
4 PM- 4 l«i Duminica 5 Iunie Anul VI. Nr. 835 La Uzinele Metalurgice-Cugir 

AU SOSIT DIN U. R. S. S. 
mașini-unelte de precizie, necesare fabricării pieselor 

penlru mașini
BIK UKLȘTI, 5 (Ayfrpress). /,« nzf'uc/e metalurgice din ( ugir uu torit dr curând din 

Lnitiiieu Soidetită următoarele mușini-umdte de precizie, necetare pentru fabricarea pletelor pen
tru mașini: uit ririifig tpecial etulcmut, o mașină apedală de tăiat roți dm/ute cu freze m*lc 

pi idle mușini.
Mașinile mi fotl montate și k au făcut probele, ubfinându-te rezultate fourte bune
In felul ueetta eu ajutorul mașinilor rotite din I /■’. S'. S, l rinele ( ugir nur putea fabruu 

o tvrie de mușini necvtare indudrici iiuutlre

Să luptăm
pentru îndeplinirea criteriilor ce
stau ia baza întrecerii socialiste
între exploatările carbonifere 

din Valea Jiului
Depășirea Piuitului de Sfat șl 

depășirea progninrjlul de pregă
tire dc r.oui locuri de muncă 
acestea sunt primele două puncte 
din ane.alaiucntele dc întrecere 
ale minerilor d:n cele I exploa 
(an cadionlfcre din Valea Jiului, 
pe ce! de al doilea trunest u.

Dcoseb t de Importante sunt a- 
cest doua crlteill de Litrecere. 
pn'rucA depușii ea pr gramului 
groduc.iei de* ca buni in cmnează 
mai mult cărbune peni u Indus «ia 
lari noastre in plinii d.svoltare, 
ins mneaă mal multe bucuri 
perii u cei ce muncesc, ins iimca- 
«ă iniâ. ,,a și inllorirea Republicii 
noastre Populare in drumul ei glo
rios : pre socia isin.

Atât depărirea programului 
producției de căi buri , căi și a 
celui de lucrări de pregătiri care 
asigură buna desfășurare a muti
cii ș lidi.arca producției noastre 
de vi.lor, pot li reat zate prin 
RIDICAREA PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII.

Cam putem realiza o producti
vitate rid cată?

Răspunsul acesta ni-l dau gru
pei l.untașe din minele Văii Jiului, 
care au reușit' să realizeze o 
producție care intrece cu mu'.i 
normele fixate.

AVncrii din grupe'e fruntașe, 
ca : celea a tovarășilor Pop l.o 
dovlc. I'uderna Emil, Rus Aurel. 
I’etric Petru, Săcă'uș Petru, (iar
na Alexandru șl rlt'i, se străduesc 

| in primul rănd să 'u-ieze organi

zat, udka f'ecaie sa știe ce are 
de făcut iu locul de munca res
pect v. sa șt e să-șl îndeplinească 
cu exactitate șl iii condltiuni nune 
cceace au de lăcut. Un exemplu 
care ne va dovedi inseinnatalea 
bunel organizări a muncii șl a 
justei repartizări a brutelor do 
munca in abataj este acela al 
grupjl condusă de tovarășul Abm- 
leauu Nlcolae dclu mina «’etrlla. 
Pană acum o lună aceasta Trupă 
a fost condusă de tovarășul Ital
ica Vaslle și in flecare lună ră
mânea sub normă cu căte 30 J0 
la sută.

Invocând greu'ă|lle in munca, 
care de altfel sunt destul de 
mari din cauza apel, pres'unli șl 
a lipsei de mecanizare in abataj 

tovarășul Bârlea a renunțat la 
conducerea grupei lăsând locul to- 
varășuui Muiiteanu Nlcolae. care 
până atunci a lucrat in grupa lui 
Keberle Matei o grupă frun- 
tz'lă.

Venind la condu crea noucl gru
pe tovarășul Munteanu a adus cu 
el experiența câștigată in organi
zarea muncii, in folos'rea din plin 
a timpului de lucru, in împărțirea 
rațională a minerilor grupei pe 
cele trei schimburi, făcând astfel 
im schimb de experiență eficace 
intre o grupă fruntașă șl una ră
masă in urmă.

Rezultatul acestui schimb de ex
periență a eșit in evidentă fără

(Continuare tn pag. JV-a)

Cum sunt organizate concediile 
în Uniunea Sovietică ?

de N. ALEXANDROV
l nde su-mj petrec concediul? ? La unchiul vasilc, in colho

zul „Cxmiuna din Paris" unde voi da o mână de ujiUor lu sece
riș ? Sau să uccept oferta Biroului de turism și de excursii ni 
Consiliului Central al Si-nd ulcior. spre a Iute o Croazieră de 24 
vile pe canalul Moscova—Volga? Voi profita de concediu, ca 
să viziiez capitaLi, pe cure n’r cunosc încă, teatrele ei. uzrin’le. 
monumentele. parcurile ? Mă «ou duce in tabăra alp nâ din 
< aufluz su-1111 de-mortcsc picioarele și să re.pir aerul rece il 
munților ? Mm ar fi nuii l>>ue. pur și s m,plu, să mu bionzez la 
soare întru >-m dc pe tăunul Mărci Negre? lată cutevu din 
alternativele pe «ari și le pune cetă(eanul sovietic. in preajma 
zilelor când treime să-și aleagă cea mai indicată modalitate i>« n. 
Irn a-și folosi cât mai ,»l ic-it «’ontv'.’llll.

In pruna lună de muncă 
in cadrul celui de al doilea trimestru 

1

.Minerii dela exploatările carbonifere din 
iVulea jiului ou depășii programul de 

de producție cu 5,8l)|j
In I unte se află Exploataiea Petrila cu o depășire de 10,5°/t

Minerii exploatărilor carbonifere din l'ideu Jiului nu încheiat I 

iii lumi Uliii piimic luna de munca iu cadrul celui ile al doi
lea tiimeidi ii al uliului curent cu un urne, rcmarcubil : pro
gramul producției de cărbune liitul m codrul 1‘luniiliii ,i fort de. 
I’ăfil p întreaga l’alea Jiului tu >,H la nulă.

Aceantă friiinoună depciflre cute rodul nimic i bazulA pe în
treceri ni ’a'is/e. In cure, urni lud iudemnurile l'tcrlidului, reci 
fi zeci de grupe fi echipe din minele l'aii Jiului re ginere u>‘- 
Ui'iiili I .i/a dc 2,2 l,i rulu cal a foci dcpăfiiea pe inlreiigu I a 
ha Jiului /ie liinu Aprilie, depășirea de pe luna Mai, clone-
deșle elanul fi lioliirirea fermă u minerilor I au Jiului, u ,i du 
turti nountri- lot mai mult cărbune, de u < oi1IriImi cu tărie la 
’iifloriiea Patriei noastre, lu gră iiea mersului nurliu iii.iinle 
■pte ocialism.

MINERII DIN PETRILA CU O DEPĂȘIRE MEDIE DE 10,3 LA
SUTA. DIN NOU IN FRUNTEA CELORLALTE EXPLOATĂRI

DIN VALI A JIULUI

întrecerile social's.e care se
1. sfașoară intre toate echipele și 
rupele de muierii, . munca de
lopaganda și însuflețire a între- 
erilor socialiste, popularizarea 

m acrilor fruntași împreuna cu 
metodele lor de muncă, ajutorul 
Jat gnip?lor ramase in urmă pen-

mci iată câteva d!n secretele 
minerilor dela I’etrila, prin care 
au reușit sa d1 pășească progra
mul pe luna Mai cu 10.3 la sută.

In inlrecerlle dintre sectoare,
J minerii d n sectorul I s’au situat 

in frunt a celorlalți cu o depășire

(Continuare în pag, lll-a)
---------------------------,----------

SENTINȚA 
îd procesul hanței de escroci îo Ironie cu 

Biiniitrio, Înmoi, Lillman
BUCUREȘTI, 3 (Agerpress). — 

Azi la amiază Curtea București 
secția IV-a penală a pronunțat 
sentința in procesu; bandei de 
escroci Dumitr u Xenopol, Littman.

Au fost condamnați:
ANTON DUM1TRIU. 12 ani 

închisoare corectională, 40.000 lei 
amenda și cinci ani Interdicție-

Ii IN ȘONERiU. 12 ani închisoare 
ci recti nala, 40.000 lei amenda și 
cinci ani mterdiclie.

(TEORGE LIITMAN, 10 ani in 
eluscare corecție,nala, 40(00 lei a- 
mendă și cinci ani interdicție.

RADU XENOPOL. 10 ani închi

soare corectională, 40.000 le a- 
mendă și cinci ani interdicție.

MIHAIL ARIAREANU, 4 ani iu 
ehisoare corect onalâ. 10.000 lei a- 
n enda și doi ani interdicție.

ION UDREA, 2 ani închisoare 
corectională.

Toți condamnată au fost obli
gați să plătească un leu despăgu
biri morale și câte 5.000 lei cliel- 
tueli de judecată.

Deascmenea, Curtea a rezervat 
părții civile ca pe calea unei ac
țiuni separate să-și revendice 
drepturile.

CUM TKEBUE SĂ LUPTĂM PENTRU 
îmbunătățirea calității cărbunelui?

RĂSPUNSUL GUVERNULUI 
SOVIETIC LA NOTH 

GUVERNULUI JUGOSLfiV
MOStOA.A, 2 (Agerpreoni. Api-i>|iu 1 A*îr liuu mite răs

punsul < ai ««-r.iulul suva-ti li Nulii gmmmilui jueoshiv :
La 23 Mai, ministrul Afacerilor Evierile iugoslav, a înmânat 

umlia udei sin .«•11< < din li l-jrud o Notă in om ,,l in.i ca gu 
ii-rnul soimla1 dm <* ,.m-|mm di-i iim n.iloiii și u -.h-" Li|a .le 
J llgosjll \ a M l ll 11,1 llrdlirillii U.l aUll ><!«.< 11» jurnalul III .IlUr.i 

mucii Li"

(mvernul jugmim im-aiL.i -.1 inlejm i-/<- u< i- I; ul:ima|ii ie- 
li-rimlu-si- lu ui Uv Uiitea ' o.i'iunplm h-s ulii |iiu><i 11 j-i Li . i <l i, 
I L .V u<-t:\i’iih- carai-'i-i izulu in Nota ju^u>j.is,i d.cpl o-- 
tiiii fu|a de J ligii.luvlu.

