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Să d ucem o luptă dârză 
împotriva absentelor nernotivate, 
pentru întărirea disciplinei în muncă

Da aii criteriu d'iitie cele 
mal principiile care sta la ba/a 
iuti ocer, lor socialiste din Valea 
Jiului, este REDUCEREA Ai SFIN
TELOR NE.MOHVATt DELA 
LUCRU.

Spre deosebire de alte ub ec- 
tive, care au menirea de a face 
ca munca minerului să fie ntal 
urguaizată. mal rodnică, de u re
duce prețul de cost al cărbunelui 
s de a-l iniburălâti ca Itatea, an- 
Knjamentul minerilor de a reduce 
l'psurlle neut tiva e de Iu luciu, are 
scopul de a lichida o in re slă
biciune care provoacă peilnrbafi 
serioase iii muncă de a da posi
bil tatea minerilor de a lupta or- 
gaaizat șl cu succes penii u iiubu- 
nă ă|irca muncii, din toate punc
tele de vedere.

Mine li din Valea J'ului au în
ceput să-și dea se=ina de ip ma
rile nefast alo lipsurilor m mo
tivate dela lucru. Pentrucă. I psa 
nomotivată deia lucru ingreu'ază 
munca min.rlir clnst ti și conști
ent! ■» lupți p ntru cărbune, in- 
grcui zâ mersul înainte al drumu
lui nostru spre o viafă mal bună, 
spre Si. al'sin.

iu Valea Jiului cele mai muite 
grop > care rămân sub normă, nu- 

. și indep in sc pre imlnatul din ca'.i- 
i zâ că in cadrul electivului lor unii 

mineri 1 psisc nemotivat dela lu
cru. Nu est: suficient dacă o par
te din mineri unei grupe vin re
gulat la munca și sunt hotărifl să 

i muncească cn spor, iar unul sau 
uiai mulți clii r să lase lucrul baftă, 
șl să lipsească nemotivat. L’psind 
remotivat dela lucru, minerul se 
sustrase dela lupta comună spre o 
viață mai bună, obli ă in mod ne- 

Iiust ti abuziv pc tovarșii săi de 
muncă să lucri ze și pentru el, fapt 
care se soldează de multe or! cu 

{rămânerea sub normă.
I Absentele nemotivate dela lu- 
1 <ru, in afară de greulăfle pc c.t- 
i re Ie ere ază în unitatea de mun- 
1 că respectivă, provoacă o serie 
I de greulă I de ordin adm nistrativ.
Sunt unei locuri de muncă unde 
^rupa nu poate lucra desconiplec- 
lată și fiind necesar ca cei ce lip- 
■esc să fie Tt'ocu'ți cu mineri din 

i alte grupe, dând astfel naștere la 
o permanentă schimbare a mine
rilor dintre un Ioc de muncă șl al
tul, iapt care slăbește coeziunea 
dintre grupe.

Cât de mari au fost aceste 
greutâfl pe luna Mai, când la ex
ploatarea 1 upeni au lipsit nemo- 
♦ivat 3.856 mineri, la Aninoasa 

j 1.586, la Lunea 1.544, iar la Pe- 
itiila 1.455, totalizând pc intreaga 

Valea .1 ului un număr total de 
| P.44I absente nernotivate dela lu

cru. 8.4'1 zile de muncă pierdute 
in zadar, d. 8.441 de ori grupele 
de mineii d’n Valea Jiului au lu
crat descomplectate, acum când 
Planul de Stat ne cere tot mai 
mult cărbune.

Dcpă irea produefe' progromu- 
I lui de i ărbune prevăzut de Planul 
de Stal pe 1419, care stă la baza 
desvolt rli economice a tari noa - 
're și a cărui indepl nire cu suc
ces consolidează bazele constru'ril 
societății soc'alivte in ta a noas
tră. cer; tuturor m'norilor din 

I Valea J'ului să curme cu absen
tele neinutivate dela lucru, care 
este cea mai ascuțită formă de 
indisciplină in muncă.

m pre-eit ne găsim in peri-
' oada concediilor, când serii după
scrii. minerii pîeacă se odi'--
nească la case de odihnă, in sta
fii băii eo-cl matcrice. Fie ând in 
concede di odl nă hi: mer'tal,
:psa 1 rr irj trebue să fie o greu- 

j taie iu ind plinirea și depășirea 
piogramelor de producte. Golul 
lăsat de el trebue inlocuit cu o 
disciplină de fier in mutică, care 
să albă drept rod 1 ch darea ab
sentelor nemotivate.

Batâlla pentru cărbune este o 
sarcină de chible șl de mare onoa
re n minerilor din Valea Jiului, 
trasata de f’arl dul clasei munci- 
l ta e. llală'la pentru cărbune este 
bululia desvo'tarli industriei noas- 
lie grele șl ușoare, este bătălia 
< tecaiilzăril agriculturii noastre ca
re sa Ia.a posibil reorganizarea ol 
pe baze socialiste, este bătăi a fău
ririi unei vieți prospere pentru toți 
oamenii muncii din Republica noas
tră Populară.

Deacelu, I eludarea absentelor 
'lemotlvate dela lucru, care Intă- 
■e te lupta pe t u cărbune, este o 
sarcină poFt'că pentru minerii din 
4 alea Jiului. Organizațiile de Par- 
l'd șl S ud calele trebue să pri
vească problema lichidării absen
telor nemotivate dela lucru ca re 
o sarcină principală, care trebue 
dusă la îndeplinire. Iii ședințele 
organiza Iilor de bază, in plenarele 
organ'zi't Hor de Partid, in ședin
țele sindicale, problema absențe
lor nernotivate trebue desbătută pe 
larg, spre a se găsi soluții p ac- 
tice de indreptare.

In întrecerile socialiste, care 
s'au desfășurat până acum in Va
lea Jiului nu s a scos in ev'dcnlă 
urmările grave ale lip-urilor ne
motivate dela lucru. Nu a fost 
scos in evidentă faptul că minele 
Lupenl șl Aninoasa au fost prin
tre cele rămase in urmă tocmai 
pentru faptul că aici s'a înregistrai 
cel mal marc procenta) de lipsuri 
nernotivate dela lucru. Nu s’a scos 
in evidenfă faptul că dacă mina Pe- 
titla este exploatare fruntașă in 
Valea Jiului, e tocmai pentrucă 
procentul de absențe nemotivate e 
mal mic decât la celelalte exploa
tări.

In ședințele care se fi» •“ MAr- 
șitul fiecărei luni, in care M ana
lizează rezultatele obținute in mun
că de fiecare exploatare din Va
lea Jiu'ui, nu s a arătat că la gru
pele rămase in urma se înregis
trează cele mai mu te lipsuri ne- 
maiiate dela lucru. Nu s'a scos 
in evidentă faptul că minerii d'n 
grupele conduse de tovarășii Pop 
Ludovic. Mohan Florian, Petric 
Petru, Săcâluș Petru și alții care 
obțin cele mai frumoase succese 
in muncă nu lipsesc nemotivat dela 
lucru.

Pentru reducerea absențelor ne
motivate dela lucru, care este uuul 
dintre criteriile ce stau la baza în
trecerilor socialiste între grupe, 
sectoare și exploatări, pentru in- 
deplln rea și depășirea Planului pe 
cel de al doilea trimestru, trebue 
deslăntuită o adevărată campanie 
a cărei conducere politică să fie 
asigurată de organizațiile de Par
tid.

Combaterea lipsurilor nemotiva
te nu trebue lăsată numai pe sea
ma conducerii exploată ilor care au 
luat măsuri de ordin administrativ 
in acest sens. Să urmăm pilda dată 
de șefii grupei, r fruntașe care 
printr'o n unea intensă de lămurire 
au reușit să lichideze absentele 
nernotivate din grupele respective. 

In urmărirea zilnică a întreceri
lor socia'iste care să se desfă oa
re între echipe, grupe, sectoare șl 
exploatări, trebue să se scoată in 
evidentă care unitate are cel mai 
r dicat procent de l.psurl nemoti- 
vale șl care nu, și să se ia mă
suri de indreptare. La fel va tre
bui popularizat felul in care gru
pele fruntașe au reu-lt să l'clilde- 
zc absentele nemotivate.

Lupta împotriva lipsurilor ne- 
m .tivate care trebue s*. fie iu cen
tru! p eocupărilor organizațiilor de 
Partid și s'nd cale. Ea e-te lupta 
oent u intjrirea disciplinei in mun
că. pentru mărirea producției de 
cărbune, pentru făurirea unui vii
tor mai bun al oamenilor muncii.
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JYlineru! Lddan Dumitru, decorat cu „Medalia 
■ Muncii" a plecat ta casa

Vt‘iiisc> obosU delii rnlnu \ ce h'ii npălid, ii Inul uiun.i
upo< »’<i euleiil pufiii. S'euatlă . < ’.pulu nutele, cu prije, mi l-i 
iii gălăgie.

Ehei... acum 20- 25 
c< a să mai umble prin 
dui. ure 6/ de ani. din 
mai vine sa se plimbe.

Iu grupa lui. u lucrul ți loi>.
(’iuiidc Pamfil, acei cur< acuma
miruri din l'etrila.

După 41) de uni, lucrufi iii 
lonarățul l.ădur. a fusl decolat iu . .Meilulm Muncii", 
a foxl bătrânul minier, când a

« *

de ani, i apa țutul dela in'iiu, ne luai du 
comună, dar unim Acum louurațul la 
cure aproape 40 i-a muncii iu mina \'u-i

pi im il decor uf iu I...

Iovurâ.șul Luidur fu trcz.U 
>011111 de nex asta-sa :

Scoulu hiLrbaJe, 
nit tu varului Duvid 
societar delu l’aitid, 
vreau cu t>ne.

Tovurățiul, Ludur, s'a fieoat !u 
ochi, .s'u ridicai dqpc ,,prici*. 
Doua mai ui pu Ionii ce, de miner, 
i-uu strâns mâna :

,'ut

▼e-uite a
ții cu Iov, 
nu țititi cc

IN INTRBCtJrti SO JJAL 8TE

de odihnă...

♦
l.i bătrâne, lu 

am vijiiH ? | i am a<lus o
bunii. Mâine pleci la aer. La 
nuia. I c duci gratis, ni< rgi 
Ctislin. cu Pul, (iu Suva iji 
A lidrunic.

