petru, eliberat de Miliția Pelro

șeai.
Declar nul.

— Livretul milftar pe numele 

de Șerb loan cJilwTat de Bata-

Judecător, ss. Flor'n Râpeanu 
Declar nul.

c.de
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Declarația lui A. 1. Vâșinski, ministrul Afacerilor Externe a’ U. R. S. S.
(urmare din pag, I) 

taute funcțiuni ale administrației 
de Stat rămân monopolul autori
tăților de ocupație. Potrivit aces 
tui statut, poporul german este în
lăturat del-i orice part clpare in e- 
xercitarca lunci linilor celor mai 
importante. Astfel, statutul de o- 
cupatie contrazice interesele po
porului german care dores e o cât 
mai grabnica elaborare a tratatu
lui de pace și încetarea regimu
lui de ocupație.

Mai departe a reamintit că Be- 
Vi« iuțind a justifice faptul că
I so Impune Germaniei statutul de 
ocupație, a întrebat: „Cu ce să-l 
înlocuim?"

C. ud se pune întrebarea prin 
ce poate fi înlocuit statutul de o- 
cupatie, eu voi răspunde cu între
barea: De ce credeți Dvs. că 
statutul de ocupație poate înlocui 
tratatul de pace? Nici nu se pu
ne problema cu ce să fie înlo
cuit statutul de ocupație, ci aceea 
că statutul de ocupat e nu trebue 
să se substilue tratatului de pace.

A. I. Vâșinski a subliniat că în
că din 1947 delegația sovietică a 
propus să se înceapă imediat c- 
laborarea proectului tratatului de 
pace cu Germania. Daci această 
propunere ar fi fost acceptată a- 
tunci1 nu ar mai fi fost nevoe a- 
cum de statutul de ocupație, de
oarece în acest răstimp tratatul 
de pace ar fi fost elaborat si în
cheiat. Acum, după patru ani — 
a continuat A. I. Vâșinski — in 
loc să se ia toate măsurile în ve
detei elaborării tratatului de pace 
ir se propune un fel de statut de 
ocupație. Acest statut nu poate 
fi considerat altfel decât ca mi 
mijloc de a tărăgăna încheiarea 
tratatului de pace. Totuși, statu
tul de ocupație urmărește ev;dent 
și alte scopuri.

Statutul de ocupație a spus 
A. I. Vâșinski este menit să con
solideze scinda ea Germaniei și in 
consecință nu poate 11 caracterizat 
a'tfd decât ca o manifestare a p«- 
Ihicii scizioniste care duce la con
solidarea desmembrărli Germa lei. 
Această politică este lioiărit in 
contradicție cu principiile dela 
Pot* dam.

Keferindu-'c ia declarația lăcu-
II de Schuman ca tot ceeace au 
făcut puterile occidentale in zo
nele lor de ocupație în ultimele 
18 luni, departe de a fi împotriva 
acordului dela Potsdam ar consti
tui „desvoltarea logică a ceiace 
s a stabilit in acordul dela Pots
dam pentru perioada de ocupație 
până la încheiarea tratatului de 
pace" A. I. Vâșinski a declarat:

Se știe că acordul dela Pols- 
-dam a fixat ca sarcină transforma- 
tea Germaniei intr'un Stat unitar 
demucrat, și iubitor de pace. Ceea
ce au făcut cele trei puteri in 
■cursul celor 18 luni constllue o vio
lare directă a principiilor dela 
Potsdam o negare directă a Prin
cipiilor acestora care trebuia să 
canstilue baza pol'ticii externe a 
celor patru puteri fată de Germa
nia invlnsă.

In continuare, A. 1. Vâșinski a 
citat fapte care caracterizează ac
tiv tatea scizioni.- tă a puterilor oc
cidentale in Germania. La 2 De
cembrie 1946, Guvernul Stateior 
Unite șl Marii Britanii au semnat 
un acord pentru fuzionarea celor 
două zone. Acest acord a făcut în
ceputul adânc'rii Li Confiliil a- 
liat de control a acelei dlvirgente 