Nola m- l> HuilIU <u un mei-sl -i urc guvc*nuliii miih'I:i -u 
inli-rz.i ii n«*liv ilalea «-migr.iiqil ,1 r< \ olu| uiiari jupi-lam um I . 11. 
S. S. și Iii sțieciul sa interzică piil>l.< ureu zi.irului « ini, rautiLn 
jiigosluvi dai .Mosi-ihu,

(a lăsțiuiis lu No'a (,n* ernnliii jupiez.,*. «iinlmsa'lu sovi.-*i- 
lă din Ib'lgiml u liiiiiânal lu V| Mai .Mnoirului Af.ueidor I.ster
ile Jiigo-lav, urmutourea Nola a .Mui iiLin .\f..i..dui *.’-.:.<iic
al I . II. S. S

„A’e/eri/or la \ota Miii'rtrului ifu arilor 1 aleim- a 11. f I 
Jugoiluniii delii 21 ilui, ’liuis Ierul Afacerilor Ijiernc al I /•’- 
A. X. ure onoare nă nă aducă la ciiiioftuilă urmulorul tăipu •• i,l 
Guvernului rouielic ;

.juvcriiul sovietic respinge ca ii ud o grusolană calomnie afir
mația Ministrului Aiaceiilor Eilerne iugoslav, m pr sire la .. .ctlu- 
nlL* discriminatorii șl osiile’ ale guvernului sovietic la|a de Jugos- 
lavla. Asemenea afirmații calon.niuase au drept sl p Inducciea in e- 
roare a popoarelor Jugos'avlei i ascunderea ade-arului .u pri.iie la 
adevărata cauza a înrăutățirii reia ii'or dintre l RSS țl Ju'os'av a Șl 
anume politica ostilă dusă di* cuv inul iugoslav -ață dc I RSS.

încă in Nola din ll Februar*e 194*). guvernul sovietic a arătat 
această politică a guv in I ,i Iugoslav.

Nu trehue să se cmlunde at tudirca guvernului mvicll. fată de 
actualul guvern Jugo-Iav cu atitudinea guvernului suviet'c fala de 
Jugoslavla șl popoarele d'n Iugoslavia. Guvernul jugostav nu are 
dreptul să se aștepte 'a atitudine prietenească din Partea guver- 
lul sovietic atâta timp cât guvernul jugos'av du.a o politică os- 
(i'ă față de Uniunea Sovietică, dcoirecc el a Institui! in Jugoslavia 
un regim terorist anli-comunist și ani-dcino. rație, deoarece in lupta 
Iul impotr va URSS el a l'.st târât in lagărul dușman'lor URSS. de
oarece el a transformat presa Iugoslavă intr un organ de propagan
dă nerușinată antl-sovictică dusă de agenții fasciști ai in periallsmu- 
lui. In ce prvește atitudinea guvernului sovietic fa(a de Jugoslavia șl 
de popoarele din Jugoslavia, ea a fost totdeauna și rămâne sta- 
torn'c prietenoasă.

Sunt cunoscute in întreaga lume actele dc :*|ut* rare a popoare
lor din Jugoslavia dc către URSS atât in timpul războiu ui cât și 
In perioada dc după război. Nimeni nu poale nega faptul c5 însăși 
existenta Jugoslavlcl ea Stat independent este rezultatul înfrângerii 
Germaniei h'tleriste, infrângere in care Uniunea Sovietică a avut 
un rol hotărilor. Nu se poate ascunde popoarelor din Jugos'av a 
tna ele ajutor economic, cultural, tehnic șl de altă natură acon t! de 
l'RSS pentru re accrea șl desvoltarea economiei naționale jugoJa-

(< ontinuare in puț 2-a i

ÎNCOTRO: LA MARE

Mutic urui h>v r(i< . care 
ficiazH <l<* <"(i:ht’LiiI îiiiual pJuiiî. 
variind îii'rr 12—36 /.<!• după 

mai dispune1 și de alte txa- 
zii și pihibililăți rcak* dc a-$i 
lua un concediu : <^asc dc odih
nă și sanatorii în sUfiuirlc ch- 
jiiaUTiL-c. termale. >i Balneare 
pentru ca muncitorii bolnavi sau 
surmenați. <ari au nev ou- dc li
niște și de o îngrijiri* corespun- 
-zatoaiT, croaz-ere și «voiajuri tu
ristic** ]M*ntru cei dornici să cu
noască ur așa lor tară, sau cari 
vor să admir.* cric mai fermeca- 
toarc pe sapii: tabere pentru ele
vi și sliiid.mți. tuben* ]H*ntrti al- 
piniș i, locuri de pescii't și di* 
vânăjtoun*. panii u aiiȚt'oi 'i dc 
-•porturi în aer IdiCr. ele.

Muncitorul care picata in c<m- 
<ediu la un ‘iinutorm. Intr o 1-a- 
bără dc odihnă sau într’o cusu 
<k> odihnă, nu plătește decât 30 
la d n (Stima la oare se ri-

SAL LA MUNTE

câ chel iielile dr i ni reținere. 
RiMu! <■ suportai de Sindicat. 
AstfeL ix'ntru <j vacanfă ide doua 
băpHimâni în cassa dc od lină 
din Klui/mc munciîoiii uz noi d»* 
inași-id unei c ..Kranin Prole
tari din Moscova, nu pluV c de 
(fit 75 ruble, rectul dc 175 rubl<*, 
fiind suportate dc organ'zuțui 
Mndiculă soi rrbnuk- (Un fundul 
directorului uzJ^ei.

CASELE DE ODIHNA ALE 
SINDICATELOR

Dacă uzina Mtu în repr-JiderCa 
nu poMxlă o casă propr e d(* o- 
dihnă. muncitorii se pot duce îa- 
tr'until din <vb* 736 sanatorii și 
casc de odihna din proprietatea 
sindicatelor sovie'icc. în (,-aucaz. 
in (. j meea, in l crai na- qje, coap
tele Murii Baltxe sau Mări! Ne
gre, etc. Sute de mii de munci
tori sovietici ■ iși petrec acolo.

(Cootiauare în pa£. II-a)

In continuarea anchetei noastre, publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor:
51 ANCA VALER

m ner
șei d- ech'rfi a rain» Lonea

RAD 1 O A N
m nt r

șei de g'upA la m na Lopeni

BARNA ALEXANDRU 
decorai cu ..Orjinnl Muocn' 

de fl.-i'pA la m na An na s«

DACA S’AR LUCRA MAI MULT 
CU CIOCANUL DE ABATAJ S AR 
OBȚINE CĂRBUNE DE CALITA

TE MAI BUNA

l na 'din grupele cela mina J et- 
Lonea, care paralel cu o depăși
re de norma de 2X la sută zilnic, 
sa evidenția! in mod .‘■pecia! in 
lupta pentru calîiate. e te șf acea 
a tovarășului Stânga Vaier.

lata ce ne scrie («^varășul Stân
ga \ a'er despre felul cum lucrea
ză penlru a obține cărbune de bu
na calitate.

Multe păreri am citit despre fe
lul cum s'ar putea li p a cu sycces 
pentru îmbunătățiri a < alitătii căr
bunelui. E drept că lleca.e miner 
aie grcutătl și pnsibi i ă i specifi

ce abatajului in care lucrează, 
greutăți Care influențează in bine 
sau rău calitatea că bunelui.

In privința calităt'i am și cu o 
părere care cred că ar putea II de 
lolus tovarăși'or mineri. Ca să re
ducem procentul de șist in cărbu
ne, nu este de-ajuns să alegem șis
tul după împușcare. Căci ori cum 
am meșteri cu plasarea șl incâr- 
c 'rea găurilor la impu care, o bu
nă țarte din cărbunele esca.at se 
sfarmă. Dacă șistul rupt din strat 
in bu gărl poate fi ales, șistul fă
râmi at rămâne in cărbune pentru- 
că nu-l putem alege. N'ar fi mai bi
ne in acest caz dacă am căuta să 
reducem cât mal mult posibil impuș 
carea ‘traiului? Chiar dacă nu dc 

t t dar să întrebuințăm explozivul 
numai atunci când cărbunele c 
foarte tare șl nu po-te fi rupt cu 
ciocanul de abataj, fiindcă așa du
pă cum se lucrează cu exploziv, tot 
așa de b’ne se paate lucra șl cu 
ciocanul de abataj.

Eu și ortacii din grupa mea am 
lucrat in lima Mai numai cu cio
canul de abataj. întrebuințând 
loaite put n explo iv. Cin cat (Ha
lca alocată de exploziv am între
buințat numai zece cartușe, ceea 
ce reprezintă mal rutin decât cuta 
pe o zi. Dar pot să spun că am 
scos un cărbune bulgăros. Cât des
pre șist, fiird rupt din strat in bul 
gări mari, l-am putut alege in așa 

fel incât nu cred s9 mal fi rămas 
ceva in cărbune.

As'lcl, orlentându-mă după ekl 
cum muncesc, chestiunea calității 
cărbunelui poate fi rczo'vală in 
bună mă ur*. prin intrebu'nt. rea la 
maximum a ci icanului de abat.'. 
Pe laugă aceasta se tac și ecoao- 
mii însemnate de exploziv.

Inii m'neri se plfng tfi nu merț 
bine ciocanele de abata’, dar ci
ne-' vinovat dacă ei nu le curată 
cu săpt<manile nu le ung șl le trân
tesc prin praf de cărbune Așa se 
stil ă și d'a'a nici nu merg.

Având insă clocane'e dc : batal 
defe. te, m'ncril iau perforatoarele

(continuare in pag. Iii-a)



La Școala de sbor fără motor din Pelroșeni 
tinerii elevi pătrund tainelesborului

Comuna Ribifa
are cămin cultural

Puntni pregătirea nou dor ou.<|re 
de pdo|i la IMro^eni u luat (im 
|a armii doi uni o șuudu de abor 
fără molor.

Un mare număr de tineri, mi- 
joritaicu mu iu-dori, dornici de 
a-ți însutii hdnrJv sborului uu 
venit ea uruw/e această țcoulii.

hi primăvara a dui an, con
ducerea școlii vru ingrijoUil \ 
căii multe dintre planoare er iu 
utricutu Încă di» anul trecut, hipi 
ou re era o pied ca Coasa hi 
QlllILCă.

Iu fu|n acestei situa fii, condu 
cerca școlii 
«uri pentru 
dricutc.

Astfel, n
Knunei- c,
de planoare, 
dwit munca, 
ropururou in cel mui >turt t mp.

IX1. dimmeu|u până scala, muu 
cea iov*. Wolf și era jk‘ deplin

satisfăcut că munca sa da rezul
tate.