Mâi tovarăși, eu nit mu nmi 
Trimiteji pe ai ul, căci cu 
uiuhic intru Ju pensie, Mui 
su meargă altul ca \vuind

IniiiU. iu unul accxtu

.t/exillld'll,
H- număra printre cei

> 1 uduuic. |<4rs? \on>e bun? S,j j țsul
mai bii'ii (<mx ins :

.Xoroc, \h hâ-zicu mairn ..
la l Mai 
( e fericit

l i liimvix’, apucâ-le pn*
gâteșk- bagajul.

• « •

ghici (k‘cc
fovarâșnl Ladar, a nmiich 40 

ani In miră; A losî printre cel mal
vecie

Si-
< u
OII

duc. 
«zi.
bine

buni mineri, 
mal in 1947 
in viata Iul 
iărâ sâ li avut mare folos de 
Concediile pe atunci nu erau atât 
de bhie organizate.

Iii anul trecut, tovarășul I.ădar 
(Continuare în pug, lli-a)

Cu toate acestea, nu- 
a fost de prima dală 
la băl. la Tech'rghlol,

MAI 
DE- 
JIU- 
ELE

Nosemase orene deia ială 
w Jiei-ta 

dep^il orale
PE ZI CE TRECE TOT 

/IULIE GRUPE DE MINERI 
LA EXPLOATĂRILE VĂII 
LUI, SE PROV0ACA INTRE
LA ÎNTRECERI SOCIALISTE, 
^TRADU1NDU-SE SA DEA CAT 

■”,AI MUL! CĂRBUNE DE 
DUNA CALITATE.

LA MINA J1EȚ-LONEA, ÎN
TRECERILE SOCIALISTE INTRE 
(■RUPE AU LUAT UN MARE A- 
VANT.

PENTRU A ÎNDEPLINI ȘI DE
PĂȘI PLANUL PE CEL DE AL 
DOILEA TRIMESTRU. NUME
ROASE GRUPE DE MINERI, DE
LA ACEASTA EXPLOATARE, 
•JROVOCANDU-SE LA ÎNTRECE
RI INTRE ELE, AU REALIZAT 
FRUMOASE DEPĂȘIRI DE NOR
MA.

ASTFEL, GRUPA CARE LU
CREAZĂ IN ABATAJUL TINE- 
RETULUI CONDUSA DE TOVA
RĂȘUL STOICESCU IOAN, A 
PROVOCAT LA ÎNTRECERE 
GRUPA TOVARĂȘULUI MA
RIAN IOAN, PE CARE A IN1RE- 
CUT-O CU 41 LA SUTA.

GRUPA TOVARĂȘULUI PUI 
NICOLAE FIIND IN ÎNTRECERE 
Cll GRUPA TOVARĂȘULUI 
CORNEA SIMION, A REALIZAT 
O DEPĂȘIRE DE 11 LA S3TA.

GRUPA TOVARĂȘULUI "PE- 
IRIC PETRU. A ÎNTRECUT CU 
39 LA SUTA GRUPA TOVARĂ
ȘULUI DEAK VENTZEL CARE 
A RAM AS CU 8 LA SUTA SUB 
NORMA IAR GRUPA TOVARĂ
ȘULUI STANGA VALER IN ÎN
TRECERE CU GRUPA TOVA
RĂȘULUI DAUBNER PETRU A 
REAI IZAT CU 19 LA SUTA MAI 
MULI DECÂT A DOUA.

PE LANGA ACESTEA S'AU 
MAI PROVOCAT LA ÎNTRECE
RE Șl ALTE GRUPE REALI
ZÂND DEPĂȘIREA DE NORMA 
INTRE 5 ȘI 45

EXEMPLUL 
MINERI DElA 
LONEA ESTE
MAT DE CELELALTE GRUPE 
^AKE PANA ACUM AU RAMAS 
IN AFARA INI RECERILOR.

LA SUTA.
GRUPELOR pe 
EXPLOATAREA 

DEMN DE UR-

KS O mai b nă organizare a mu >cii
953 Lolosirea unei mai bune metode 

ile împușcare a rocilor de piaPă 

cum a reușit grupa tovarășului 
i care deschide o 

mina Petrila
Rusu Augustin 
galerie în 1.... . să depă

șească norma cu 61°i0
Aru mul fi mineri d(?D Petrila se puteau compara cu

tovarășul David în cceace prin ște experiența in lucrările prin
cipale

In abataje pentru extragerea cărbunelui, minerul trebue să 
albe o serie de ciinoșliințe serioase. Dar la străpungerea galerii 
lor in piatră trebue și mai multă experiență și dibăcie.

Unde lucrările de pregătire mergeau mai încet, unde o gale
rie trebuia deschisă mai curând, acolo era chemat să lucreze to
varășul David și ortacii lui. nici odată nu a 
mă. Cu toate condițiile grefe de muncă, lucrând 
legătura la orizontul io intre gaieria centrală și 
cesară bunei asigurări a 
lui David Alexandru a

I Insă, în această grupă
tașu a intervenit o schimbare. 
Tu.arașul David u fost chemat 
în muncă sindicală. Doar cu o- 
cazia ulegerilor sindicale u fint 
uks responsabil de grupă și rl 
a căutat să-și ducă cu cinste 
sarcinile lu îndeplinirt*.

| — Par’cu îmi parc rău, 
tovarăși, că nu mai lucrez
preuuu cu xoi — le-a spus șe
ful de grupă Duvid ortacilor lui 
în ziuu despărțirii. Aș x rea cu 
grupu mea să lie și de acum 
înainte tot fruntașa, tot una din
tre cele mai bune grupe la lu
cră r:.le speciale

transportului in mina, 
depășit

♦
frun-

*

luni 
î ni-

rainus sub llor. 
la o galerie de 

puț, galerie 
grupa tovarășii_

norma cu 31 la sulă.
♦

— Aș mai vrea 
llnuat tovarășul 
Kulsh August in e 
mai buni mineri 
ar fi bun în conducerea grupei. 
I capabil, bun organizator, și-l 
cunosc bine, doar la ni ne in 
grupa a crescut și a devenit mi 
ntr. O ziice(i

(. u tofi din 
acord. KuiAing 
sile, Doinotoș 
Budolf, au vorbit despre itosib'-j 
litațile de tnuncn ale tovarășu
lui Rusu Augustin și au a-ratat

ceva — u con. 
David. Uite, 

unul dintre cci 
din grupă. 1.1

tu\uruțp. e bun ? 
grupu. au fost d<‘ 
losif, Petniș \ u- 

Franscisc, MibaJc

(Coiltiuiiurc în pag. III-al

G tliandor Bidwell, di
rectorul Institutului Brita
nic, a renunțat la cetățenia 
britanică și și-a exi rimat 

le a se stabi.l ia 
’ Polonia ,
cclarația adresată prese»- 

polone^eși Inshl jtuluiBritani
\AI(ȘOVIA. <> 

(»iutge ( hundor 
lotul Institutului 
linii Councih diu 
Uunțut iu ccluțiiiiu biilanha 
și a exprimul dorința de u 
stabili ift Polonia și de u deveni 
cetățean polonez ll a Uimi» //i- 
stii uf uhu britanic din Londra 
șl pr< tei poloneze u/mutom.a de-

• c im afie
„Am consljn(ll ta părăsesc ar

mata jn ]9|J, deoarece vroiam să 
ml dedic urivi idul care iri lumea I 
postbelică ar li însemnat o mare 
cuntrlhufie la pacea niondia.â. Dar 
aceasta mare Ide? a Iom vândută 
pc dolari amerlcmil acelor oame
ni care au alirmai că (dinul po
lonez Osvlecln nu poate avea suc
ces in Statei. I n te decât dacă se 
vor întoarce doua episoade ero
tice; a fost sâiidiită acelor i ame
ții care doresc războiul ți duml- 
nația Imrerlală pe, tu a rea iza cat 
mal mari profituri.

LL SIMT NLVO1A i lpt 
PENTRU O HJth ȘA CUM SIM- I 
TE FIECARE OM CARE PESPIN- 1 
GE „FELI I DE VIAȚA AME
RICAN" ADICA LEGEA JUNGLEI. 1 
ESTE LI.MPE E CA ACEASTA I- 
DEE DE PACE E II IDF.IA CA- I 
RE A CUPRINS PE TOȚI OAME
NII MUNCII ȘI INTELECTUALII 
CINSTIȚI DiN ÎNTREAGA LUME, 
1DEEA CARL ȘI-A GA-TI 
PRESIA 
CRAT1F.

In cel 
aui stat 
da seama că Guvernul Polonez 
sprijinit pe poporul polunez do
rește pacea, are nevoe de pace șl 
luptă pentru pace. Numai iu con
dițiile de pace Polonia se poate re
face șl ișl poate desvolla cu’tura, 
țtlinta ți eci nom a și l;i poate 
vindeca rănile provocate in 
Pul ocupa|lel naziste. Pol nia 
ce o politică consecventă de 
ce șl de colaborare cu toate 
(lunile iubitoare de pace. In acelaâl 
timp am putut vedea șl man.vrele 
puterilor occidentale care se află 
sub influenta hipnot că a dolaru
lui. Am urmărit efectul distructiv 
al planului Marshall care inăbușă 
ini.iatlva U independenta nat'unl- 
lor al căror conducători s'au ple
cat in fata planului Marshall.

Am urmărit politica pactului 
Atlanticului care a >mpărț1t lumea 
in două tabere. Nu pot trece sub 
tăcere politica criminală de încu
rajare a foștilor nazist' șl de re
înviere a m litarismulul german.

In toate acestea Guvernul Bri
tanic are și el un rol secundar 
este adevărat, dar totuși un rol 
pe care ar 
rajul să nu 
că poporul 
soldați! pe 
in timpul războiului, sprijină 
ceartă pul tică. Sindicatele, intde;-

(Ag<-JprtM- 
liidimll, ihrec- 
llrilunic (1>H- 
l'oloniu a re- 

t‘

I

EX- 
IN TARILE DE DE.MO- 
POPULARA.
trei ani șl jumătate cât 
in Polonia ml-arn putut

tlin- 
du- 
pa- 
na-

îi trebuit să albă cu- 
l-i accepte. Nu cred 
britanic, de exemplu 
care i-am c man ’at

□-

I
(Continuare în pag II. al

S’a des h's

Eri sa deschis in Valea Jiului 
.Săptămâna Crucei Roșii” săptă
mână de pregărre a organizației 

lin vederea Congresului care va 
avea loc in curând la București, 
săptămână de antrenare a masse- 

j'or la act unile întreprinse pe tâ
râm social șl sanitar de către fi
liala de Cruce Roșie.