care cu Impui a luat propjr I', A- 
cordul dela Pot dam prevedea res
tabilirea au torit ăfll Germaniei, au
toritatea supremă In Germania 
fiind exercitată in timpul ocupației 
de consiliul de contrul quadrlpnrt't. 
A susține că acordul propus de 
Statele Unite șl Marea Britanic 
pentru crea:ea Blzon’el a consti
tuit o desvoltare log'că a princi
piilor dela Potsdam este posibil 
numai denaturând laptele șl logi
ca. La 12 Februarie 1917, Coman
danții supremi americani șl brita
nici renunțând la conducerea qua- 
dripartltă a decart.llzirli In Ger
mania au Introdus in mod unilate
ral I gea Nr. 56 prlv loarc la de- 
cartellzare. Astfel ți de data a- 
ceasta acordul dela Potsdam a 
fost violat. La 19 Aprilie 1917 a 
fost semnat acordul separat atiglo- 
franco-am.r'con privit r la expor
tul șl distribuirea cărbunelui din 
Rulir — o noua violare a acordului

Renunțarea la principiul unanimității constiîue un reîuz. direct 
de a colabora în chestiunile internaționale

Mai departe, A. I. Vâșinski a vor 
bii despre propunerea puterilor 
occidentale ca hotărîrile rn orga
nismul de control quadripartit, 
„comisiunea supremă", să fie a- 
dop'ate nu in baza princip.ului u- 
nanimitătli, ci prin majoritate de 
voturi. El a reaininFt ca statutul 
privitor la mecanismul de control 
în Germania cere categoric ca toa 
te liotăririle consiliului abat de 
control să fie luate iu unanimi
tate. Întreaga activitate a Consi
liului Al at de Control ca și a- 
■eea a Consiliului M n ștrilor de 
Uaceri Externe sa bazat pe acest 

principiu. Propunerea celor trei 
puteri a continuat A. I. Vâșin
ski nu tine seama de acest 
principiu. Renun'area la pr nc.piul 
unanimității constitue o violare a 
acordurilor quadripartite Încheiate 
anterior, precum și un refuz di
rect de a colabora în chestiunile 
internaționale.

Eu am mai arătat că renunța
rea la prinJplul unanimității in fa
voarea „majorității de voturi" în
seamnă o încercare de a Introduce 
o astfel de metodă care ar face 
posibil să fie impusă celui de al 
patrulea, hotărirea celor trei, in 
ceea ce privește Uniunea Sovieti
că o astfel de metodă nu se poate 
bucura de nici un succes. Ni se 
spune că acesta nu este un dictat. 
Dar atunci ce este dacă trei ho
tărăsc impotriva celui de al patru
lea, iar cel de al patrulea trebue 
să se supună acestor trei ?Acest 
principiu nu este potrivit pentru 
reglementarea problemelor Inter
nați >rale deoarece la această masă 
rotundă ca șl la masa rotundă a 
Consiliului Aliat de Control stau 
leprezentantii unor state federale 
egalț in drepturi, iar a lua hotă
rî ii impot iva voinței unu:a dintre 
participant!! la aceste hotărîri, în
seamnă o încerca e de a ăp La me
toda dictatului.

A. I. Vâșinski a subliniat că a- 
cei ce se opun principiului unani
mității căutând să-și asigure pen
tru el inșiși cuvântul hotăritor In 
orice imprejurare, nu se mulțumesc 
nici chiar cu metoda maior.tații 
de voturi. El a reamintit că para
graful V al acordului dela Was
hington, priviți r la controlul tripar
tit, prevede că in anumite cazuri 
votarea in organismul tripartit de 
convoi trebue să He efectuată 
proporțional cu sumele acordate 

dela Potsdum. La 29 Mai 1947. 
Matele Unite șl Maica Bilt.inle au 
crelat In Blzonla nn consiliu e- 
-onomlc, un comitet executiv șl 
un număr de alte organe blz.onale, 
ni aiul largi împuterniciri cu ca- 
lacter de Stat, miruri ce constl 
tue o Încălcare grosolană dintre 
cele p liliput il La IU Septembrie 
1947, a Io I semnat acordul sepa
rat iiiiglo-amcrlcmi, privitor la 
Rulir. Conlerintcle tripartite nnglo- 
frauco-amcricane, la legătură cu 
problema Germanici, care au avut 
mc in Februarie șl Martie 1948 
< apoi mal târziu la Londra, nu 
adoptat o scrie dc holărlri caro 
anulează acordul dela Potsdam. la 
20 Martie 1948, comandantul 
suprem al zonei sovietico a cerut 
Iii consiliul de control celorlalți 
Irei coma'dantl supremi să Infor
meze consiliul de control asupra 
[întăririlor luate la Londra.