Iu 15 Aprilau când nu venit 
elevii’, câteva dintre planoare 
ruu nipurute, iar pana 
Mai, 0 |)Lu nouri’ erau 
|iunc.

— Greu a fo*;t pună 
țyt să ropur cele noua

‘■pUIU! iov. Wolf 
fericit cu le fac jxiHru fiii 
muncitori.

a luat iinedkit inii- 
repararea pkuioaiilor

(<hI chemat luv. Wolf 
specul1 t în coiistiu'l'i 

rare a început ime- 
hiilurut sa termine

<■’ 
in luna 

in fuiic-

a fost adu 
pe musti a- 
dc ut ie e-

• • •
<) aripă de planor 

«a, cu grijă fi puști 
nmiu’ pregătită. ( el
leu planor a intrat in repariifie.

Două iiiuini pricepute au apu
cat cadrul aripei și fiecare părti
cică a fo»l controlată .

!• Urare ndțcure a 
era urmărită <le ochi , 
nul baiul in udopctti. 
llimiiui ( heorghe, fost 
lăiăluf, care venire fi 
ne(e tainele sborului.

cu utcuțic. 
maestrului 
ageri a ii- 

I. tânărul 
ucenic tle 

i el să in-

d «burat fi el de ctiteuu orit 
dur ii plăcea mai mult «4 repare 
platiotii'ele. Si tai). B olf l i luat 
pe lunga el 
ueromodclar.

E bătut
— ne spune 

Lucrul u
numai pentru culeuu 
IJ olf iți aprinde o țiguru fi 
poi se îndreaptă spre hangar. 
coLj stau aliniate pluuourcle 
parate de el. le privește hm «.

Indreptandufi privirile s/'e 
planorul „lupeni o liigind*' spu 
ne :

Cu ucelu am «burat. / un 
planor fourte bun . ( uri pe ta i 
ga meseria de uero-modi turt •/ 
mtd cunoaște ju tuinele «barului 
Mai aruma o privire in spre pla
noare apoi iu jur și picta gră
bit spre atelier vrând să recupe
reze timpul pierdut. Și începu 
lur munca.

harnic fi ascultător 
ton. Wolf.
fost intreiupt dur 

u minute, Iov.
d-

I
/ H-

I III IIM

Prin grija organizat ei d'- Pur 
iwl, in comuna K)bi|u, j>l<ixi Bau 
de. ( fiț sa umenujat un locul 
jMidru căminul cultural.

I'urâniini'u mniicitoaie din ui- 
înund, la chemarea m guiii/a|iii 
de Portal, jir n munca xoluulara 
u renovut complect și amenajat 
localul pentru căminul cultural, 
rare este piexuzu’ cu n sală d* 
k c. ură cu li b!*uh> a yi o sala 
dc spC( ta<ole.

\ ăi u’tul și (irnanicnldtul nun. 
lui locul a fo*i| farul «le câtir te 
ineilc mum itourc d n uUMnâ 
mintă prin iiiiiihj lolunturu

De (urând a avut Iu l< 
tulea inaugurai) nou Iu lotul 
de cercul școlar Vili I ;
lină cu colectivul culluiul al 
minulul uu dat un reușit ] 
gram ari >t»r.

I \< mpluI < «munci B .ld|u 
demn de urmai yi do uativ < 
lalle (‘oniunc c n« nu yi-uu j 
napii im a Im <duri jwnti ii t 
iu* culturale,

M POPOSK'f, ron-.jt.

(O-

Școala de calificare de pe lângă mina 
Lupeni, factor de seamă in ridicarea 
nivelului material, profesional și cultural

Cum trebuesc organizate muncile 
agricole de vară

Instrucțiunile Miniate ului Agri ulturii

Iii vederea oxecutarll 
do vnrâ in condiții cât

muiicHor 
luai l'iino

F.stc bine ca din flecare comi
sie comunala de I nsfl in An i uri cAic

l.'i miiui I np ni, pe lungii m 
IHiru ui1l[ku|i mai liKUiuiza ?i 
muncitori nou. viiniji, dornici i!c 
a $i iiisuji cut unii Icjiiemk uu 
ucrJul.

l’cniru a veni in ajutorul u- 
ccs'or mineri, dm inijia(ivu or- 
gunizii|iei de Panul și Sindicul 
și ajiita|i ile teJiniciun i miile, i 
del.i explmitaie, incii din lunii 
Sop ■ mlirie a uliului trecut |> • 
lunga nuna Laponi a luat liiii|.i 
o școala de calificare.

Aceasta școulu cu o duruifi de 
♦ r.'i luni, a reușit in buna nui- 
sueîi să ridice dintre muncitorii 
d’ a l.i lală Jiei idifica|i, cadre ia 
lificate oare contribui' cu avani 
Iu ridicarea ,productivității muu. 
cii. Cursurile au fost prevăzute 
cu cu c 51) ore de ipredure, lec|ii 
cure tiuit strâns legate de prac
tica de zi ca zi.

Ajifel, prima scrie de trei luni 
a reușit să dea in producție 20 
mineri și 12 lajutori mineri, eisi 
de a doua scrie ti cursurilor dc 
calificare a scos 34 de mineri 
din cei 40 oare nu fost la înce
put.

A treia seric Cure urniivază a- 
cum cursurile școlii dc calificare 
dcuscnicnoa este compusă dinlr’o 
mare parte de tineri venifi cu 
hotărârea de a invuta meseria 
dc miner.

Pentru ia pu ea fi infclcsc cu

ușor C i d ' lefi iu’ n> tor i, ș
Iu este impar|ilu pe doua grupe: 
lu ulii i din grupe predarea s-‘ 
rine un l'inbii rimiânu, iar Iu 
eerilnltii lec|iib' se prixlau in 
limlui uiiighiaru. I’ursdel cu u- 
ivste euiMiri, s’nu mui destins 
și cursuri do perfecționare pen
tru lunii uși. atriuiguri, mecanici, 
electr i icni, etc. unde cei doini'i 
pentru învătutur.i pot să-ți hn- 
bogiiteuscu cilnoștili|ilc.

Larga posibilitate ilx a se a- 
jungv în scurt timp la un urn i 
profesional cât mui ridiivil, ui,i. 
siitiie unu din preocupai le d" 
seninii ale ri'gimiijui mistru de
mocratic pentru întreaga elui.l 
munciton re.

Organizațiile do Pariul, Siud: 
cutele și comisiile de iiitixveri 
de pe lungii exploiitiirile curbo- 
uifere din Valea Jiului uu sur- 
cinu și datoria do u Jndrumn și 
slătui pe cât mai mul|i munci
tori necu.1 Ticati și iliinr ealiii- 
ca|i să urineze asemenea cursuri 
cure conlribue mult Iu ridicarea 
nivelului calificării in muncă.

Având Iu buză un niiel dc. ca
lificare cât mui înalt, efortul fi
zic vu fi cu aiul mui mic, iar 
în ucclnș timp va crești’ produc- 
tA-ituteu miinciii munca fiind 
retribuită după cantitate și cali
tate, cât și după calificarea în 
muncă a fiecărui muncitor în 
parte.

șl pentru u se evita unele 11>- 
surl In organizarea tur, Ministerul 
Agriculturii u dat o serie du Im
portante dlspozltliinl.

Astfel, reparatul seccrâtoarelor 
se va tace de îndată și In asa 
lei încât până la 20 Iunie a. c. 
tonte inașInPe să Ile pregătite cil 
piesele tiziiiilo dc rezervă (cuflte, 
greble, brafe șl alte piese care se 
rup mttl des In tlirpul lucrului). In 
acest scop câte uu membru din 
llecaro comisie comunală do Imă- 
mântărl va urmări îndeplinirea a- 
ccslel munci.

Se vor lua măsuri de urgentă 
pentru ca toate mașinile de trec- 
rat să Ile revizuite, reparate șl 
gata să Intre hi tunctluiio dela 25 
Iunie.

Pentru a se asigura rezultatul 
pozitiv în această neftuno se va 
tace cunoscut fiecărui proprietar 
de batoză (in afară do S. M. T. 
șl Gospodăriile Agricole do Sfat) 
că este obligat să îndeplinească 
aceste operațiuni.

Batozele care merg cu loco- 
mobllă vor constitui o preocupare 
principală. Toate locomobllclc se 
vor revizui îndeosebi la ceeacc 
privește piatra co se formează pe 
pereții cazanului. Orice locomo- 
bllă eșltă pe aria dc trcer trebue 
să albă la coș o sită nouă.

un membru să alba responsabili 
lulea icrifkărd’r șl npara(lllor 
la batoze trebuind să c mtroleze 
cât mal dis mersul operațiilor.

Repartizarea baiozelor pe co
mune trebuo să se Iacă la timp 
având ca obiectiv principal ca in 
jurul Stațiunilor de Mașini șl 
Tractoare să se repartizeze pen
tru treer numai batozele acestor 
stafii. In comunele din fund Sta
țiunilor de Mașini J Tractoare nu 
vor II reparfiute alte batoze par
ticulare ducat mimul Iii cazul tând 
nu alung cele ale Sladi nllnr.

Recoltarea mazărll se lacc do 
indală ce piist.n'le de la bază s au 
îngălbenit. In general recoltarea 
se laco prin coslre.

După 4 5 zile cel mal târziu 
mazărea se treeră șl se tratează 
cu sulfură de carbon contra găr
gărițelor. liste eu desăvârșire In
terzis să se întârzie cu treeratul 
căci mazărea este ușor atacată 
de Insecte șl se strică.

Cositul fânului atât cel prove
nit din plantele cultivate cât șl 
cel din fânefe se face când plan
tele sunt in lloarc. Amestecurile 
dc plante furaiere precum șl lu
netele naturale se cosesc atunci 
când majoritatea plantelor valo
roase sunt In Doare fără a se aș
tepta să inflorească toate.