După ce in toamna anului 1947, 
s a reorganizat pe baze deutocra- 
t ce „Crucea Roșie" s'a t'ansfor- 
uiat dnlro asociate creată dc 
burghezii spre a-i servi interese
lor el, intr'o organizație menită a 
ajuta organele de Stat $i organele 
san'tare in munca de ridicare a 
nivelului social șl sanitar a celor 
ce muncesc.

„Crucea Ro ie’’ a.e menirea de 
a duce o muncă intensă in direc-

a imbunălățirli condițiilor de 
v tă a inva'izilor de război, a in
capabililor de muncă, de a le asi
gura pos'bilităt le de reeducare 
s au a-l a'uta să fie încadrați in 
posturi corespunzătoare capacită
ți lor reduse de muncă.

Pe de alta parte „Crucea Ro
șie" arc ca sarcină principală pre- 
găt'rea de cadre sanitare auxilia
re prin școli și cursuri speciale. 
Ate sarcina dc a lua parte activă 
la toate act'unile îndreptate in 
direc(la stârpiril bolilor so.iale. 
„Crucea Roșie” alături de alte 
orgaifz: ți de inasse — trebue să 
se ocupe de răspândirea noțiun lor 
elementare de higiena și medicină 
in masse cortribu'nd astfel la ridi
carea nivelului sanitar al celor ce 
muncesc.

preocupărl 
abia la ince- 

cu sprij nul 
guvernului și 
Roșie" a des- 

la Pâcll-

SĂPTĂMÂNA CRUCE! ROȘII
Sarcini principale slau in fața 

„Crucei Ro«l ” in ceea ce priveș
te Ocrotirea Mamei și copilului.

Pe linia acestor 
cu toate că se ailă 
put de activitate 
larg șl efectiv al 
Partidului. „Crucea
chlș in Valea Jiului 
sa un preventoriu in care 
sunt îngrijiți zeci de copil deb li 
sau bolnavi.

„Crucea Roșie" se incadrea ă 
a ături de celela te org. n'zațil - o 
massă in lupta pentru o pace trai
nică și libertatea popoarelor sub
jugate de imperialism. Ea a de
venit in urma reorganlzăr i o or
ganizație democratică activând 
in slujba intereselor celor ce mun
cesc.
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Minerul-lndustria Sârmei 1:3(1:3)
Matchul disputat Duminici la 

Lupcni Intre Minerul s1 Industria 
Sârmei s'a terminat cu victoria 
pe drept meritată a oaspeților.

Cu V ate că Minerul a avut a- 
vantajul terenului pe deoparte si 
tncuqijarea spectatorilor pe Ide 
alia, totuși acțiunile lor n'au lust 
precise. Jocul oaspeților a fost 
piai omogen, dovedind mai multă 
stăpânire de sine Si mai multă 
precizie in fata por(li.

După primele minute de loc. Mi- 
acrul execu a im corner care ră
mâne fără rezultat.

In minutul 9 de joc Industria 
Sârmei reușește să concretizeze 
Înscriind primul goal.

Minerul joacu din ce In ce mai 
nervos.

bi minutul 12 de joc, retras Iu 
apărare marclteaza in proprie

Clasamentul Diviziei Naționale A
Crfo câteva jocuri disputate Du

minicii 5 Iunie, în cadrul Diviziei 
A n'a adus prea mari schim
bări In clasament, cu excepția
CSCA, care în accensiuno de for
mă a trecut din locul 8 la locul 
al 6-lea. In urma comportării ad
mirabile pe care a avut-o fată de 
ecbipa „Jiul".

1.1. C. O.-Oradea 20
2. C. F. R.-T. 21
3. C. F. R. Buc. 20
4. Dinamo-Buc. 20
5. Jiul-Pelroșeni 21
6. C. S. C. A. 21
7. Rata-Tg-Mureș 20
8. C. LI. S. U-T. 20
9. C. F. R. Cluj 20

10. Pelro'ul-Buc. 20
1 1. C. S. U.-Cluj 20
12. I. T. A.-Arad 20
13. Gaz Metan 20
14. Metalo-Chimic 20 

Terminându-se campionatele districtuale din Valea Jiului, 
Clasamentul pe categorii are următoarea tormă :

CATEGORIA l-a:

Campionatul de sector urmează a se desfășura cu începerea 
dela 5 și 12 Iunie 1949. după programul fixat

C. 3. Lonea 1 1 9 — 2 34 14—18
Vicloria C. F, R 1 1 6 — 5 21:25—12
Viscoza Româna 1 1 5 1 5 34:18—1 1
Jiul 11. 1 1 2 2 7 13:28—6
C. S. Minerul 1 1 o 1 8 10 33—5

CATEGORIA II- a JUNIORI:
C S. jiul 10 8 — 2 349 —16
C. S. Lonea 10 5 3 2 23 8 —13
C. S. Minerul 10 6 1 3 21;i0—13
Vicloiia C F. R. 10 1 5 4 12:27—7
Viscoza Română 10 2 1 7 12:24—5
C. 5. Aninoasa 10 1 2 7 12:26—4

poartă spre deziluzia atât a spec
tatorilor cât și a jucătorilor. To
tuși cu tot eșecul reia inițiativa 
jocului șl tu minutul 14 Minerul 
marchează.

După acest goal Minerul în
cepe să-Și revle șl locul ia o a- 
lură mai vioaie. IndusCrla Sâr
mei presează șl In minutul 25 se 
pecetluește rezultatul definitiv ul 
jocului, 3—1 pentru Industria Sât- 
mei. Cu acest rezultat se termi
nă prima repriză.

După pauză jocul e de factură 
slabă. Industria Sârmei presează 
dar nu mal poate concretiza. Re
zultatul rămâne neschimbat.

Arbitrajul tovarășului Segal — 
București—destul de mulțumitor. 
Au vizionat matcbdl cctu 1.500 
de spectatori.

C. L.

Marea parte din locuri s’au a- 
mânat pe Miercuri pentru că Du
minecă pe toate terenurile spo ti- 
ve s'au desfășurat prima fază a 
„Cupei Tineretului Muncitor".

Celelalte jocuri din divizionara 
A se vor desfășura Miercuri 8 
Iunie a. crt.

lată clasamentul:

13 3 4 49:30 29
12 4 5 42:21 28
1 1 3 6 43:26 25
9 4 7 42:34 22
8 6 7 33:37 22
8 6 7 46:36 22
9 3 8 32:32 21
9 2 9 40:35 20
9 2 9 31:44 20
8 4 8 31:28 20
7 4 9 29:35 18
4 9 7 27:27 17
3 5 12 25:47 1 1
3 2 15 3 1 ;66 8

Materiale sporlive primite de 
Qrg Judr|eană O5P penlr.ti 

Asigurarea 
materială 

a desfășurării 
C. M. T.

Cupa Tinerelului Muncitor a 
fost primită cu dragoste nu nu
mai de cel care până acum at 
mai făcut sport, cl și de acei* 
care rămași mai la o parte, sau 
împiedicați de greutăți materia
le, n’au avut posibilitatea să se 
afirme pe târâm sportiv.

Primele probe pregătitoare au 
atras pe stadioanele șl arenele 
sportive un număr mare de ti
neri șl tinere, muncitori d n mine, 
lubrici sau ogoare, elevi din licee 
sau studenti.

Ceea ce vine să caracterizeze 
pe de alta parte pregătirile pen
tru Cupă, e grija nouă, sporită, 
a regimului nostru de democra-j 
(ie populară pentru asigurarea 
materială a desvoltăril sportului 
de masse. grija pentru a se crea 
condiții din ce în ce mai bune 
de desfășurare a tuturor compe
tițiilor sportive.

Astfel, pentruca bunul mers al 
antrenamentelor și viitoarelor 
probe să nu fie stânjenite de lip
sa materialelor sportive, organi
zația Județeană O. S. P.-Hune- 
doara-Deva a primit spre difu
zare următoarele:

14 .bucăți mingii wolley-,ball; 
14 mingii liand-ball; 20 bucăți 
greutăți pentru aruncărl-f-iet 36 
bucăți greutăți pentru aruncărl- 
băetl: 15 bucăți suHle-iete; 27 bu
căți sulite-băeti; 42 bucăți gre
nade șl 14 plase wolley.

Totodată, din Inițiativa organi
zațiilor însărcinate cu organiza
rea C. T. M. s’au Început dela 
lucrările de amenajare a Stadio
nului O. S. P.-Dcva,

Munca de agitație dusă In di
recția antrenării de cât mal inultl 
tineri la Cupă, împletită cu aceas
tă grije lată de asigurarea mate
rială a bunei ei desfășurări, vor 
lace ca competițiile C.T.M. să con- 
stîtue o unică manifestație spor
tivă prin amploarea șl organizarea 
nemal întâlnită până acum în via
ta noastră sportivă.

A. RESIGA, coresp. voluntar.

A apărut ;

VEAC NOD

CLUBUL SPORTIV
baza mișcării sportive de mase în U.R.S.S.

Sportul bovi<*Jic este cel mai 
dbi Iunie. Afirmuțiu <u»tc 

perfect justificată (Lied avem hi 
uderc ca nicueri, mimarea spor, 
ti\u n’u cuprins in mu-
buiu limbric, pridrucd nicucH, 
hpor ui nu < dr iui bun ul între
gului popiir, uijii cum. în

(Uniunea Sovietică.
?A ciustu urkițu rculi/uie a fost 

posibilii gni|i<' realizărilor re ri- 
lliului sovietic, cure condus Jc 
Purtabil {oinunibt (b) ul IJ. 11. 
S u in ut <ojuli|iile nocc.Mire 
penlru <21 firea ic c< lățeau ul |u 
rii hă se ipuutu integra in pru<- 
l’rarca tuturor rumurilor ‘.pur- 
tixc.

Ihizu acc.s'ci dezvoltări trabuc 
(uiibitu în (isociu|iile jyi cercurile 
poli-sport i x <* sovietice, care de 
pun o \ ic ții nrcontrii tn activi
tate pentru cuprinxlcrea unor 
must din u*n ce mai mari in 
rândurile nicnibriJor lor.

Sportul sovietic reprezintă e<i 
penlru uite țari, un exemplu 

viu și pentru mișcarea noastr.i 
sportivă. Un exemplu neprețuit

Un centru miner lipsit
sportivă

PE1R1LA

de activitate

îndată după 23 August 1914, la 
Petri la Importantul centru mi
nier din Valea Jiului — a început 
să se nască primele mlădljo ale 
unul sport muncitoresc do masse.

Atletismul, uolley-ball-ul, chiar 
șl foot-ball-ul toate aceste spor
turi erau până atunci necunoscu
te „au început să atragă tinerii 
muncitori șl muncitoare din lo- 
cadtate, care Ișl găseau In ele 
una dintre cele mal plăcute preo
cupări.