D-l Schuman i: încercat să pr>-

Guvernului Gzrmaniel de puterile 
străine. Mai mult decât atât, acest 
paragraf face rezervă că in unele 
cazuri Statele Unite ale Amerlcll 
vor avea votul hotăritor in orice 
împrejurare.

Eii am mal atras atenția asupra 
acestui paragraf -- a spus A. 1. 
Vâșinski. Totuși, dlntr’un motiv oa
recare, nu am auzit nici un comen
tariu in legătură cu crlticlle noas
tre asupra acestui paragraf, care 
este ulu'tor prin esența sa antide
mocratică. Acesta este un sistem 
iu care unul dintre membri or- 
gan'smulul de control se bucură

Propunerile puterilor occidentale 
sunt inacceptabile

A. [. Vâșinski a subliniat in in- 
cheere că propunerile puterilor Oc- 
c:den;u’e sunt inacceptabile din 
punctul de vedere al acordului de
la Potsdam, al principilor demo
cratice, al intereselor poporului 
ge'man și al reglementării pașnice 
a p'Oblemdor privind Germania 
și Întreaga Europă

PRIN URMARE a declarat A. 
I. Vâșinski DELEGAȚIA SO
VIETICA NU POATE ACCEPTA 
ACESTE PROPUNERI, EA NU 
POATE Fi DF ACORD NICI CU 
ACESTE PROPUNERI IN AN
SAMBLUL LOR, NICI CU VREU
NUL DINTRE PUNCTELE LOR 
LUATE SEPARAT. REPET CA 
AICI NU ESTE VORBA DESPRE 
OFTAI li. CI DESPLE CLEACE 
ESTE ESENȚIAL. IN CONSECIN
ȚA NOI RESPINGEM ACESTE 
PROPUNERI. IN ACE!.AȘ IIMP 
TREBUE SA CONSTATAM CA 
ACLSTF PROPUNERI AU FOST 
DICTATE DE DORINȚA DE A 
IMPUNE VOINȚA CELOR TREI, 
CELUI DE Al. PATRULEA.

Aceste propuneri nu pot Ii con-

Refuzând să asculte delegația Congre
sului Poporului German, puterile occi

dentale au dovedit încă oda'ă lipsa 
dorinței de a ține seamă de vocea

opiniei
Reprezentanții puterilor Occi

dentale au refuza* să asculte pă
rerea opiniei publice democrate 
din Germania. La sfărș tul ședin
ței A. I. Vâșinski a ream’ntil Con- 
sliului că secretariatul general a 

zmte lucrurile ca șl cum această 
împrejurare a hotărlt : carta con- 
■ il ulitl de control - a spus A. I 
Vâșinski — și cft holăririle prin 
care se pccetluește desmembra- 
rea Germaniei ar fi fost impuse 
ue împrejurări.

I aptele arată ca succesiunea v- 
' eiilmentelor a (osl cu totul dlfe 
riiă de aceea prezentată aici de 
cci trei miniștri. |.a început au 
f ist dus.- acțiuni scizioniste tripar
tite care au ai ut ca rezultat dis 
Irtigrca bazei quadrlpartite De 
tiiui au porii t toate consecințele 
- acordul dela Washington, „u 
statutul sau de ocupație, controlul 
tripartit.

Acestea sunt faptele — a spus 
A. I. Vâș nski iar ace te fapte 
i i se pare, pot servi ca un c|oc- 
1 ent exemplu pentru cecace în
seamnă zicala citată aci de A- 
cneson: „a pane carul ina ntea boi
lor".

de drepturi dc a hotărî pentru 
to|i. Ar fi îndreptățit ca un astfel 
de sistem de votare să He denu
mit „votul dolarului" intru cât 
este vorba de rolul hotăritor al 
Statelor Unite atunci când vor a- 
corda Germaniei „ajutorul" in do- 
liri. Totul se pune in funcțiune de 
sumele împrumutate de Statele U- 
nlte in cadrul așa zisului a|utar 
pentru Germania. Aceasta repre
zintă un preț cam r'dicat pentru 
așa zisul „ajutor" dacă vorbim 
din punctul de vedere al princi
piilor democratice.