RĂSPUNSUL GUVERNULUI 
SOVIETIC LA NOTA 

GUVERNULUI JUGOSLAV
(Urmart din pag la)

ve de după război. Deaseimnl, este binecunoscut ajutoi ul polldo a> 
cordul Jugoslaviel Iu domenii I relațiilor Internaționale de Uniunea 
Soiletlcâ, care a up<. al o mod consecieut interesele legitime ale 
Jugoilav el la nenumărate cunkrlute Intel naționale, in cadrul căro
ra sau disculit probleme e care ating Interesele de Stat ale .Iugos
laviei. loate acestea sunt o dovadă de netăgăduit a politicii de prie
tenie dusa de guvernul sovietic lila du popoarele din Jugoslavla.

ku este de mirare deci ca pilitlca ostila dusă de guvernul iu
goslav la|a de LRSS nu erle împărtășită de acei letăte I Iugoslavi 
care vid in prietenia dintru LRSS șl Jugoslavla, cltezașla desvui
tării Independente a larii lor. In prezent, iCcșil cetătiut pefsixu- 
ta(l de regimul terorist din Jngo’lavla au numa1 iii aiara Im are'or 
Jugosluvlel posibilitatea de a-țl e - prima liber atitudinea lor negati
vă, la a dc pul tka anti-sovietka a guvernului jugusl. v. Acela I a' tu- 
dlne negația este exprimată șl de emigranllr revoluționari |um»tavl 
care se află in l RSS șl care editează uu ziar al lor la Moscova.

Guvernul suvictl. a li Urii >ă acurde ospitalitate emigrant l»r 
putrlotl Jugos'avl |:ur-e.ula|l de regimul anil-democratlc din Jt gosla- 
via pentru convingerile lur dentierate șl soc-alislc și le a acordat 
azi'. Guvernul sovietic de,Iară ea șl de i cum nahte va acorda os- 
pliituie emlgrun|l r revul (lunăii jugos'avl. Itjiciutcl.s acesta nu iu- 
seamnâ. după cum susflne nelust kutj Iugoslava, ca ruverril sovie
tic șl organele su'e de Stat ar acordă un , sprij n deplin" emigran- 
| lor levolutlimari iugoslavi. Dealtfel cnilgruu|li Iugoslavi nu au 
nevoie de spr finul orga elor de Stat ale l RSS, de arc.e < pirita 
publi.a soviet ca si cetățenii sovietici acorda un sprlfln luficknl eml- 
grau|l'ur revulubunarl Jugos'avl considerați I rletenl il Irstl. Dar a- 
ceusia înseamnă că guvernul s vie tic nu împiedică pe cetate tril Uniu
nii Sovietico sa sprlflne activ Itatez emlgrantllor revolufim ar Ifugos. 
lavl. Guvernul sovietic consideră necesar să dcciaie că rea mente nu 
impkdk'ă șl nu are Intenția să imp cdlce te cctaicnli sovleHri să s ri- 
1 no pe emlgraiHll revolut <<nati, deoarece acest drept al celatezilor 
sovietici șl al op ulei publice sovietice este un drept Inal enabil ai 
I r consacrat de Co: st.'lu|la L RSS.

Iii consecința, allrma|la conținută |n nota fug >slavă din 23 Mal 
1919 cu privire la faptul ca guvernul sovietic ar vomite act mal 
grosolan amestec in atacurile Interne a'e Jugoslaviei" a.urdă, d azil 
emlg.anlllor revulullonarl JugoslavI și nefup'edicăud a.ilvii.tca lor, 
poa o fi considerata de guvernul sovietic numai drept rezu lat al u- 
nel politici necugetate șl a unei confuzii juridice.

Guvernul .ugoslav „pretinde in nota sa că guvernul L J.,'-S să 
fnt.rzlcâ tl|ăiIrea ziarului emlgrantllor revoluționari Iugoslavi". Cu 
alte cuvinte, guvernul jug' s'av „prctlrdc" ca l RSS - a I -t iue In ta
ra sa ucelaș regim de teroare ant'-cumuni’-i și anll-democratic care 
eslsiă in prezent in Jugoslavla cu asupriri șl arestări împotriva co
muniștilor, democraților, oamenilor dc partid ii In gene .1 nipuiilva 
tuturor cetâten'lor care se manifestă pentru prietenia dini c Jugos- 
lavla șl L'RSS. Nu crede oare guvernul Iugoslav că aceasta ridlclă 
„pretenție ’ icliivaleara cu „cel mal grosolan amest ," in aface
rile Interne ale LRSS? Oare nu considera guvernul ) a- ca a- 
vand o „pretenție' atât de absurda ve rune it-lr’o sil a le ridlcn'ă? i

Nota Jugoslavl-I califică pe emigrant i rcvolutlon il din l RSS ' 
ca ..trădători al Patr el lor*’. Guvernul sovietic este de altă păre
re. Guvernul sovietic consideră ca cm'grantll revol donări Iugos
lavi sunt adevarad socialiști șl dcmocra|l fii credincioși al .Iugos
laviei. luptători neînfricat! pentru Indcpenden a Jug savlelșl făjritj- 
rl al prieteniei dintre Jugosavla ți LRSS. Dacă s’ar căuta tră
dătorii Jugoslavlel, atunci el ar trebui să De căuta(l nu printre c-rnl- 
granfli revoluționari lugos'avl, cl printre ace domni care subminea
ză prietenia dintre LRSS si Jugoslavla. sHblnd asliel Jugoslavla și 
pregătind pentru ca aceașl soarta Pe care o au tarile ce au căzut 
Iii sclavia Imperialismului rl cari Și-au pierdut independenta.

(Urmare din pag. l-a)

concediul lor anual, în vara a- 
nuQui 1947, .numărul lor s‘a ri
dicat la 1.580.000 persoane, in 
1948 numărul lor a crescut Iu 
1.900.000, iar anul lacesta eî vor 
dopați 2 milioane. Această creș
tere a locurilor disponibile se 
explică prin faptul că numeroa-' 
se case dc odihnii, distruse in 
timpul războiului, au fost recon
struite ți au ifotttl amenajate iiil- 
tclc noui. Numărul acestor casc 
va crește dtesigur și moli mult in 
cursul viitorilor ani

Fără îndoială, că primii pre
fera fi în casele do odihnă și în 
sanatorii isunt muncitorii a că
ror sănătate (conform avizului 
rom «iei medicale a întreprinde
rii) necesită un concediu mai 
lung uneori decât cel legal), în- 
<r'o colonie sau alin, pentru o- 
d’hn sau îngrijire.

Unii muncitori beneficiază 
cliitir dc o gratuitate completă, 
n .În1refmcrii și uneori chiar a 
culăloiici. Astfel, contrarnacstrul 
Anatoli Koloiartscv din uzina 
„Krasnv Proletari" și a petrecml, 
cl și familia «i concediul, într'un 
sanjtoriu din Soci (ÎL S. S.

Cum sunt organizate concediile în Uniunea Sovietică?
(’.eorgi'a); chcltuelilc dc întreți
nere 101)0 ruble iprecum și bile
tele dc tren au fost plătite inte
gral de administrația uzx.nei. A- 
ccasta. este, firește o recompensă 
care nu se acordă decât celor 
mai evidcmfia.fi muncitori.

CUM I$I PETRECE TIMPUL 
LIBER MUNCITORUL 

SOVIETIC?

Toluși concediul anual plătiit. 
garantat tuturor, după 11 luni 
de muncă, nu este singura for
mă de odihnă la care muncito
rul sovietic are efectiv dreptul. 
Dreptul la odihnă se mai mani
festă ți prin excursiile săptămâ
nale la cote uu dreptul fiecare 
muncitor după șase zile de lu
cru, dc opt, șapte sau șase ore 
(după profesiunea respectivă) la 
cari se azlaogă zilele de odihnă, 
.sărbătorile naționale, concediile 
de căsătorie, de naștere, ele... Dar 
nici în occst ciaz n'a fost neglijat 
nimic, dc către Guvern, de ad- 
înjini-ilratic sau dc sindicatul u- 
z’nei pentru a permite muncito

rului sa profite cal mui plăcut 
și util do (repausul său. Muzielc, 
tcutrele, cinematografele, biblio
tecile, stadioanele, parcurile și 
alic instituții culturale oferă o o- 
cupafie plăcută in ftmpul liber 
al muncitorului. Sindicatele so 
vietice dispun ele singure de 7.500 
cluburi și palate dc cultură pu
se la dispozijîa tuturor munci
torilor. Muncitorul își poate pe
trece vveek-cndul, cu foarte pu- 
|iinie clicllueli. în casa dc odihna 
a uzinei sau a-siudioatului. A- 
ceastă casă de odihnă, care nu 
trebue confundată cu celelalte 
dc cari am vorbiit imai sus, se 
numește „v ilă pentru o zi" și 
este rezervată exclusiv, muncito
rilor cari doresc să-și petreacă 
acolo ziua de odihnă săptămâ 
nală. In schimbul unei sume mo
deste, muncitorii pot guși, la clu
bul la care sun.t înscriși orice 
distracție preferă : șuh, pescuit, 
canotaj, etc. A-l|ii îți petrec tim
pul liber, cultivâdu-și grădinu. 
participând la aeftivitatea cercu
lui respectv de artiști amatori,

etc. Pe scurt, f ecarc cautu să-și 
folosească elipole libere cum îi 
place mai bine.

VIAȚA INTR'UN „SANATORIU 
DE NOAPTE"

După ce și-a. dcsbrăcat hainei.’ 
ale lucru, Piotr Mui.ugh u, s’n 
imlreptut spre sanatoriul de 
noapte, al uz,nei. $i-u lusat hai
nele (în vestiar și a intrat în 
bure, să-și facă un duș.

După un sfert dc oră, imbră 
cu.t intr’o pțjuma și incul(ut ca 
niște pantofi ușori, el s'u dus in 
sufragerie. După masă u urcat la 
ul doilea etaj, unde, in sula dc 
odihnă undo s’u întâlnit eu Scr- 
ghe Berczovski și cu un uit mun
citor Ivan Moltsanon. Celor trei 
prieteni le plăcea să-și petreacă 
aici timpul lor liber, așezați in 
fotolii confortabile, absorbiji de 
o partidă de șah, dunu* sau do
mino, ditîhd reviste sau ziare, 
asonltând muzică sau razlio. «au 
pe vreunul din tovarășii lor. 
cântând la pian. La ora desti
nată îngrijirii medicale, cei trei

prulc.ni cari unnau un trata
ment se despârjeau, ducându-sc 
cure la șvxlinla dc clectrolerapie, 
care la o injecțje, altul la ma-mj. 
Apoi fiecare se ducea la culcar?, 
dormind până a doim zi. la ora 
7. când iți reluaii lucrai la u- 
zină. Ața m: scurge, liniștit și 
pașnic, răgazul muncitorilor bol- 
nuvi, în sanatoriul de noapte, 
cum sc numește acest lăcaș )>e 
cure se străducșlc să4 posede 
fiecare uzină.

Uzina „hrasny Pi ol*'ar* d 
pildă, dispune i:i sanatoriul cl 
de noapte de 75 locuri, «crace 
reprezintă anual j>est*' 27.000 zile 
de odilruă.