Pe arena sportivă — care In 
timpul războiului antlsovlotlc a 
fost transformată Iii lagăr — au 
început primele lucrări de amena
jare.

De mai bine de uo an Insă ori
ce manlfcstaro sportivă a stag
nat aproape complect. Petrlla e 
unul șl poate unicul - din cen
trele minere cu totul lipsit de via
tă sportivă.

Care sunt cauzele unei aseme
nea situajil?

Fără îndoială că ele nu trebue 
căutate in lipsa de interes lajă 
de sport a localnicilor așa cum 
vor unii tovară.i dJa Sindicat să 
a Ate.

Dimpotrivă, cauzele ei trebuesc 
căutate tocmai In delăsarea de

prin care jiutuiii să ne lu-nșiin 
Imzele dinlogicc ule .portului, 
metodele <1, punere in practică, 
precum și ocupul cure un mă a- 
ccusla nnșc.ire, și concretizat a 
lât de frumos și dc simbolic n 
denumirea insignei sportive so
vietice : ,,<mt.i pentru muncă și
upărure" (GTO). Toulu practi
ca sovieticii jn sport con-titue o 
un .ale organicii, cu principiile 
<le aplicuie ș-ttiiujifică u socia- 
lir.mului, pe care se bizoazâ i- 
ecastă practică.

La baza mișcării is|h>riive di.i 
L ni uium Sovietică, stau așmlur 
cluburile cure un o sarcină bine 
definita in u-ecacc (pruv.pO- an
trenarea maselor pe făgușul edu- 
c.,|ici fizice. In u«sl scop, -■ 
pot cita nenumărate «■.xoin.pi 
pentru a alătu cât de cupriuizii- 
loan a es'e activitatea cluburilor 
polisportive din L. H. S. S.

liste suficient să cităm uzina 
metalurgică ,,Șerpi Molot" din 
Moscova, oare numără (U) <1>
spurtivi cu activitate jh-inane:i 
tă și clubul universitar ,,Nauka ' 
al Unlrers:t;i|ii „laimonosov" din

care scct a Sportivă a Sindicatu
lui miner a dat dovadă.

La Petrlla nu so Joacă decât 
popice — „sportul bătrâ.Jlor’’ 
cum il numesc tinerii.

Lucrările de amenajare a are- 
i el sportive, din cauza întârzierii 
unor formalități, intr'o mă
sură a birocratismului șl in spe
cial din cauza desinteresulul, au 
rămas doar In faza de început, 
n au mal fost continuate.

De sporturi atletice nu poate 
fl vorba la fel ca șl de foot-ball.

Comitetul sportiv n'a (Inul in 
decurs do doi ani decât 2 sau trei 
ședlnjo.

Șl in timp ce toată lumea se 
plânge de lipsa totală de echipa
ment șl material sportiv, Sindi
catul a rămas la sfârșitul anului 
bugetar cu fondul Intact in cassă.

La ședinjele comitetului sindi
cal tovarășul I ulian Ișl propune ea 
sarcini mereu pe acel.a caro le-a 
avut la luarea in primire a sec- 
t el, fiindcă până acum nici una 
din clo n’a fost îndeplinită,

lată dece cauzele lipsei de ac
tivitate pe tărâm sportiv trebuesc 
căutate in delăsarea responsabilu
lui sportiv al Sindicatului miner.

Fiindcă tot ceea ce nu s'a fă-

Muhuhi, unde loji < i '■■'.KiO de 
sticleați boul angrenați „cl v iu 
d foiie rumur, porii Iul așa 
:e jmhiIc. c'Ui s< (ia a
îutn jh iadei ;i .,( '.rusiiui ITub iur’*> 
cure numără |>i intri- sport . n soi 
uclivi ccii. 1200 uni mumii de ti
neri, ci și v âr.-J11ici.

f.xemphh- de ma su- ilu Irea 
zu . omli, leul i i iu clubuule j>o- 
lițmrlive sovietice se du n 
llvilule deosebit de Ihten-.U.

Nu c.ste nimic umil îmnoal d» 
ii, <ra in aceste combjiuni și *ț>i- 
ritul de [x rfoiniun|a ■ I 
atât dc strălucit jiracil ,it 
niuneu .Sovn-tnu șj cu p- 
tu lime de jircoi ujmri -1 
|:onez«- im-filujii '.|H»r;i\ l- 
și bine utjlule, ub-nlut m-, sare 
pentru angrenuica mu I >r in 
mișcări a sporina.

Iută jieiitru ce sporlul sune 
tic conulitue și junii u m,j uu 
imbciptur pre|i<e,. ule < n me
tode trebuie să le ml„j>tăm irv- 
tegral Iu rxmdj | i u ir: Ic imaatra 
Jzentru usigurureu |>rog'esului in 
fonte ram uri li- de activ ilulc spor
tiva.

cui până acum cădea In sarcina 
Sindicatului, care in ceea ce pri
vește deși uitarea sporlufnl de ) 
masse are un rol deosebit de im
portant.

fără îndoială câ o mare slăbi
ciune există șl in munca respon
sabilului sportiv al Consiliului Sin
dical, care n'a îndrumat șl cu a- 
tât mal pujlu a controlat munca.

O muncă pe tărâm sportiv bi
ne orientată, o activitate sportivă 
multilaterală, o justă întrebuințare 
șl administrare a fondului sportiv, 
grăbirea lucrărilor de amenajare 
a arenei sporlive șl o muncă du
să In colectiv.

lată câteva din sarcinile prin
cipale șl imediate care stau In 
fata Sindicatului miner din Petrlla 
pentru desvoltarca unei vie|l spor
tive in localitate.

Toate acestea nu so pot insă 
îndeplini prin angajamentele for
male ale responsabilului sportiv. f 
Nu se pot îndeplini desconside
rând importanta activității spor
tive, isvor de delăsare.

Îndeplinirea lor cere puțin timp 
dar mal multă muncă șl perseve
rentă.

E. L.

Clasamentul juniorilor
Termlaându-se campionatele 

disputate Intre echipele de juniori
1. .1 K Minier, i
2. IJ. M C Cug r
3. M-sport Călan
4. 1. S. 5. Hunedoara

POPICE
In urma a patru jocur, de cam

pionat Ia popice, desfășurate în

1. C F. R. Deva
2. C. 5. M. Orăștie
3. Minerul Săcărâmb 
' IJ M C Cogir

5 Mureșul Deva
6. I S 5. Hunedoara
7. C. F. R Fimeria
8. M. spoit Călon

ale Districtului „Mureșul’. Clasa 
nientul arată astfel:
6 5 0 1
6 4 0 2
6 3 0 3
6 0 0 6

>3 3 10
1 1:6 8
10 9 6
2;I8 0

Județeană Deva-Hunedoara, clasa-
mentul este :

4 3 1 6154:5976 6
4 3 1 2836:2781 6
4 3 1 4471:4455 6
4 5 1 4171:4.22 6
4 2 2 5595:5718 4
4 1 ■> 5342 5141 3
4 i 3 280 '.2729 2
4 0 4 2308:27(0 0

R. PADUREANU, coresp. voi.

Nr. 12 DIN 3 IUNIE 1949, ÎN
CHINAT SĂRBĂTORII A 150 DE 
ANI DELA NAȘTEREA LUI A. S. 
PUȘKIN.

Semnează :
Articole: B. Borovski, C. Con

stantin. A. Egolin, Petre losif, Mi- 
liatl Novlcov, S. Petrov, Andrei Tu- 
dor, Maria Z. Vlad.

Tălmăciri: Maria Banuș, George 
Lesnea.

Ilustrat i: Marcela Cordescu, L1- 
gia, Macovei Nazar’e.

Viata internațională — Note și 
comentarii.

PIERDUT
— Buletinul Biroului Popula 

j-lci Nr. 15.896-940 jk1 numele 
Sniling Robert, eliberat de Poli
tia Petroșani.

Declar nul.

CROSUL CICLIST
organizat

Crossul ciclist desfășurat Dumi
nică a. in. la orele 11 a atras 
un numeros public pe întreg tra
seul concursului, care s'a desfâ- 
‘urat în conditiuni normale fără 
nici un accident pc un traseu de 
cca 12 km. parcurși In 6 ture.

Dăm mai jos rezultatele crossu- 
lui:

I. Csulay losif (Sind. Construc
tori) 17,51,4:

II. Bone Allred (Sind. Construc
tori) 18,18.5:

IU. Miki Ioan (Sind. Construc
tori) 26,13 0;

IV. Sz.okc Gavrll (Sind. Miner) 
iară timp.

de județeană O. S. P.
Csulay, câștigătorul fcrossului, 

a alergat în acelaș tempo dela 
început până la sfârșit, luând a- 
vantai dela primul tur, avantaj pe 
care treptat a putut să-l măreas
că, câștigând fără dificultate.

Tot în cadrul concursului ci
clist organizat de Județeană O. S. 
P., s’a desfășurat o întrecere cu 
triciclete între copii în vârsta în
tre 3—5 ani.

întrecerea a prezentat un viu 
interes, bucurându-se d n partea 
publicului spectator de o călduroa
sa manifestare dc simpatie fața 
de micii concurenti.

Distanta parcursă a fost de 
cca 200 metri.

Iată rezultatele:
Categoria l-a copii între 4—S 

ani.
I. Zcllcr Ștefan; ll-lea Alba To- v 

ma și al llf-lea Schibcr Andrei. â
Categoria Ii-a copii între 3—4 

ani.
I. Slătlneanu Angola: II. Berea 

H ra(lu III. Popovici Nicolae.
Organizarea acestui concurs do

vedește grija ce o poartă pentru 
îndrumarea tinerelor generații spre 
o v ață sportivă sănătoasă.
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Cu tonte realizările

La Căminul Muncitoresc din Lupeni 
mai sunt multe de făcut

Alegerea asesorilor
populari la Băița

Iierspeilne de dcsvolture tineri
lor veni|i iu Vulc.i-J ului spre ii 
munci, ut.il orp<iiiiza|iu 
<ic I'ui IkI, Solda aiul și D I D. 
IU, au ix'ușit su amelioreze îii- 
tr'o ou ivea re musuiu și slurea 
ci‘tieă a (aminului Muucitor.sc 
din Lupeni.

lin ioule collmile țării, 
fost udăpos- 
t'iiiri.

i nu era din- 
iu organiza

răm inului e- 
'ipsuri.

ii 
orguui <n- 

I in pr - 
in e; "e

locală

Veiviți d
111 lUIlsl Clllllill llll 
ti(> nprudpc 4u0 dc 

l‘vlii! lor de irui
<rc c<‘i<‘ nuii bune, 
rou și uctivitidoa < 
xibUiu o herb dc grave lia

Luând o ntihi I ne in fn( i 
cttdei s'iiii dc lucruri, i 
(iu de u cnutul
inul rând nu îndop A rte/v 
elcuK ntc iicsunuiUHise. PrincipiUii 
v inova ți de indisciplina și pur
tare imorala, au fost excluși.