siderale decât ca o încununare a 
activității scizioniste a puterilor 
Occidentale in Germania, activita
te despre care guvernul sovietic a 
vorbit iu mod oficial in repetate 
rânduri și despre care delegația 
sovietică a trebuit să vă reamin
tească as azi. PROPUNERILF 
PREZENTATF DE CELE TREI 
PUTERI OCCIDENTALE CONSTI
TUE CONSECINȚA LOGICA A 
VIOLĂRII SISTEMATICE A PRI
NCIPIILOR ACORDULUI DELA 
POTSDAM, DE CĂTRE GUVER
NUL STATELOR UNITE, MARE1 
BRITANII SI FRANȚEI".

Acheson și Bevin nu au făcut 
nic.im fel de comentariu sau o- 
bieclii. Schuman a încercat sa 
răspundă pc scurt discursului ros
tit de ministrul Afacerilor Externe 
al Uniunii Sovietice, dar nu a a- 
dus nici un argument nou în a- 
părarea propunerilor Statelor 11- 
nite, Marei Britanii și Franței.

El s'a făcut doar ecoul vechi
lor afirmații ca actiniile puterilor 
Occidentale nu au fost îndreptate 
inpotriva acordului dela Potsdam, 

*i au fost „s lite de împrejurări".

publice
Consiliu'ui Miniștrilor Afacerilor 
Externe a distribuit delegaților a- 
pelul adresat Consiliului de cel 
de al treilea Congres al Poporu
lui German.

Aș vrea să știu — a întrebat

A. I Vâșinski pe Ache on care 
lire-zida Com-'liul — când socoteș
te Consiliul M niștrJor de A aceri 
Externe ca va euteu lua in exa
minare acest document? In el se 
declara cu cel de al treilea Con
gres al Poporului Genitali, la ca
re participa peste 2 rxxj d> legați 
aleși din întreaga Germanie. a 
ales o delegație alcătuita din re
prezentanți ai tuturor part d lor 
ueniocratice care ar dori să ex
prime parerea poporului german 
tu privire la o reglemenla-e ta) 
ncă cu privire la tratatul de Pa 
_e cu Germania. Schuman și A- 
clteson s’a opus audierii ‘ddega- 
t el celui de al trci'ea Congres

I Poporului German la ședințele 
Consiliului de nt n șlri de Afaceri 
Externe, declarând că ,e‘le pre- 
tna'ur sa se di: cute astfel d_- ches
tiuni" fdeoarece Consiliul Miniș
trilor dc Externe „nu a creat în
că nici o bază pentru rezolvarea 
problemelor germane".

A. I. Vâșinski a arătat că ar
gumentele ridicate împotriva sa
tisfacerii cererii Congresului Po
porului German sunt neconvlngâ- 
toarc.

S'a declarat aici — a spus el — 
a ar fi important să se afle pă

rerea poporului german cu privl-

Cei de ol doilea Congres ol Sindicotelor 
Poloneze s’a deschis Miercuri Io Vorșov'a

VARȘOVIA, 2 (Agerpress). — 
Miercuri dimineața s'a deschis la 
Varșovia intr'o atmosferă s rbă- 
torească cel de al 2-lea Congres 
al Sindicatelor Poloneze.

La lucrările acestui Congres iau 
parte numeroși delegați din toate 
regiunile (arii, precum și oaspe
ți din străinătate, intre care Louis 
Salllant, secretarul general al Fe
derației Sindicale Mund'ale și 
Gorcekln, secretarul Consiliului 
Sindicatelor Sovietice.