CONSTITUȚIA SOVIETICA GA- 
RANTEAZA TUTUROR OAME
NILOR MUNCII DREPTUL DE 

ODIHNA

I r.-șle vă muncitorii «tari v:i, 
uci. nu suferă i',’ nici o boală 
gravă cure să-i silea-că să-și în
trerupă mime.i și să fi<> molrl1 
z-ifi in pa*. lotuși starea «uim- 
tu|ii unora !<■ inspbiă destulă in

grij<h«ire penTti u ' mți ntfCsi

’dteu <lr a uni..1 uii Ir-atamen’
sju’cial, <iiin h t ivuHAiiii' a sau
lx>liLa\ ; ik‘ fia1 . In tazui1 ace*
’u cu AAzinfcvU-J mod.
calc a uzin« « tiidmiic-

lor in >unu tonul <k- nnapte
care lc oferii a\ untajul <j r a

aflu in im«*diala -re *i X‘F-
vioiului lor. 1 t ->•' bucură aici.
in mol gra h* ,ri in ufara ore-
lor dc lucru de .< m.t i «ics5 -
vâ rși ta i ngriji re jH»t h. *» venii
MLnaturiul, atât t rnp cât rwve-
hitu tratamentul "»iit cura nxp'?-
tiva.

Sanatoriul dc noapte «--te iea. 
M-me.ni acccsijvil ț, , < -lor vizita
tori (lotanp, cari va pentru o 
consullafhv medicală, sau un c- 
xumen radioscopic, ți prefera 
să-și petreacă noaptea în buișli'i 
suna ormhti.

In felul mtista, scc.pul pe ca:.- 
ș l-n propus Co<stitu(in «o <81 
că, de a garanta tuturo; cetățe
nilor dreptul la odihnă pr n a- 
eor.ht ri’a luhiror posil>ili'ă|i!or
i’onspunz’i'oaTe. este realizat in 
întreg mi. Și toc, ii dcacvca. 
mumitorul soi i< tic, cl luptă z> 
cu zi. pe ogoare fi 'n uzină, în 
Ittboraloatc și Instiiutc, in atc- 
I « r și în birouri.

evidcmfia.fi
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.DIN CÂMPUL MUNCII

In c bolojele tine re tulii delo mina Jieț-Lonea 
se obțin importante depășiri de normă
Luptând conștient pentru îndeplinirea șl depășirea Planului de 

Stat, tinerii dela abatajele de tineret din Lunea, au obținut impor
tante succese in munca pe tot paicursul lunci Mal.

Astfel in abatalul ce a fost condus de tânărul Slolcescu loan, 
s'au obținut următoarele depășiri medii de normă:

Schimbul Iul Bauke losll 65 la sută depășire; schimbul Iul Culda 
Teodor 59 la sută șl schimbul Iul Soecsz losif 22 la sută.

In abatajul condus de minerul Deak Veiitz.el, schimbul condus do 
Faccsta a depășit norma cu II la sută, schimbul Iul Petrlc Petru cu 

■>0 la sută șl schimbul Iul Pulu Nicolae cu 8 la sută.
fncuru'ațl de succesele obținute, tinerii s’au hotărit să continue cu 

mai multă răcită muma pentru o productivitate mereu sporită.

Muncitorii dela Industria Ceramică Baru 
Mare au depășit programul de producție 

pe luna Mai
I)upă 1 Alai, muncitorii dela In

dustria Ceramică Baru Mare, în
drumați de organizația de Partid, 
au pornit cu un nou avânt la iu
ti ecerl socialiste, pentru indepll- 
ifrea șl depășirea Planului pe cel 
de al doilea trimestru.

ASTFEL PE LUNA MAI PRO
GRAMUL DE PRODUCȚIE A 
I OST DEPĂȘIT CU 4 LA SUTA.

Printre muncitorii fruntași ur
mătorii au realizat depășiri de nor
me: CrăJuuascu Barbu care a de-

Cum se calculecza indemnizația 
de concediu ?

1-a stab'lirea duratei concediu
lui de odihna pe 194W s’a (inut 
si iruă de vârsta salariaților, ve- 
< h mea lor în câmpul muncii și 
meritele pe oare le-au câștigat în 
lupta pentru mărirea producției 
și a productivității muncii.

In «eia oe privește indemniza
ția de concediu ea a fost stabi
lită în așa fel incât să nu fie în 
n ci un caz mai mică decât sa
la i al obșnuit.

So «dună toate sumele primite 
de un salariat pentru munci 
prestată în ultimele trei luni ex- 
c< ptându-sfp orele suplimentare 
.și suplimentele ocazionale.

Totului se împarte la numărul 
zilelor efectiv lucrate, iar rezul- 
la'u) pe înmulțește cu numărul 
z Ielelor de concediu la care are 
dreptul salariatul.

In oe privește salariații lunari, 
totalul sumelor primite pentru ul
timele trei Juni pentru munca 
prestată se împarte la 78 zile.

Muncă voluntară la Magazinul 
a de Stat din Petrila

Pri« munca voluntară Inițiată 
și ajutată efectiv de organizația 
de Partd, la Magazinul de Stat 
din Petrila, au fost aduse serioa
se îmbunătățiri Iccalu'.ui.

Astfel, pentru a mări spațiul în
căperilor, s’au dărâmat trei pereți 
interiori, tencuindu-se apoi întreg 
localul si întărindu-l cu grinzi și 
stâlpi de fier.

Deasemeni s a schimbat și con
ducta electrică.

In total, salariații Magazinului 
de Stat au efectuat 120.3 ore vo
luntare, economisind suma de

Din activitatea Asociației Romilor 
Valea_ Jiului

la «ua de 50 Mai a. c., a a- 
vut !•« la Teatrul de Stat din 
Petroșeni, ■ în cadrul .Asociației 
Romilor, un concert de vioară și 
pian. executat de violonistul 
Muntennu Desideriu și de pia
nistul Ticu Lueaci.

Compus din bucăți bine alese de 
muzică variată ușoară de C. Po- 
rumbescu. Boulanger. Sinding, etc.,

cu 4 la sută
pășit norma cu 113 la sută, Jitea 
Nicolae cu 110 la sută șl Gabor 
Menyhard cu 106 la sută.

Deasemenl, tovarășa Bala Ca- 
rolina dela uscătorle a depășit nor
ma cu 106 la sută, tovarășii Po- 
povlcl Nicolae șl Vlșan Petru au 
încărcat in decursul lunci Mai 12 
cuptoare in loc de 10, Iar tovară
șul Mall Villteni dela măcinat, lu
crând la două mașini a realizat 
frumoaso depășiri de norma.

I. H. c iresp.

Rezultatul apoi se înmulțește cu 
numărul zilelor de concediu cu
venite.

Dela sine în|oles că indemni
zația de concediu înlocuește sala
riul. Primind indemnizația de 
concediu, salariatul nu mai are 
dreptul pe timpul concediului la 
salariu.

Noul sistem de calculare al in
demnizațiilor de concediu și mă
surile luate de C. ■(>. M., pentru 
a trimite anul aoesta un număr 
dublu de isularfaji. în raport cu 
anul trecut în stațiuni balneare 
și climaterice, dovedesc preocu
parea Partidului și guvernului 
pentru ridicarea nivelului de via
ță al oamenilor muncii.

întorși d'n concediu cu forțele 
rclăcutc. salariații vor munci cu 
mai multă putere și râvnă, pen
tru ridicarea producției și a pro
ductivității muncii, știind că ori
ce progres în economia țârii se 
răsfrânge în pr.mul rând asu
pra lor.

45.060 lei, costul materialului ne
cesar și a mâinii de lucru.

S’au evidențiat în munca între
prinsă tovarășii Iman NicJae, Mo- 
goș S., Morariu I.. Kovacs Os- 
kar și Kovacs Grigorc.

Un prețios concurs a fost dat 
de prietenele Zippenlenntg R., I- 
iltan M., Bulz M. ș. a. precum și 
de tovarășii Paris Andrei, zidar 
și Bârlea Partenie, electric'an.

In prezent lucrările continuă 
intr'un ritm vioi, toți salariații 
fiind convinși de utilitatea mun
cii lor, urmând zugrăvirea și de
finitiva amenajare a clădirii.

concertul s’a bucurai de mult 
succes în rândul auditoriului 
compus în bună parte din mun
citori.

Dorim ca și pe viitor. Asocia
ția Romilor să-și conL'nue mai 
fructuos activitatea, dovedindu 
și in acest fel posbilități igno
rate și neincurajate de regimu
rile trecute.

Cum trebue să luptăm pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui?

(Urmure din pug 1 u)

defecte, minerii Iau perforatoarele, 
fac multe găuri, le incarcă cu 
exploziv mult șl Ic dau loc.

Dar care-l rezultatul?
Din cauza prafului utilii șl a șis

tului sfărâmat, cărbunele e do 
proasta calitate. I’e când dacă ar 
lucra mal cu chibzuială, cu explo
ziv toarte puțin șl cel mal mult cu 
ciocanul de abataj se poate ob- 
I ne și câibune de calitate șl eco
nomie de exploziv.

STANtiA VAL’R 
miner

șef de echipa la mina Lonea

APLIC ANIIU-SE O NORMA CAT 
MAI JUSTA, MINERI DIN ABA
TAJE VOR PUTEA DUCE CU 
SUCCES LUPTA PENTRU O 
PRODUCȚIE SPORIT,A CANTI
TATIV, DAR MAI ALES CALI

TATIV

Minerul lm,j loan, șeful li
nei grape de mineri, lucrează 
împreună cit grupa sa in stra
iul III ilnt sectorul [ a! minei 
Lupani. Abatajul camera in ca
re lucrează de / luni prezintă 
o Siric infreagă de greută/i. 
car, au dus la rămânerea sub 
normă a acestei grupe in fie
care lună consecutiv.

Iată ce ne scrie tovarășul 
Rad loan ca răspuns la anche
ta util iată de ziarul nostru cu 
privire la calitatea cărbunelui.

In abatajele cu cărbune care nu 
au Intercalații de șist, problema 
calității este ii or de rezoivat. Alta 
este insă situația in abatajele un
de șistul sau cărbunele feros este 
in cantitate mare decât 
cărbunele curat. Spre exemplu in 
abatajul nostru, din cauza deselor 
intercalați! de șist, de șapte luni 
de când lucrăm alei nu am putut 
măcar atinge norma. Munca mi-o 
organizez cât mal bine, fiecare

Minerii dela exploatările carbonifere din Valea Jiului 
au depășit programul de producție cu 5,8°|o

de 25 la sută, urmați de cei din 
sectorul II care au realizat o de
pășire de 21 la sută, în locul al 
treilea sa situat sectorul III, cu 
o depășire de 13 la sutâț iar 
sectorul IV, cu o depășire de 3 
la suta s’a situat în urma celor
lalte.