In urma accviei acțiuni - «t 
<d»er\at o <ini(itoar'j iiiibi niitA 
|jre a stării gencrulc.

Scundului ik 
te Diui inuiiHc. 
ier ubsențek* 
zui.

Antrciuiți 
dWre tineri 
Matei L. I,urvuk’i| llie, Ivu^cu M. 
și Mu ger P.t 
nuiniifcstui i 
Sindicat ului, 
lu punerea 
^Ruscoula“.

O înil)iiiifitățirc s’a observat ȘÎ 
în slarcn administrați vă a Cămi
nului. Dcsordinea și delăsarea ce 
domneau iiitr'iuiele dintre 
mitoare în Ufiiia arfiiin't 
prinse dc U.
rut.

Având mai 
până ■ acum, 
pri.tnj e, ti aci 
să-și cretze con.di(iuni cât 

dc existentă, 
ace*te realizări nu în- 
însu decât în r’o ui>eiî 
gravele lipsuri ce mai 
încă în organizarea si 

desfășurarea uctivită|ii Căminu
lui.

Aceasta înneamnă că îmbuim- 
tu ți râie aia a te sunt luate doar 
Su raport cu o stare antecedentu.

și bat iii*- frecvcii. 
sau iiiipiițliis , 

lu. mut o -ie un

di .Sindicat.
cu : Voiz-h nă

scă-

unii 
c.

■pariicip® ucum la 
artistice iin cadrul 
contribuind efectiv 
iu ecenă <i piesei

F. I>.

d.ir- 
Intre- 
dispa-

decât
>

ig'enice 
Toate 

dreapta 
măsură 
persistă

*

griju
îndemnurile

l ei înșiși 
mai

Deiuvemoni ducă un număr re
dus de tiiiuri duce u muncă ar 
tis'ică în cadrul Sindicatului, 
uuirvii majoritate a <vlorlul|i iiu 
dt’puui nici o activitate in 
meniul culturii!.

Nici puiu acum au 
comitet de' coiiiluue.re 
irului, iur munca se 
fură orientări precise.

Nu există ziare 
după cum nu există

<lu-

un

Iu zluu de 29 Mai a. C„ au 
avut loc liitr'un cadru festiv la 
liăițu, alegerile asesor.lor popu
lari pentru Judecătoria Populară 
cu sediul secundar in Băița. Peste 
1.21)0 de muncitori, țarani săraci Șl 
mijlocași erau de față.

tovarășul Emil lirica 
Curtea Deva a lăniu- 
robtul axesorilor, cl-

După ce
Consilier la 
rit care e 
tind apoi lista celor 30 propuși, 
care au fost aleși in unanimitate.

<k perete, 
cercuri de 

studii și de uctilt ziarele, Iar pro 
ccudajul cc’or care freventează 
școlile do caliiticare e foarte scu- 
zui : nici 10 la sută.

< )rguiru/.a(ia dc Partid treb te 
sfi-și intensifice mui inull munca 
în iicc't sens, antrenând totodată 
printr’o contribuție (fictivă și 
celeUtc orgun’zuții d< mus*\ în 
special IJ. 'P. 
va fi (krcct 
nul mers (al

Dciiticnicni 
dicatului și 
trebue să se concCnticze 
acestui obiectiv.

TREIHJE ACTIVIZAT
('AMIN în tișia fel intui, 
meritele pozitive care 
ma jorttafea, fă aibe 
optime de desooliare.

TREBUE cvi acești 
fie pregătiți pentru 
muncitori buni.

Acestea nu se 
dacă tinerii nu 
dacă la rândul 
ta singuri su se ajute. Trebue ea 
paralel cu buna desfășurare u 
activității lor în câmpul muncii 
să caute să-și îmbogățească cu
noștințele, antrena ndu-se într’o 
intensă activitate culturală djsă 

a 
Sind L

efectivă 
m asse,

M , cure îndrumat, 
răspunzător de bu- 
ICămiiiiiliii.
și aci v'tutca 

u U. F. I).
Sili - 

R.-nl.ii 
aaupra

W’i a r 
ele- 

ulcătueac 
condijiuni

t intri să 
u ajunge

pol n-.il ... tu I 
vor fi ,i
lor nu vor i iu

s’a făcut până 
printr'o muncă 
situație care do

acum 
inten- 

inult
poa*e 
până 
prin-

chiar în cadrul Căminului, 
Clubului din localitate și 
catului.

Ceea ce 
arată că 
sificatfi o
nu trebuia să dăinuiască 
fi lichidată. Realizările de 
acum trebuc-sc desvolluie 
tr'o muncă mai perseverentă, mai
bine orientată și organizată. Nu
mai ușa se va putea ridica la 
înălțimea scopului său Căminul 
Muncitoresc din Lupeni.

M. A. M.

Tovarășul Lădar Dumitru 
a plecat la casa de odihnă 
(Urmare clin pag. 1-a)

a fost la Tușnad. Acolo l-a plăcut. 
Au mal fpst și alții șl Ic-a plăcut 
și lor. C 1 a venit acasă de a- 
colo, tovarășul Lădar s'a sim
ții mult mai b'ne, a Intrat in mi
nă cu forfe noul.

Mi-am propus oa și fin ,i- 
să mă înscriu tot In 

auzind că minerii 
Petrila vor merge acum în 
parte. Nici nu m'am ins- 

per.tru bai. — spune iu». Lâ- 
Tovarășii dela Parliil insă 

să luă duc la Sinaia. M'am 
duc. că am 
acolo

nul aocsta 
Tușnad, dur 
«l>n 
altă 
cris 
dar.
vor 
gândit : hai să mă 
auzit că-i tare fain

» « *
Tovarășul Lâxlar. 

el 2.000 lei, pentru 
tueli (salariul o să-l scoată n 
vusiă-sa, să aibe bani să 
■’scă fără grijă. El 
Sinaia minierii au s’o

Și-a scos de sub 
ce lemn, a luat uu 
așternut pc fund. Nevastă-sa ia 
adus apoi rufele de schimb, i-a 
pus pentru drum, o bucată de 
slăjibiu, un emirii de pâ ne și o 
plăcintă. După ce s'a convius ca 
are tot ce-i trebuc tovarășul Li 
dor a îuchis cufărul.

• * •
Tovarășul David Alexandru res

ponsabilul secției sindicale dela Ju
dețeană P. M. R. șl cu tovarășul 
Forro Ignat dela Sindicat au ve
nit din nou :

— El tovarășe Lădar, ești gata

ți-a luat cu
mici cliel-

tra
și» că In 
ducă bine) 

pat eufăr.il 
ziar și l-a

de plecare? La ora 2 și 10 minute 
pleacă trenul din PcTroșani.

— Sunt gata vine pe la mine 
Andronlc și mergem împreună.

— Să te port! bine bătrânule — 
l-a spus nevasta.

A venit șl Andronlc. Au ieșit 
cu toții in stradă și tovarășul 
Lădar s a dus. la dugheana de 
peste drum să-șl cumpere niște 
foite de tfgare. — In jurul Iul 
se adunaseră vecinii; Care mai do 
care 
venit 
tă.

11 intrebară unde merge. A 
șl fata lui care-1 mărita-

lalu cum a reușii grupa tovarășului 
Rusu 
galerie

șească no.
(Urmare din pag. 1-u)

<ă alegerea lui ca șei de grupă 
c potriviitn.

— A tune’, cu vă zic spor la 
munca, «u fiți pi mii in produc- 
lie.

Și astfel, tovarășul DuviJ A- 
lexundru su despărțit dc grupa 
lui cu care (x lucrat și a obținui 
succese In muncă. Eru bucuros 
că a lăsat în conducerea gnipcj 
un miner dQstoin'c cnscut dc el, 
cure va ști ca împreună eu or 
iacii lui 
duce cut

Auguslin
in mina

să lupte pentru u 
mai mult

* * *
tovarășului Drivid 
d'n

. în

pro

care deschide o
Petrii a .*
Via cu 81

Gritpa 
compusă 
împăr|ită 
trei oameni, 
schimb de 8 
vid lucra numai în șutul de 'd> 
ininouțu, astfel că echipa care 
lucru de la ora i> zlimineața pană 
la ora 2 era formată din 4 ua- 
meni.

In prima zi de lucru după pte 
careu tovarășului David, Rusu 
Augnstin — noul șef de grupă 
— a ținut o ședință de consf i 
tuire cu tovarășii lui de muncă 
Au vorbit despre felul cum tre 
buc să muncească pentru a pro
duce mai mult decât înainte și 
au luat fin discuție reorganiza
rea grupei din care au rămas 
numai 9 tovarăși

— Eu am o propunere — .în
cepu Rusu. Tovarășul David lu 
era mima de dimineafă. Eu însă 
am să conduc efectiv un schimb 
dm gru.pă, așa că nu mai e ne
voie să cerem .încă un om. Voi 
lucra și fiu schimbul de dimi
neață și în cel de după masă și 
și în col de noapte, cu rândul. 
Și treaba va merge.

Ceilalfi mineri din grupă an 
discutat această propunere și nu 
găsit-o bună. Astfel organizată, 
grupa tovarășului Rus Auguptin 
a pornit la

10 mineri, și ern 
trei echipe de -â'1' 

cure lucruu în 
ore. . Tovarășul Da-

muncă.

• • •
Rusu, era frământat 
cum să facă să pro-

să depă-
|0|

In

tarășe Rusu 
ml Gyorl. 
împușcare 
găurile de 
vom avea

muncitor pricepui

Sura loan e fi el 
rău că nu a mers

— continuă artlflcle- 
Mâlne când Iaci prima 
voui perfora Împreună 
împușcare. Amândoi 

mal mult succes.
* * •TonarăfUl Kuling loslf, e șeful 

unui schimb din grupa lui Rusu. 
împreuna cu el lucrează llodrea 
loan, un tânăr miner cure u ab
solvii de curând fcoula de cuii 
ficare de pe lângă mina Peirll-’i. 
i'u iutii din grupă sunt rnullu- 
mi/i de el, e 
fi harnic.