Burski, președintele Comisiunli 
Centrale a Sindicatelor Poloneze

| DIN SFERA IMPERIALISTĂ |

[riiă BCOBDffiită, somai, ureve
STATELE UNITE

NEW-M)BK. 1 ț Agvrprcssi.
Minuitoii electricieni uu adre
sat prețuitntehii 'I rujimn *>i meni- 
Inilor CoiigrcMilni un pioli-u 
ii jMjtrivii Falsificai ii de câBre 
Bunul C<‘iitrul dc Statistica a du- 
ulur referitoare la șomajul din 
S a ele L'irite

Asifcl. dmpâ <ium a declar it 
1 ilzgeiald. roprv/on turnul nmn- 
ciiorflor electricieni, mimai in 
cur-ul uiiidui BM-s mi fost exm- 
erdiuți NO.OO9 muncitori ele-iri- 
cicni. DeusuiiLriri, l'itzg'craLI d 
subl nuit cu uiți 70.000 muncitul i 
electric eni nu lucreuza d<*cfit o 
jumătate (ta suptrunâna.

ITALIA

I1OMA. 2 (Agerprcs'1. — In
provincia Bologmi a fast procl.i- 
mutu o givvâ generală <lc pr>- 
UM îm.jH>trivu incxlcntclor cure 
sau produs în orașul Crevalcore 

e la propunerile sovietice ș! pro? 
punerile color tre put'ri ftcci- 
lentalc. tiare ceier<a U tigresulul 
Poporului German nu iie oferă pri
lejul de a auzi parerea poporu
lui german, sau cel puți» a unei 
parti a acelei zone tn ■ are tri- 
e ; '<> milioane germ n ? D Be- 
vn afumă că noi nu am elaOorct 
incir o hiz:i comuta pentru re
zolvare, problemei ; ermaie Dar 
nu poate oare insu'i p r*rul ger- < 
înalt sa ne ajute . limpezim lu
crurile in această prnb'en In 
definitiv Consiliul Mln'țfrilor A- 
facerilor Fxt ,ne nu este o astitu- 
I e birocratică Este un consiliu 
de reprezentanți ai ruvern-lor 
chimati să hotărască in c^e’l a- 
r>i privitoare la soarta poporului 
german Acesta este motfvu- prn- 
1-u care delegata soviet'cS *pri- 
flna cererea Congre-ului Poporu- 
lu1 German.

vii toate acestea reprez-rtantli 
puterilor Occidentale insistând a- 
ș’jpta ob'ectiilor lor formtde au 
refuzat să asculte delegat.a Con- 
gresul"l Poporului German PRIN 
ACEASTA FI AU DOVFDIT ÎN
CĂ ODATA LIPSA DE DORINȚA 
DE A IINF SEAMA DE VOCEA 
OPINIEI PUBLICE PROGRESIS
TE GERMANE IN REZOLVARFA 
PROBI.FMEI PRIVITOARE I A 
VIITORUL GERMANIEI.

a deschis Congresul salutlad pe 
oaspeți șl delegați.

După adoptarea ordine! de zl 
a Congresului, a luat cuvântul Bo- 
leslav Blerut, președintele Repu
blicii Poloneze, care a fost înde
lung aplaudat.

• * •
BUCI REȘT). 2 i.Agerprr-șsi 

La cel de al doilea Con preț >1 
Sindicatelor Polonere, ce a iu 
c<put eri la I arforda. ia part ' 
fi o delegație a Confederației 
(ieneralc a Muncii din Repub/i.oi 
Populară Română, din care f.n <■ 
parte fi Iov. IHa loan minier 
din Petrila.

ți in cursul cărora doi secretari 
ai Federației Muncitorilor Agri
coli au fost maliratati de poli-

ANGLIA
LONDRA. 2 (AgcrpriTssL — 

Xunuitul docherilor muncita 
■ijor rin porul Liverpool care 
mi dxdurat grc\â in semn de 
.-/rii'.hir tate eu anarjmrii oana- 
dii’ii: tiu trecut du 2-700.

Muncitorii din purt nu decla
ra' <‘ă nu vor relua lucrul atâta 
l mp <âl patron i lur nu vor rc- 
vticii hotârârcu de n concedia ț** 
docherii, mre au fost <a descar 
ce un v.k c.-4nu»lxt£i. Pe dc alta 
parte Siod ca ni Naț on.d .il Mun
citorilor mu linuri, care numără 

membri creaza pesih lita- 
tca dec larurii unei greve îii 
senin <‘e protest impotriva refu
zului conducerii caHor fecale de 
a mari salar’ita. Iu acest cop 
>u.(li<.1'ul a convocat pentru 
Iunie un mare meetiug Li lon
dra.
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