Cele mai frumoase succese în 
munca au fost obținute de grupele 
care lucrează după metoda pre
luării lucrului pe schimburi. Ast
fel alături de grupa fruntașă a to
varășului Pop Ludovic s’a ridicat 
grupa fostă rămasă în urmă a to
varășului Vasiu losif, care pe luna 
Aprilie, când cele trei schimburi 
au lucrat in colectiv, a avut o 
depășire de numai 9 la sută. Pe 
luna Mai lucrând după această 
metoda, tov Vasiu a depășit norma 
cu 67 la sută, schimbul II al to
varășului Vârtop Sivisteanu cu 6 
la sută, iar schimbul condus de 
Râza Ștefan a realizat o depășire 
de 48 la sută.

Deasemenea, grupa tovarășului 
Kuderna Emil a realizat o depăși
re de 43 la sută, grupa lui Ke- 
berle Matei, care pe luna Aprilie 
a avut o depășire de 2 la sută, 
pe luna Mai a depășit norma cu 
48 la sută; gru.pa lui Gheorghe 
a dat 35 la sută, Nistoreanu Gheor
ghe cu 33 la sută, Szilagy Ion cu 
29 la sută, Kiacnadi losif cu 24 
la sută, iar alte grupe au între
cut normele.

La sectorul IV al minei Petrila, 
cea mai frumoasă depășire de 
normă a fost realizată de grupa 
tovarășului Cesar Eugen de 41 la 
sută, urmată de grupa lui Szc- 
besteyn losif cu 38 la sută, Szi
lagy loan cu 29 la sută.

De subliniat este faptul că la 
mina Petrila, numărul grupelor 
care nu-și îndeplinesc normele 
scade necontenit, permițând mi
nerilor acestei exploatări să de
pășească cu mult programul pe 
intreaga exploatare și să se situ

dlntie cel 9 mineri din grupa mea 
știe ce are de tăcut, Iar in lupta 
pentru o producție sporită eu șl 
minerii din grupa mea nu am pre
cupețit nimic. Cu toate acestea 
n'um putut măcar atinge norma, 
decuni tel o depășim.

Aceasta se dutorește laptulul că 
abatalul nosliii care este de 3x3 in. 
are o Intercalațle care variază in
tre 1.51) 1,6(1 m., iar grosimea
pletiel albe ajunge la (1.80 0,90 iu. 
folodiid șl explozibil pentru îm
pușcarea Iroiitu'ul de cărbune, deși 
in cea mal mare parte lucrăm cu 
ciocanul de abatal.

Din cauza procentajului prea 
mare de șist, se întâmpla să dăin 
iu timp de 8 ore mimai imul sau 
doua vagonclc de cărbune, restul 
de 5 piuă la 7 vagonete llud șist, 
Folosind insă mal mu t ciocanul de 
ulmtal, cu care desprindem bucăți 
cât mai mari, alegerea șistului o 
facem cu mâna, realizând asi el tl 
o economie de exploziv do 15—20 
la sută. Ori tocmai alegerea minu
țioasă a cărbunelui din șist face 
ca grupa n.iasra să nu-șl poată re
aliza norma.

Șl aici consider că numai apli- 
cându-ne o normă cât mal justă, 
având în vedere procentul de șist 
in abatal, grupa mea va putea să 
ducă cu succes, lupta pentru spo
rirea producției șl îmbunătățirea 
calității căi bunelul.

RAD IOAN
miner

șef de grupa la mina Lupenl

IN LUPTA PENTRU CĂRBUNE 
DE CALITATE TREBUESC AN
TRENATE TOATE TREI ECHI

PELE DIN GRUPA

Tovarășul Barna Alexandru de
corat cil „Ordinul .Muncii’’ este 
șeful unei grupo fruntușe d<'a 
mina Aninoasa.z

In scrisoarea pe care o redăm 

eze in fruntea celor'alte exploatări 
din Valea Jiului.

CU 4.9 LA SUTA PESTE PRO
GRAM MINERII DIN ANINOASA 
S’AU SITUAT IN LOCUL AL 
DOILEA AL ÎNTRECERILOR 

DINTRE EXPLOATĂRI

Deși minerii din Aninoasa an 
realizat o depășire medie pe iuna 
Mai de 4,9 la sută, față de luna 
Aprilie, când programul a fost 
depășit cu 6,7 la sută, această 
realizare dovedește că elanul în
trecerilor socialiste nu se desvolta 
în același ritm ca și Ia Petrila. 
Intr'unul din numerile trecute, 
ziarul nostru e criticat organi
zația de Partid și Sindicatul din 
Aninoasa, pentru lipsa de preocu
pare permanentă și insistentă a- 
supra întrecerilor socialiste. Și 
tocmai această lipsă a făcut ca în 
loc să crească, producția realizată 
pe luna Mai a minerilor din Ani- 
noasa, ea este inferioară celei din 
luna Aprilie.

Pe luna Mai 27 gupe, printre 
care se numără și acelea conduse 
de tovarășii Săcăluș Petru, Mihuț 
Zaharia, Balinț loan, Moiș Petre, 
lulias Francisc, Macovei Alexan
dru, Ion Moise, Colda Ion, Iovan 
Andronic. Andronica Ludovic, 
Stros Ludovic și altele, au reali
zat depășiri de normă între 15— 
29 la sută. A mai rămas însă 
un număr de 15 grupe de mi
neri care nu și-au îndeplinit 
programul pe luna Mai, rămâ iănd 
sub normă cu 5—31 la sută.

In privința reducerii necontenite 
a numărului de grupe rămase în 
urma, prin însuflețirea întrecerilor 
socialiste, prin extinderea metrdei 
de preluare a lucrului pe schim
buri. prin luarea de măsuri prac
tice în vederea lichidării rămâ
nerii în urmă a grupelor care au 
lipsuri în muncă, organizația de 
Partid, sindicatul, comisia de în

mul jos, tovarășul Burau iu* 
ruHfmiide Iu unchetu noastră, ro
lurilor la îmbunătățirea ealituțu 
curbunelui.

(•rupii <u cure lucrez intrau 
iibuliij cameră din nunii Ani- 
iimisu, cuie f temută din 21 mi
neri fi e«te impar/ilă in trei 
echipe de cute ? oameni, ture 
lucrează in schimb de H ore.

Unu dintre greutățile pe cure 
nai le iutiinipinuni in lupta pen
tru extragerea curbunelui < te 
țistul, cure te prezintă in iidrr. 
culiifii groase iu șirului i! i ă' 
bune pe cure-l e.\ploutuni.

încă eu fi ortacii dm irt.ipa 
cu care lucrez efe t’a, ,, sil ă- 
duiin să alegem șiv'u/ <u griji, 
pentru a da curbu'ie de lulilati 
nil unii bună.

In luna .Mai, grupa ai -1 a ale» 
din <uiburiele expl u.tnt o . -s 
litale de t,0 m. c. a, țist • are 
a fost aruncat pe puli.ii.i ub: 
liijului, precum ți 40 uagonete 
țist cure au t'...t sciliv' afara 
din mină.

Insă nu ți reielidh: doua 
schimburi din d'upi meu se -j

Chiaburi din plasa Hațeg înaintați în 
judecată pen'ru nerespectarea drepturilor 

angajațiior lor
Sindicalul Salariaților \g'rii-<‘li 

du Hațeg di.Mâșouru o vie ai|i- 
unc de demascare a manevrelor 
Ia care se ilodau chiaburii sate
lor din ucxmstu plusa. Mulți din. 
tre ui, în ura lor ueinipucatii fuțu 
de țărănimea muncitoare, (aulă 
ra să inliinzlc/x* și să înșele sa- 
luriuții ugriicoli.

-Astfel, un mure număr de 
chiaburi ri'au voit ca xa achite 
drepturile bănești angujaților lor.

Sindicatul Salariaților Agricoli, 
sz*>izându-se de acest fapt, a Insit 
măsiirle cuvenite nz.olvunl in 

treceri și tehnicienii trebue să-ș! 
îndrepte atenția, pentrucă nu
mai astfel, minerii din Ani- 
noasa nu vor mai da înapoi, ci 
vor merge înainte spre noul suc
cese în mărirea producției de 
cărbuni.
DFLA 2,2 LA SUTA SUB PRG 
GRAM IN LUNA APRILIE, PE 
LUNA MAI MINERII DIN LU- 
PENI AU DEPĂȘIT PROGRAMUL 

CU 4,3 LA SUTA
Exemplu pentru minerii din A- 

ninoasa, este felul cum minerii 
din Lupeni, care pe luna Aprilie 
au rămas sub preliminat cu 2,2 
la sută, pe luna Mal, sporindu-și 
eforturile in muncă și adâncind 
întrecerile socialiste, au reușit să 
depășească programul de produc
ție fixat in cadrul Planului cu 4,3 
la sută; deci cu o diferență de 
numai 0,6 procente față de A- 
ninoasa.

Continuând să dea un avânt șl 
mai mare întrecerilor socialiste 
intre echipe, grupe și sectoare prin 
lărgirea aplicării metodei de pre 
luare a lucrului pe schimburi și 
prin popularizarea largă a frunta
șilor muncii șl a experlențli lor, 
sarcini ce le revin organizației 
de Partid, sindicatelor șl comisii
lor de întreceri—minerii din Lu
penl vor putea obține succese șl 
mal frumoase in bătălia cărbune
lui.
MINERII DIN LONEA CÂȘTIGĂ
TORII DRAPELULUI ÎNTRECE
RILOR SOCIALISTE LA 1 MAI. 
SE GĂSESC IN URMA CELOR
LALTE EXPLOATĂRI DIN VA

LEA JIULUI
Pe luna Aprilie, minerii din Lo- 

nea au încheiat bilanțul realizăii- 
lor cu o depășire de program de 
8,9 Ia sută. Pe luna Mai însă, mi
nerii din Lonea abia și-au înde
plinit programul de producție 
fiind astfel întrecuți de toate ce
lelalte expoatări carbonifere din 
Valea Jiului. 

cupă In uceeuți mătură de i'n- 
bii“uta(ireu cală»',ii căryuaidui, 
cu Imite că le-am aratul impur 
tim(ii alegerii țlsliuui dm cir- 
tmrie. < uni uu lueial, nu țtiu, 
ilar Iu sfurțllul lunei ktui, lOti 
i.ugmiele <u Jibiui„ din Iota 
Iul produc(iei grupei uouslre "u 
ne au fost tocoide Iu plată, /m*n- 
hu molirml ca '** ■ r purle din 
migonelele cu răi bline extras dm 
ubidajul noslru ei., mm,Ierul cu 
prea mult fini.

l7edem deci i ol iile de nece
sar ca loji miii"rii *,i lupte pen
tru imbuiiălali'eu lalitâtii iar- 
bunelui, 1'i‘iitrur j nu mie sufi
cient ducă uuiimt i,n schimb te 
>tiadue;te sg dea iurbune de ca
litate , iar c"iot ,luuă n,t țn 
lU/ul acesta, toate tiii Sihirr.l.ii 
rile intre cure * ichi/a are a 
lăutul su de i iu, bune d» luna 
calitate, uu foit păgubite, iu «- 
fură de faldul că iărbi"ele ca'o 
conține mult țist "ecetils, h.-l 
tuiili de piepurure, si lei ;iomir<*, 
transport, ele.