Vagonetarul 
(unăr. li pare
la fCoala de calificare să denliiă 
ajutor miner; inră e holăril 
Io prima serie sa se înscrie fi 
urmeze fcoula de calificare 
regularitate, iar acum 
lnt>e(e din toate cât 

lală-i acum pe cei 
răfi din schimbul lui 
lucru. Șeful
— le explică 
creze :

— Vite ața 
rije de Impuțcare. Mai put ine fi 
cu o adâncime de un metru și 
50. Una aid, alta aici, alta din
colo...

Cei[gl(i doi — Tlodrea fi Sana
— ascultau cu mare aten(ie. Era 
un nou fel de tmpuțeare, cum nu 
făcuseră până atunci.

— Da, le explică Kuiling. E o 
metodă nouă, cure a fost intro
dusă de tonarăful Rusu împreu
nă cu artificierul Gyuri. Amândoi 
prin strânsă colaborare fn mun
că au făcut treaba asta.

’a

~u 
.«acaută

mai mult, 
trei tova- 
KaiUng la

echipei — Kuiling 
cum treime să Iu-

trebue plasate gău.

•
Unde să mă duc? 

acolo, unda mal do mult 
boierii! Acum mergem numai noi. 
care muncim pentru reconstrucția 
țării. Știți, n’am vrut să plec până 
nu mi-am terminat toate lucrări
le, ca șl in lipsa mea grupa să 
meargă bine.

♦ * »
In ganu Petroșani s'-au adunat 

vreo 30 de muncitori și munci 
toare. linii plecau la Tușnad, 
alții la Govora. Minerii din Pe
trila, Costin Ștefan, Savu Corni 
ți Andronlc loan, discuta î în
tre ci. Bătrânul miner Lădar, 
aștepta nerăbdător plecarea tre 
nului. Cu toții s'au urcai in tren, 
impiegatul a dat semnalul, Șl 
când trenul s'a pus în mișcare, 
bătrânul Lădar a făcut semn 
mâna celor rămași în gură •

— Noroc bun tovarăși, să 
vedem cu bine.

Mă duc 
mergeau

'.0

n*

I. HERMAN

Tovarășul 
dc un lucru: 
ducă mai mult. Norma dc înain
tare cu galeria este de 1 metru 
penlru fiecare schimb. Roca do 
piatră in care pătrundeau cu ga
leria, nu e o piatră prea tare, e 
nisipoasă. Dacă ar II impușcatâ cu 
găuri mal multe, roca crapă pe un
de nu trclue șl-ți faci mai mult 
de lucru, tovarășul Rusu s'a yin- 
dit să întrebe șl pe artificierul 
Gyorl loslf, cum ar putea da gău
rile de împușcare in așa fel încât 
să rupă șl mal multă 
dată fără să crape in

Pela ora 11 când
Gyori a venit să împuște frontul 
de piatră, a 
vorbele Iul 
din hotărirea

Și au trecut la lapte.
— Frontul ăsta il impușcăm așa 

cum e perforat. Cealaltă împușca
re n’o mal facem cu 20 de găuri, 
ci numai cu 15. Găurile insă le fa
cem mai adânci: de un metru șl 
jumătate. Le plasăm în așa tel în
cât să nu rupă șl în lături șl...

Dar eu am o propunere to-

piatră deo- 
altă parte, 
artificierul

atenție 
isvorau

ascultat cu
Rusu, care 
de a munci cu spor.

Sub tuxbl titlu ^Scântoiu1* dc 
eri pubJkă un uut’coi semnat 
de tovarășul VasiJe Vuidu, mi
nistrul AgriruHurii din caic r •- 
duin:

( ampanki în.-umân|dJ*lur d • 
piiinuvuru >’a încheiat lu 15 Mai, 
Imkplin.miu-be planul prcta/i'i. 

Aicusta rculi/zun-, alături <le 
depușirru Piunului d< Slut pe 
primul trimestru al anului 194) 
in indiLhir’c, îjiscumnu un muie 
sucecb al clasei muim.toaic i il 
țărănimii mumitoan; al jxgimii- 
lui iiohtru di* democrație popii 
ki ni.

Rczo1ii|mi șed.np i plcnair u ( 
C. ui P. M. R. din ^-5 Murtj< 
CJHe a aratul limpede țjran lui 
f»<iruci și mijlocași calea c< !• - 
buc să o uuiie/c sub condu' 
r< u clasei muncitoare pentru n 
bcLpu dc mi/.vr'c și cxploutar'. 
a avut o influență puternica <- 
sbpru maselor țurănimii miimi- 
toare, sporindu lc < oiiibuth îtatc.i 
în lup‘u împotriva chiaburim;! 
sabotourc și intărijidu-k* hofmi 
!<‘a în munca.

I'cbil în care «’au fucut mun
cile agricole in clujijjiuuu r? pi: 
mă vară înseamnă un jwis in.iia- 
t» pe drumul riduarii agr i uită
rii noastre.

Acum, Jur unim ivi numcitour?, 
mobilizații dc 
Puri d, trebue 
PRI GATIREA

ne 
la 
V

-.oi ie
de in- 
jouea

furajere 
timp 

lUXibtru 
tuturor

tnbucsc- re-nutrețurile 
col iuti- lu

lu fața 
pregătirii 
| intru culesul nxxzlli i. < mi
rin însumunțiirilur d, prim.iV 
lic-u uralul cu acolo nude s 
liu.1 loute masurile la l mp. 
de sau fucut j,r<-gulaih' li* 
compania s'a desfășurat în In 
i midițiuri', *ar unii,- pi , i i 
nu ’au fai ut la timp, ualo 
miliu-iie aprinde mi iutârzial

Mj|iunile dc itișm și li 
liebuc >a Jrnhpi;neam it 
luciarijc di ivpuriipe 

agi i ole. Hi p.i -i| 
/-.• <l< liana 0*111 
HMțmUe «a (iMBtill

-a
<-a

< ât
< a țur.ui 

un 
de

grupă, depăși- 
•de 5t la sută, 
fost încheiată 
cu o depășire

/-< * * *Când tovarășul David 
dru a plecat din 
rea dq normă ena 
Insă luna Mai a 
de această grupă, 
de 81 Ia sută

Norma putea fi depășită și 
mai mult. Insă au avut greutăți. 
Aerul comprimat nu are dezît 
două atmosfere presiune. în loc 
de 5; vagoiiete goale pentru în
cărcatul pietrei nu primesc la 
timp și în măsură suficientă, și 
nu de puține ori le lipsește lem
nul pentru armătură.

In două zile n'au .primit nici 
o bucată dc lemn pentru armă
tură, și în timpul ăsta n'au lu
crat |mai nimic.

— Ce bine ar 
vea lemn pentru 
goncte goale .și
în măsură suficientă, 
depăși norma și mai mult.

Am 
chiar 
acest 
făcut
rczolvurea acestor greutăji.

Cei doi mineri, eruu mândri 
cu depășirea dc normă realizată. 
Nu au rămas de rușine după 
plecarea Iui David. Le era însă 
ciudă ca n'au putut face și mai 
mult : par’că tehnicienii și cei 
deja transporturi n’or ști că sunt 
fin întrecere cu alte grupe și că 
le trebuc lemn, vagonete goale 
ți aer comprimat în măsură su
ficientă?

organizai ile 
să poriie-a-că 

MUNCILOR
(,ID(X)LE DE VARA.

E\|K*rien|ii agriciilliir i 
t.ce m. urata că lucrărăe 
tic|incre u Muiiăjiăturilor 
un rol de seamă în mărirea |ri- 
c'uclivitfifii în ugrcultură, lim- 
pul Imn, cu ploile care uu căzui 
î;i multe regiuni din (ară, i’nce 
ca si mnnăturile su poată ere,te 
în condifiuni bune. Trebuc «fi *- 
vom grijă ca plantele să pur ă 
folosi din plin hranu ți ap i, t-ă 
se poutfi dcsvullu. Deace.u, să 
‘ turpim buruienile cari împiedi
că creșterea semănăturilor, 
jJivim buruienile din grân“, 
prășim la t inp porumbul 
lcialte plunte prășitourc.
(omitclelor Provizorii, 

mute de organizațiile de 
le revine surcuia de a < 
nou sprijin țărănimii muncitoa
re, organizând temeinic muma 
pentru îngrjirea culturilor. O 
deosebită grijă trebuc dală mun
cilor de întreținere a plantei .r 
industriale ca, de exemplu, floa
rea soarelui, bumbacul, sfecla de 
zahăr, etc., care cer lucrări ,p,.- 
ciale ce trebuesc executate in 
tir.ipul cel niai potrivit. Mărirea 
productivității plantelor induș- 
ti'alc va crea noui posibilități 
pentru ridicarcu produc(iei in 
fabrici și se va răsfrânge îiitr’o 
răni lmnă uprovizionare ti coopta 
rattvelor cu produse necesare ță
rănimii muncitoare.

Trebuc asigurată apoi hrnmi 
p<ntru animale. In accM ccop,

«â 
să 

ce-

in Int- 
Tu’ll I, 

<i> un

leu n- 
l K inc 
muții.ilor 
Iu Inie 
pinii u 
•zi cu 

lltl 11
sa priinraMii 
hi iiiiiio iii* 
<!< smiriștiri și Ini i-ș 

Anul trecui, din c uza neiv- 
j.erarii lu tiiqi u biloz.clor și 
a tru'.tourelor, trivnoil a luiul 
midi. Au-.sl lucru im treime a 
sc mul iiiluiiifilc uimi ncv-Ja.

Gospodăriile Agric de S-ul 
licbue să servească ■v'iii|,li 
și învățământ biraiidor Iu un . 
tari. I le tirbue su ingiij — . iu 
Inure at< ii|ic scimm .lin de, »u or- 
gunizezo in modul cel mu: biol 
pi silui muncile agricole .1»' vuru.

Treime să nyliem <u <di:.ib.|. 
ii proprietari de Isito/x s,l-',.i 
n pure diu timp ți bine bu'ozi- 
le. Trcbuccc intui m Ic pluuuii 
p'irise ți bine dl bzi.ia p -utr i 
sUungcruu recoltelor, stabil'r—a 
uriilor și su]>riiveghcr<'.j trc.-iiși- 
lu . (ouduorea ți controlul u- 
acestor lucrări <»lc o sarcina, de 
scuină a Comitetelor Pro. i urii.