BARNA ALEXANDRU 
decorat cu ..Ordinul Muncii" 
șef de gurpă la mira An nousa

scurt limp 14 dintre niii/lictel'* 
liileiverizU* intre chiaburi și -i- 
lui ajii lor.

I nnuiorii < hiaJiuri, ilatorBu 
acțiunii energice dusă de aiz«t 
Siud cat, un fost siliți u iu-iiil’i 
suluri le angujuților lor Udia- 
escu Moise din comuna Demsuș, 
Dărăbunț, l’eltu din l’oeiii, Pc- 
brescu Ion di*n RăcJiitovu, l’.iru 
Ludovic d m Silvașid Supva-.or, 
Albii Ion din ,-minpetrii, Dmgo- 
tescu .Mihuilâ din Pui și Hăla- 
cșteariu Petru din Râu de Mori. 

N. S., coresp. voi.

Se Șâie că in mina Jieț-Louca. 
condițiie de munca sunt mult mai 
grele decât la oricare alCi ex
ploatare carboniferă din Valea 
Jiului. Lipsa de vagonete goale 
pentru încurcarea cărbunelui, lipsa 
complectă a mecanizării abataje
lor, precum și greutățile provoca
te de exploatarea defectuos ă a 
straturilor de cărbune din trecut, 
câ*id capitaFștil n’avcau n:ciun in
teres să valorifice bunurile țării 
noastre spre a nu concura cu stă
pânii lor — capitaliștii de peste 
hotare — provoacă greutății mari 
în muncă, pe care minerii dela 
Lonea le au de întâmpinat in 
lupta pentru depășirea Planului.

Prin lupta hotărâtă împotriva 
greutăților care stau in calea ri
dicării productivității muncii, cu 
sprijinul tehnicienilor, minerii dela 
Lonea vor putea să câștige din 
nou locul de cinste pe care 1 an 
deținut la 1 Mai.

Zilele trecute, răspunzând che
mării la întrecere adresată de 
muncitorii întreprinderilor fruntașe 
minerii din Valea Jiului ai pornit 
la noui întreceri pentru îndeplini
rea și depășirea Planului pe ceif 
de al doilea trimestru.

Prima lună de muncă în cadrul 
trimestrului II a fost încheiată cu 
succes: nici o exploatare na ră
mas sub program, iar depășirea 
pe întreaga Valea Jiului este de 
5,8 la sută.

Organizațiile de Partid au sai- 
cina de a urmări punct cu P'inct 
felul cum sunt îndeplinite crite
riile de întrecere, au datoria de 
a îndruma sindicatele si comisiile 
de întreceri și antrenarea tut iror 
grupelor de mineri, în lupla pen
tru îndeplinirea și depășirea noi
mei, pentru că astfel cea de a 
doua lună a trimestrului curent 
să f:e încheiată cu noui succese 
în bătălia cărbunelui.
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Singura cale de eșire din impas a 
economiei japoneze este punerea 
sub controlul unui guvern popular

Lâ 1 Iunie sa deschis la Varșovia

CEI. DE AL DOILEA CONGRES 
AL SINDICATELOR POLONEZE

ToKK), . (Agerpress). — Dată 
fiind criza ce amenință industria 
japoneza C. C. al Partidului Co- 
tnunl'l Japonez a început publi
care unei serii de recomandări 
rc.critcare la refacerea economiei 
japoneze.

Operele marelui poel

Al exandru Pușkin au fosl editate

în 45 milioane exemplare
M* 1 i4CX>\ A, 2 (Agr-rpre *). -

MtJSCGV \. V (Ag.Tprcss). - 
Z urni IZ\ 1> I I \ publilH deda 
ru|iile fucute de Gvrliuidl I Nici 
in radrul <v>nferin|e: ținute la 
I’ruga.

I isler cate sa oprit la Fraga 
a răspuns numeroaselor intre 
bări puse de ziariștii cehi și stră
ini.

„Elilx’rarca mea se dat-jicșle 
nu mirau, protestelor poporului 
britanic, ci ți întregii mișcări in. 
ternalionalc progreasste".

Relativ Iu reacliouurii anteri 
câni care amenință incă să-l a- 
ducă inupo'. in Amcricu el a 
spus :

„Dacă ar exista un premiu 
\obel p. litru prostie, atesta ar 
fi meritat de reacționarii ameri
cani".

I'isler și-a exprimat admirația

La 2 limfe a părăsit Mosco
va îndrept.indu-se spre Paris de
legația lemeilor soviet ce in urjua 
invitației Luiunii Femeilor Fran
ceze de a lua parte la c.l de al 
treilea Congres Mational al Uniu
nii, care are loc in momentul de 
fată la Marsilia.

• • •
XEM-’lOBK. 2 | A.g’fti’prffis).

In japortul anual al Organiza 
|io: Internaționale a Muncti -c 
subliniază că in Belgia, Olanda. 
I XiiK’inarca. V inlantla. Fiunpt, 
Irknda. Suedia, Elveția ț.i Sa
tele l ni e se tdr-tvvu în piitul 
unei grave cri/r evonom r.

PoUioU datelor publicuD' de ( d 
«d ( ăi ții la ] htnie 1949, ope
re 'e murelui port Alexandru Puș- 
ki> uu fost editate pună acum 
in î milioane de exemplare in 
V. -S. S. și in . o limbi ale po
pi retor din Uniunea Sovietica 
fi u’e popoarelor din întreaga 
hune. în Hu&ia dinainte de r 
vululie, lucrările marelui poet 
uu fost publicate numai în 14 
Urnii in 10 "00.000 exemplare.

Să luptăm pentru îndeplinirea criteri lor 
ce stau la baza întrecerii socialiste între 
exploatările carbonifere din Valea Jiului

(urmare din pag. 1)

întârziere. După ce tortele de 
muncă ale celor trei cc’iipe au 
fost echilibrate prin Justa repar
tizare a brafelor de muncă după 
o mai bună organizare a muncii, 
folosirea din plin a timpului de lu
cru și executarea concom'tentă a 
difer tclor lucrăti necesare extra
gerii cărbunelui in abata|, aceasta 
grupă care rămânea in continuu 
sub normă, pe luna Mai a reușii 
să invingă greutățile și să depă
șească norma cu 5 la sută.

Dacă toate grupele din minele 
Văii Jiului ar indepl ni cel puțin 
nor. a, succesele in depășirea Pia
nului vor fi cu mult mai mari 
decât cele obținute până acum. 
Ori acest lucru nu se intâmplă 
incă la minele din Anlnoasa, Lu- 
peni, Petrila și Lonea, mai avem 
inca un număr destul de ridicat 
de grupe care incă nu-și îndepli
nesc normele și care Îngreunează 
lup a pentru sporirea producției de 
cărbuni.

I' deplinirea Planului producției 
de cărbuni, cât șl a programului 
de pregătiri, cere ca grupele râ
mase incă in urmă să învefe și 
să fie ajutate să muncească cu o 
productivitate ridicată, pentru a 
putea îndeplini și depăși normele.

In acest sens, exemplul dat de 
gru a tovarășului Muntean tiebue 
să fie urmat de grupele care mai 
râm n incă in urmă. Folosirea ra 
t on dă a timpului de lucru, buna 
organizare a muncii in abataj, bu
na r.grijlre a uneltelor de muncă, 
executarea in bune condjțiuni a 
armăturii, podirea abatajului, ek„ 
dă posibilitate grupelor de mineri 
s utreacă normele fixate.

Schimbul de experiență ’-nre 
gru e asupra organizării munci', 
popu'arizarea metodelor de muncă 
folosite de grupele fruntașe, ex

Partidul Comunist Japonez a ela
borat un plan general șl o serie 
de programe pentru diverse indus
trii subliniind că singura cale de 
eșire din impas a economiei japo
neze este punerea ei sub contro
lul unui guvern popular.

\uniai în regimul nomefic ope
rele lui Pușkin au devenit acce
sibile massclor largi ide cititori 
lor.

It omanul lui Pușkin ,,latu ( -j- 
pitaiilui" U fot,! publicai in 11“ 
edilii fi in 44 limbi ințrun nu
măr de 2.144.000 exemplare, 1 
50-a edil ie a poemului ,,Eogheni“ 
u atins 2.200 000 exemplare. Po
vestirile lui Pușkin au apărut in 
4S limbi, 210 edifii cu un tiraj 
de 6.600.000 exemplare.

tinderea mecanizării in cât mal 
inultea batale, introduce ea și ex
tinderea la toate exploatările din 
Valea Jiului a mașinilor minere 
care ușurează munca cum este 
spre exemplu scocul osc lanț 
blindat folosit in mică măsură la 
mina Petrila, — iată câteva con
diții care duc la ridicarea produc
ției de cărbune.

De aceeaș mare importantă in 
ridicarea productivității muncii, 
sunt cons'ătuirile de producție in
tre m'nerl și tehnicieni. Aceste 
consfătuiri nau fost incă ridicate 
la inălțiinea sarcinilor ce le re
vin. Prea puțin sunt analizate 
greutățile in muncă, prea putini 
sunt minerii și șefii de grupe ră
mași in urmă, care iși arată des
chis greutățile și deficientele in 
muncă ce stau in calea ridicării 
productivității muncii. Expunând 
greutățile care-l apasă in muncă, 
precum și lipsurile pe care le are, 
minerul rămas in urmă poate fi 
ajutat cu experiența și sfaturile 
celor fruntași se pot lua măsuri 
tehnice sau administrative, in ve
derea lichidării greutăților.