Odată cu trcerițul trebuc să 
s' focii domiraștiixxi. I) u -eu 
tur unii muncitori trebuc -â o" i- 
z.uiască și să repare plu.’irile, 
ulelujele. »u le prcgulivuauu ja li
tru a intra din nou în br.izd i.

damțmn'u lucrărilor de 
crărilc 
cu|irii 
Tri buc 
pentru 
și uneltele lor de u sabota 
crurlc de trceitș și di-nrr . 
Tnbucsc luate măsuri dc | 
lu urii, ]>cntru u asigura 
desfășuram a ircvrșului și o iin- 
pied -a orice pagubă.

Succesul ob|inut in campania 
irsamân(ărilor de primăvara, su 
tic un puternic țndi-nn pentru 
(ărănnneu muncitoare de a por
ni cu avânt și mai mare sub 
conducerea clasei muncitoare in 
frunte cu Partidul, la indeplini- 
rca muncilor de vară. Să asigu
răm o recoltă sporită, jientru a 
inibunătă(i traiul cdor co mun
cesc la orașe și sate, (x'U'ru a în
grădi și mai mult diaburimea 
și a putea păți mai lesne îna 
Unic,, șpre e Iw-runn țărănimii 
surace ți mijlocașe d'n mizerii 
și exploatare.

v ,ră 
de treeriț și d< -aniriștire. 
luptei zic clasă la ■ it“. 
să f'm foarte viclenii 

a împiedica pe r-lliaimri
i lu
ci i e.
p.izâ 
Imna

-------------------- --- — ------------------------- 1 " ■■■*■■*■ R

G Chandor Bidwell. vrt a să fie stabilii în Poloniî
|Hm«re din pag. l-a)

fi dacă am n- 
armătură, va- 

aer comprimat 
.Atu putea

spus maistrului miner și 
inginerului Bcnea despre 
lucru și văd că tot n'au 
nimic până acum, pentru

I. BRANEA

tualii cinstit!, organizațiile demo
cratice din Anglia cer pace, in timp 
ce Bevin face focul imperialismu
lui american.

In afara desgustuluJ șl urii mele 
personale pentru intreagă această 
politică ml-arn dat seama in mod 
obiectiv că nu imi pot continua 
activitatea la Institutul Britanic.

Am ajuns la concluzia că Insti
tutul Britanic lucrează impotrlva 
interesului Guvernului acelei țări a 
cărei Ideologii este diferită de a- 
cela a guvernului laburist. Po
porul Polonez care crede pe drept 
cuvânt că poporul englez nu este 
tot una cu guvernul, dorește o 
strânsă colaborare cu celelalte po
poare — dar el nu dorește „Infil
trarea culturală" a unui guvern 
legat de politica planului Marshall 
șl a pactului Atlantic. Deoarece 
sunt convins că poporul polonez 
arc dreptate și deoarece Institutul 
Britanic este strâns legat de ac
tualul guvern englez nu 
pot continua activitatea 
acum.

Poziția mea in acest
lace ca in ochii Poporului Polo

inii mal 
de până

moment

nez să fiu strâns legat de b'ocu 
imperialist. Nu mal pot accept: 
această situație. El> SUNT U" 
HOTARAT ANTI-IMPERIALIS1 
$1 MA OPUN POLITICII CARI 
DUCE LA ÎNCHEIEREA Dl 
TRATATE AGRESIVE. SUNT A 
LATURI DE POPOR DE MASSE 
LE LARGI MUNCITOARE DD 
ANGLIA CARE SUNT CRUN 
EXPLOATATE DE GUVERNUI 
PSEUDO-SOCIALIST AL LUI AT 
LEE. VREAU SA FIU LlBEh 
SA-MI ALEG FELUL DE VIAT. 
PE CARE ÎL DORESC, SA LUP 
PENTRU BUNA STARE A PO 
POARELOR.

In primele luni ale acth Ităț 
mele în cadrul Instltu ului Brita 
nlc am găsit mari satisfacții i 
muncă. Dar aceasta era o satls 
f3ctie orbească bazată pe credit 
(a că Idela pentru care lucrăt 
este o Idee cinstită. Dar din pi 
cate această Idee nu poate rezist 
presiunilor pe care niște oamei 
de Stat iresponsabili o exercit 
DIntr’o Idee mal bună și mal g< 
neroasă va răsări însă o lum 
nouă și mal bună — scrie in ii 
cheicre Bidwell.

euf%25c4%2583r.il
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Inlr'ua articol publicat în Dailly Worker, llurry Politt 
secretarul general ol P. C. Englez arată că:

Delegații dela conferința dela Blackbool 
ol Partidului Laburist, trebue să vadă câ 
actuala politică nu poate dtcât să accentu
eze criza și să-i agraveze consecințele

Tineretul German este chemat să 
lupte pentru unitatea Germaniei

LONDRA. 0 (Agerpress). — 
Ziarul DAILLY WORKER, publi
ca articolul secretarului general 
al Part dului Comunist Englez, 
Harry Politt, consacrat conferin
ței anuale a Partidului Laburist 
care se va deschide la Blackpool.

După patru aul de guvernare la
bili Istă se [e Politt nici una 
din problemei j impui tulite care se 
puneau ii 1915 nu au lost re
zolvate. Dimpotrivă ele se pun 
acuin mal Imperios ca oricând. 
Nu se poate să uu se tină seamă 
de rezu'taiele recentelor alegeri 
muni.lpale care au asigurat victo
ria conservatorilor. Oricare ar li 
explicațiile, re litatea crudă este 
prea evidentă si unii laburiști au 
început tă t agă concluzia ta con
servatorii nu pat fi htfrânțl dacă 
r.u se pune capăt pol ticil conser
vat >are a guvernului laburist.

ÎL asemeni ii i se poate face ab
stracție de semnele din ce în ce 
mai neliniștitoare de crize econo- 
in'ie. Reducerea exporturilor în 
luna Apri ie cu 22.fOO.tjOO lire ster
lin?. precum și defic tul comercial 
de 44 milicane I re sterline consti- 
tite un avertisment serios.

Știu oare fruntașii laburiști ce 
se petrece? Evident că știu Au 
vreun plan cu care să facă lată 
situației? Des'gur că au. Acest 
p'ai nu prevede schimbarea radi
cală a politicii care ne-a pus in 
această situat e catastrofală - nu 
prevede - ca cei bogati să supor
te greul acestei situsții, nu pre
vede reducerea chel luciilor pentru 
înarmare ;i continuarea naționali
zării indui tr ilor, precum șl lăr
girea comerțului cu URSS, țările 
de democrație populară și China 
Nouă.

DELEGAT.I DELA CONFERIN
ȚA DELA BLACKBOOL TREBUE 
SA ÎNȚELEAGĂ CA ACEASTA 
POLITICA NU NUMAI CA NU 
POATE ÎNLĂTURĂ CR1ZÂ7 CL 
DIMPOTRIVĂ O VA ACCENTUA 
Șl-I VA AGRAVA CONSECIN
ȚELE.

DACA ACEST LUCRU NU VA

Mecanicii si fochistii dela căile9

ferate din Nordul Angliei au ho
tărât să continue sistemul grevelor 

de Duminică
IOKDRA, 4 (Agcrpress). —

Mreanu fi»ch ș ii drki căile
brute din Xord-I>t»d Angliei uu 
ho urît să continue sistemul gn - 
\clor dc l)u miri «că. Ziarele su
bliniază gravi tu tea acestui e\?- 
idiiicnl in ce privește relațiile în
tre munctori și guvernul labu
rist.

J h-*- Profir recunoaște că ..gu

I I INTE1.ES LA BLACKBOOL 
Lt VA DEVENI IN ORICE CAZ. 
DIN CE IN CE ALAI LIMPEDE 
PENTRU MASSELF. MUNCITOA
RE. Așa se extind semnele de 
ascuțire a luptei care se arată a- 
eum. Adâncii solidarizare manifes
tată de muncitorii feroviari, solida
ritatea docheri or din lumea iiitrea- 
gă cure sprijină pe marinarii ca
nadieni in greva liotărită de a- 
proape unanim luată, precum și 
confeiinle slndkale de a insista a- 
supra măririi salariilor, valul de 
protest care a determinat elibera
rea lui Eisler, eșuarea campaniei 
anticomuniste toate acestea a- 
rală hutirîrea de luptă a clasei 
muncitoare.

Arătând ca programul electo
ral elaborat de Comitetul Cen
tral al Partidului Laburist este 
un program de mențimerea și a- 
părare a capitalismului care nu 
poate duce decât la criză, șomaj 
și război. Harry Politt cere dele
gațiilor dela conferința dela 
Blakbool să lupte pentru politica 
jusljâ 'care sa pună capat în
ghețării salariilor și să reducă 
profiturile capitalist lor, o politică 
care să prevadă construirea de lo
cuințe și reforma sistemului de a- 
sigurări soc:ale, încetarea cursei 
înarmărilor și reducerea fotelor ar
mate. o politică de continuare a na
ționalizărilor și de reducere grab
nică a indemn'zatiilor plătite foști
lor patroni, o politica de partici
pare cât mai largă a muncitorilor 
la controlarea inst tutiilor naționa
lizate.

Delegații trebue să lupte pentru 
schimbarea radicală a politicii ex
terne a guvernului laburist pentru 
o înțelegere pe plan politic și e- 
conomic cu U.R.S.S. și cu țările 
de democrație popu'ară Politica 
noastră externă, scrie în încheere 
Harry Politt, trebue să se bazeze 
pe sprijinirea socialismului și nu 
pe alianța cu imperialismul ameri
can.

vernul și fruntașii sindicali nu 
au reușit sa Convingă rnassrlc 
asupra necesității de a supoiiii 
impozite mai ridicate, de a min- 
ci mai mult și de a câștiga mai 
puțin".

Ziarul adaogă că problema re
lațiilor între munci'ori și gu- 
xrrn fi foaric greu de rezol
vat.

Comitelui Național al P. C. din Statele 
Unite condamnă hotărârea Tribunalului 

de a întemnița fruntașii comuniști
NEW YORK 6, (Agcrpnss). — 

( oiiiih tul IXujionul al Partidului 
C'uniiinist din Statele-Unite u piu 
blicut o declarație iu cur<* ciri- 
duninu liotarirca (r'bunaiului di 
a intrmni:|u pe trei fi unturi <•<>. 
miinișii Jaliii Gate-,. Urnii Wiiis. 
ton ț.i Gus Ifall jwntra cu ar 1* 
avid o j.aliludinc lipsita de res
pect fa|(i de tribunul" în limpid 
procrMi 1 ui < dor II fruntași ai 
Pari duhlii (’umunist Amci Îjcuii.

Aetadă liotuiîrc, arabi deda 
rațin, urmărește să hpsra-sca pe 
toți cei II comiin’șli acuzați, dr 
orice posibil:iute dc uși expune 
in mod liber wuzn.