Felul cum sunt duse la indepli- 
nire aceste cotid'lii care stau la 
baza ridicării producției și produc
tivității muncii, precum și însufle
țirea întrecerilor socialiste prin 
popularizarea largă a succeselor 
obținute de grupele fruntașe, priit 
popularizarea grupelor care reu
șesc să se rupă d'n rândul celor 
rămase in urmă și a felului cum 
ele au rouș't să facă acest lucru 
— iată sarcinile ce le revin sin
dicatelor si comisiilor de întrece
re, sub conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de Partid, in lupta 
pentru depășirea Planului pe cel 
de al doilea trimestru al anului 
l<M9.

VARȘOVIA, 2 (Agerpress).
I.a 1 Iuii'c s a deschis la Varșovia 
in clăd'rea Institutului Pol tehnic 
cel de al doilea Congres al Sin
dicat.Iar Poloneze, la care parti
cipă peste 18.000 c'e'eg ('. La des
chiderea Congresului iui luat t ar
te pre.ed uleie Republicii Polone 
Blerut, președintele Parlamentu
lui Kowa'skl, membrii guvernului 
in frunte cu Prlm-Mliil Irul Cvran- 
klewlcz, reprezentanți al tuturor 
pat Udelor politice d'n Polonia, 
precum șl numeroși oaspeți, Par
ticipă deasemetiea delegații sin
dic le din partea a 17 (ărl, dintre 
care: URSS, Cehoslovacia, Unga
ria. R. P. R„ Bulgaria, Fiauța șl 
Italia.

Luând cuvântul președintele Co
misiei Centrale a Sindicatelor 
Poloneze, Burski. a declarat că 
Congresul i-, I începe lucrările in 
condițiile realizării un'tățl clasei 
muncitoare și iii entuziasmul oa
menilor muncii din intreaga Po
lonie.

Aducând Congresului salutul 
său, președintele Republicii Polo

In Shanghaiul eliberat viața 
reintră în normal

SJIANG1IAL 3 (Agerpress). — 
l’iala la Shanghui reintru repede 
tn normal, l'omunicuțiiie telegra
fice și (ele foni ce în oraș precum 
și serviciile telegrafice și poștale 
din celelalte orașe eliberate au 
fost restabilite. Liniile telefonice 
întrerupte intre N'anking, ShmU 
ghui și Hankceu funcționează 
din nou. Postul de radio Shan- 
ghui^ăruiii trupele Kuomiutan- 
gului i-uu prooocut grave strică 
ciuni înainte de u se ret ruge a 
fost re purul și funcționează nor
mal.

Autoritățile populure au adus 
din Nankingul de .Xord și alte 
regiuni apropiate, canUlâți de a 
limente și alte articole de prima 
necesitate. Din șlepuri și ougou- 
ne se descarcă orez, bufone </< 
uleiu, combustibil, luzi cu arti
cole alimentare și cărbuni.

înainte de a se retrage, trupele 
kuommtangului au jefuit S/um. 
ghaiul și au incendiat sule de 
camioane și muri depozite de 
m&rfuri. incendiile au durat

Armata populară de elibe
rare înaintează vertiginos 

spre Sudul Ch inei
PEK1NG, 2 (Agerpress). — Pos

tul de radio China Nouă anunță 
că forțele populare chineze ce o- 
perează la Sud de Shangbai, au 
eliberat orașul Fcnghwa, orașul 
natal al lui Ciank Rai Shek din 
provincia Cekiang.

Forțele populare chineze au e- 
liberat deasemenea orașul Ffsl- 
kow, situat la Sud de Ningpo in 
regiunea răsăriteană a provinciei 
Cekiang.

• * ■
SJIANGHAI 2. (Agerprc-s). 

Agenția ( libia Xouă tumiifă ca 

ne. Blerut, a arătat că actualul 
Congres reprezintă o nouă victo
rie a clasei muncitoare poloneze, 
victoria tutuior ouiir.-<ih r muncii 
d ii Polonia. El a descris apoi rea
lizările economiei naționale polo
neze șl sarcinile ce stau In lata 
oamenilor niuiicll, din Polonia In 
legătură cu Planul de șase ani.

A luat apoi cuvântul Cyrankle- 
wlcz care a adus corutresulu1, sa
lutul Guvernului Po'onez.

Lin partea F. S. M. a vorbit a- 
pol l ou’s Suillaiit. secretarul ge
neral al F. S. M

Iii aplauzele furtun lase ale de
legatelor la Congres, secretarul 
Consiliului Sindicatelor Sovietice 
Goroskln, șeful delegației sovie
tice, a adus delegatllor șl intre- 
gu'u popor polonez salutul oa- 
uicrilor muncii d'n l'. R. S. S.

Au mal rostit cuvântă. I de sa
lul delegații Chinei. Tscng tlung 
Ifsliig, seciclarul general al C. 
G. M. din Franța, Benolt Frachon 
și binecunoscutul cântăreț progre
sist Paul Robeson.

două zile. Sute de sute înveți- 
nutv la I in/ și Sud de iiuul Su
cea uu lo*( iran formate in 
ruine.

7 rupele Kuomintangului au
scufundat numeroase vupeure
cure constituiau importurile mij 
luate de comunicație ale orașu
lui. tzi muncitorii din Shaughm 
repara străzile distruse scot la 
suprafață oasele scufundate, ri
dică dărâmă'urile și repară mași
nile avariate. Populația din Shau 
ghait participă in mu>să la a- 
ceste lucrări și ajulă unitățile 
de geniu ale urmatei imputare. 
Industria locală u început să 
luncțiuiieze. Douăsprezece între
prinderi aparținând uneia dintre 
trusturile k uomintangului au re 
luat producția pentru aprovizio
narea orașului și a urmatei. Xu- 
meroase fabrici de textile și țe- 
sătprij burează deasemeueu în 
plin randament. Sule de fabrici 
nu au încetul lucrul în cursul o 
perațiunilor militare, mulțumită 
acțiunii ar ier gărzilor forțelor 
populare chineze.

înainte de a părăsi orașul, auto- 
Htălile Koumintangului an ucis 
ta Slianghai sule de tineri patri
cii. I)e curând s au descoperit 
cadanrete mutilate a 30 tineri 
. are fuseseră ingropafi pe un 
teren viran.

Datorită eliberării rapide a 
Sliangliaiului, au fost salvai nu
meroși patriofi ce se afl.vi ut în
tinsuri de mul(i unt.

» * »
SHANGHAI. 2 (Agerpress). — 

N'av gația comerc ala pe fluviile 
Hauiigpu și Yangtse a fost des
chisa în mod oficial M'ercuri.

Condomnoreo Iu moarte o Celor 8 tine 
indieni a ridicat un val de indignare 

și protest
BUDAPI’.STA, 3 (Agerpress). — 

Comitelui Executiv al Federației 
Mondiale a I ineretului Democrat, 
in se,iune la Budapesta, a adresat 
președintelui guvernului indian, 
Pandit Ne iru, o telegramă de pro- 
te>t împotriva sentinței de con
damnare la moarte a 8 tineri in
dieni pronunțata de tribunalul mi- 
lit.ir din Baideralad.

,.ln numele a 12 milioane t neri, 
Comitetul Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Demociat 
protestează împotriva acestor 
condamnări ia moarte vi cere ea 
( u.rii condamnați ‘ă Le imediat 
repușl in lilertatc .

Savanț'i, inginerii, tehnicienii, mun
citorii și funcționarii Comisariatului 
pentru energia atomică, în apărarea 

savantului Joliot Curie
PARIS, 2 (Agerpre'ă. — Sa- 

van|ti, ing.nerii, tehnicienii, mun
citorii :i funcționarii Comisar aiu
lui pentru cnerg.a atomică s’au 
ridicat in unan mitate in apărarea 
savantului francez Jol.ot Curie pe 
care cercurile reacționare france
ze caută să-l îndepărteze dela 
conJuc.rea ace*tui conrsariat.

Savatitii, (ehnici.-nii șl colabora

Dacă ar exista un premiu Nobel 
pentru prostie, acesta ar fi meritat 

de reacționarii americani

Buletin extern

PRAGA, 3 (Agerpress). — Uniu
nea Sluden|ilor Cehoslovaci a tri
mis trtbunalulu md tar du rtude- 
labad un protest iinpotriva sentin
ței de condamnare la m arfe a opt 
tineri md.em intre care xe alia si 
un c< pil

Sentința de condamnate a copi
lului Ratki knodt, în vârstă de 15 
am e*te contrarie prlnc piu’ul 
dreptar lor omulu declari prote 
tul. Actul nedemocrat șt Inuman a 
ridicat un tal de nd gna e ji pro
test in rândurile studenților ce
hoslovaci, care cer anulare» ime
diata a acestei sent nle 

torii apropiati al lui Joliot Curie 
deda i, „ne exprimăm admira'ia 
profunda și recunoștința față de 
savantul Joliot Curie. îndepărtarea 
lui Joliot Curie dn răspunderea 
pe caie o deține declara rezo
luția — nu ar fi altceva decât o 
măsura poli.îca ce conr az ce ime- 
te ele țarii și prevederile Consti
tuției".

țxmtru lupta poporului germ .n 
pentru nni'alcu («,-nnaniei și u 
declarat că sc va alătura lup ci 
|xmtru unitatea Germaniei.

» ♦ »
BERLIN, 3 (Agerpress). - Ina- 

poindu-sc in Patrie după ani de 
exil și persecuție din partua te- 
acțiunîi americane :: britanic?, 
luptătorul autlascist germaa Ger- 
lardt Elsltr a sosit Joi la Dres- 
da. El a ă st întâmpinat de re
prezentanți ai viet I pol (ice și 
culturale g<rtra"c iu frunte cu 
P eșed ntcl.- F artidului Socialist u- 
nlt. Wilhelni Pleck. precum și de 
profesorii universității din Lep- 
z.ig, din al cărei personal didac
tic va face rartc și Eisler. El va 
lua parte la Congresului Tmeretu- 
luî l Iber German.

In curbul alegerilor gene
rale care vor avnu Io» la 9 O* 
tombric în Aus’ra vor :?vca 
drept la vot peste 45O.(j00 de na
zali.

• * •
— Studenții d<I i t nivr^i itej 

din Napoli hii declarat «. gruxă 
generală de protest inip.>1ri\a 
muririi taxei universitare.

♦ ♦ ♦
Acest rapoit a fost publim în 

vv(>orCxt conferinței Organiza1’ i 
Internaționale u Muncii, rare \ .1 
in<<t]X* Li 8 In ne la Geneva -i 
la cure vor rvpre/c. -
’anp d’n bl țâr .
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