Siliți să respingă condițiile de 
pace ale guvernului comunist

Delegații Kuomintangului refuză să 
se reîntoarcă în teritoriul controlat 

de Kuom<ntang
SIIANGIIA.I, *5 (Agcrpress) - 

In cercurile ziariștilor streini 
‘i’au aflat amănunte cu privire 
la negocierile de pace dela Pe
king între reprezentau pi Gu
vernului Kuom intangibili și re 
pnezentanții Guvernului Comu
nist. Se anunța din sursa auto
rizata că delegația Ku nn'nlan- 
gului formală din cinci persoane 
în frunte cu Ciung C hi (Țunj' 
au acceptat în curs-il negocieri
lor cele 24 condiții dr pace pu
se de comuniști cuie insă «iu fosi 
upoi respinse dt xice-președin
țele Li Tsung Jen șj Jr primul 
ministru Ho (Jii Minți.

de-
(ele 24 condiții de pace 

fost propuse în mod ofic'a!
r>legației Kuoiniu iunguJni l.i

Aprilie, fixând u-le dutu de
Aprilie, fixându-se data de
ră-spuns Delegația de pure
Kuom inia ligii lui a considerat
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aceste condiții sunt acceptul)’:c 
și le-au supus spre examinarea 
Giixcrnului. Guvernul insă a dai 
ordm delegației respingă con
dițiile de pace. Aceiași sursă 
rul<irizatâ declară că ..incapab 
ili fruntași ni KuoniinUngului 
au distrus oriu* posibiliiaie d** 
in ți. lege re". Membrii delegației 
K uomiii ta iiguhi» s’au găsit intr j 
situație foaric grea duloriiu ah 
tiidinii Guvernului lor și au rc- 
luzat să plece la Peking cu a- 
x :<mul s|M*cial care venise sa-i 
oi. Liu Tu Wen, unul din mem
brii delegației. s‘u reîntors la fa
milia sa în -Xunk'ng in timp 
se crede că Sliud Li Tse inten
ționează să plece la Shunghai. 
In nici un caz oleumul din de
legații Kiioniintangului nu in 
tentioneazd să se reîntoarcă în 
teritoriul controlat de Kuomi’i- 
îang cu toate cu comuniști; Ic-au 
permis să plece unde vor.

Se aiinn|u că Iu începutul ne
gocierilor do pace delegații Kuo- 

minfangului au înoerraf sa den 
im pro-ia ca guvernul Kuomi.i- 
biiignhii mai d'-punc de forje 
saf cionte pcntni u continua 
lup a. Ei nu încercat această 
stratagemă ptntrn a puicii ob
ține condiții dc pace mai lui ne 
d»n partea comuniștilor. Șeful 
delegai iei Kuominlangului, C'ang 
Cili Ciung a n amiri'it lupta în- 
verșunaiu care s’a dat pentru 
uu port noînsemiiai la 145 mile 
Sud-Vctd dc Nnnking vrând sa 
arate pr ii aoewLsfu ce s’ar înfurii, 
piu daca războiul ur continua. 
Deasemeni generalul Tiu I ci d n 
delegația Kuomintangului a de 
clarul șefului delegației comu
niste Gin En Lai. cîi armați 
K uoininlaiLgului mai dispune dc 
pa'iiL milioane ourruini. ( a răs
puns (Ju En Lai i-u aruiat un 
carnet în care scriu exact câte 
regimente mai are Kuom in tângui 
și cine sunt comandanții acestor 
regimente. Astfel u reușit clar 
cu toute for|e|e K num iuta ngului 
se ridică numai la 1.1(10.000 oa
meni.

In cursul ultimelor z’k ale 
negocierilor titlu Peking ieprc- 
zeniantul jiersonul al lui Li 
Isung Jen care avea calitate^ 
dc consilier pe lungă delegația 
dc pace a Kuomintanguhii a de
clarat citi Mulul Major al Kuo- 
mirPangului dorea sa se inențriu 
pe * 1 * * Jnia dc apurure dcalungul 
fluxsiuhii lungise cel pu|in încă 
trei luni.

sulTil și sfi participe la lucrările 
Cximitctchir Naționale poipru a- 
pă rarea păcii.

Manifestul chiamă pe t neri să 
sii participe Iu lucrurile (omi- 
tetelor Naționale pen’ru apăra- 
ren paci^.

Manifestul eh amu pe Plieri a 
pnrticijx’ la festivului linerehiiitî 
și la al do lea Congres Mondial al

I inerctului, in strânsa b r î’nrâ 
cu Part/anii Păcii, cu orsanira
țiile democratice feimnune mun
citorești și dc inietectnali. M îni-
fcslul inx tu milioanele dr iin<’ri 
cure nu pot padticijju la Festivul 
și la Congrv-s să-și exprim' mj-
liuarita < ii lor cu EeMiv d.il și 
( ongre-ul pr’n mari m.in h aț-i 
în țările lor.

sub lozănca ..Pacea se poa'e ge
ranta prin consolidarea prieteni
ei franco-sovicticc". o,te pr vi
dat dc președintele JoFot i ura
și generalul Petit.

CITIȚI
SCÂNTEIA
TIHERE mim

BERI IN, b (AKerpr«,s). Cel 
de ui treilea Congres al Uniunii 
I iiiereliilni din Germania a luai 
Marții la I elpzlg la 4 Iniile.

Congresul a adoptai Matului U- 
nhinil cure strânge in jurul sau 
tineretul in luptâ pentru unitatea 
șl refacerea pe buze democratice 
a German ei. A lost u'.es in una. 
■limitate noul Cons'Eu Central al

In Franța s a descoperii un mare * 
complot împotriva republicii

PAIUS, 6 (Agcrprcss» Zia- 
icle puri-zicnc rcfcrindu-.se la co
municatul MniLstri ulii» dc Iuti.' 
ia* uniuițu d<*M (»per rea iu I’rau- 
|a ii urnii mure complol impo- 
ir ui r<publixci.

Orgniwlc sigili miței uu rjre.ijț 
10 nu mbri m ucx^ăui compîol 
co» I iscând numcrous<* aut mri- 
biic iiwnreate cu arme autorm'r 
ci* uparț neau complo'iștil <r. 
Mulți dintre cei an >tuți sijiil 
membri ui orgrmizuțu-i gu ilLit<. 
Printre aceșt a se af’ă Jaques 
Rutenii, coirl ci municipal «!:n 
aroiidism<-iHul l*t din l’aru, uu 
comhicâ'or al așa num Iubi: 
„serviciu pentru menținerea or- 
dinci“ in orașul Vcrsa lles și al
ții. Zkircle amintii t :i in 
plot (Mc implicat și com’sarul 
dc poliție M'chot care <h* ase 
mi'iii arc logatură cu R I’. r. 
Ziarele dt* dreapta iic'irci sa 
iliniinutzx* importanța <,11 ui plotu
lui descoperit.

In legăturu cu act‘jl o irp.ot. 
Ziurul / lin manile scrie că încă 
odată n fost bănuit faptul (ă 
exista o organizație care pregă-

Maniîesful F. M. T. D. cere tineretului să 
apere hotărârile Congresului Mondial al 

Partizanilor Păcii
BUDAPESTA. 6 (Afcrpr

In cursul ședinței dt ineni- 
derc, ( onii etul ExccuLx ul F * 
derupei Mondiale a Tineret 11 lui 
D< niocrnt a adoptat un manifrd 
prin care se adresează tineretu
lui din întreaga, lume.

Reamintind ca man festul p 1- 
blical la sfârșitul Congremlui 
Mondial al Partizanilor Păcii 
con ca neretul să se iimascâ 
pentru a înlătură măcelul i:i 
mussu din calea luminoasă <1 vii- 
loriihii“, manifestul F. M. T. D. 
sublin uzu < a tinerhil lupta activ 
pentru punerea în practică n ho. 
tărîrdor ( otigrvsuliii dela Pan-. 
E. M. T. D. îi cert thiercftilui <1 
apere at-iMc ho.arîri. să sirjin 1 
(omiti tul Permanent al Congrc-

La Paris s a deschis al șaptele 1 congres 
al Asociației Franceze pentru Stângerea 

Legăturilor cu U. R. S. S. ?' I
— Iui 4 Iunie s'a deschis «a 

Paris al șaptelea congres al Aso
ciației Franceze jxmtru Strană'- 
na Legaturilor cu l . R. > >
< ongresul care se desfășojrâ 

Gerhardl Eisler a sosit h
VARȘOVIA. 6 (AGERPRESS).- ANTI FASCIST GERMAN GER- 

PAP ANUNȚA SOSIREA LA HVRDT EISLER
VARȘOVIA A CUNOSCUTULUI

Uniunii compus din 90 de membri. 
Fricii llonue.licr a fost realiM' 

președinte al Lniuidl Tineretului 
liber German. 1977 de delegat! la 
Congre. sos (I d'n toate regiunile 
larii au adoptai iu unanimii te un 
iii inlfe t adresai tineretului german, 
prin care aceasta este chemai ?a 
lupte pentru pace pentru unitatea 
Germaniei.

b*$lc d<‘slunțu is\j unui ru-boi ci
vil in l'ranța și care Ir in 41- 
nua legătura m R. I* I ui.

AuPn'iiid ca Partidul Cuinu- 
jii*t f rance/ a cerut Iu n-petale 
rânduri desf mțurcu ur -r-i/u(ii
lor pararniliiurc iinprnaliMe, zia
rul urulA câ pună nciiiii aciiri- 
liitua celor cur< (unL-plotc.iz.ă im- 
pcUr.Xit republicii a rflrna* 
depsita. .^i de dutu itra-da țp.i- 
xcmul a eliberat -jic II d«n coîij- 
ph»1 șii aru»tali.

Zarul hiiblinidzfl cft p< lân ’i 
acești romplo'.Mi mai -unt «i 
fa doi așa imin la ..arniTitâ**
dela Anvers

Ziarul anunța câ d pata^il 
(omunist î ves Peron ini ; ui 'i- 
zu su fucii o hi’erpela re riiv.t- 
nul ui în legătura cu com
plot. Peron va intrigi (hi«< -mil 
dacă in'enl onca/ă r 1 iu infisuri 
[centrii a pune capul a-.’titpățj y 
sul»erj*ive a R P. I*'-ului

Totodată Peron u dixilard ta 
xa c<-n* explicații (iux *-mu!iii 
pentru ce a inifirziut să liriilgf 
complot ști cAnd aceșt a luseseră 
descoperiți încă In 24 *1 Mai.
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