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uu conținui 
schimbarea

prilej de afirmare și desvollare a unei 
noui atitudini de învălalura
Do câleia zile la InslHutul Căr- 

bauelul din Pelroșeul nu început 
euuietiele. Suni primele exume- 
• « care so desfășoare iu condi
țiile noul aduse prin stadulu(cle 
permanente de a transpune 
fapt reforma invalflinântulul 
(lată de Partid.

Doaceea. nu numai lelul jn 
ro ele so desfășoară, lorma 
care o imbra.ă, sunt nou. 
■enele de acum au 
mu, determinat de
atructurală u invațăiiiânlului alo
cat deacum po bazo sănătoase 
realiste șl iu adevărat ștlin|iilce 
șl cu totul ultul decât cel dlu tre- 
cat, e scopul lor.

Șl corespunzătoare acestor 
transformări, se manifestă schim
bări cu orientări prerise șl bine 
definite șl in atitudinea studenți
lor «I profesorilor față du muncă, 
lată de școală iu general șl in 
metodele lor de invălătură, ca șl 
la felul de a privi examenele.

Pentru toate acestea examene
le care au început de curând la 
Institutul Cărbunelui dhi Petroșe- 
rii șl la Institutul de Minereuri din 
Brad, oziistltue un eveniment im
portant, prilej de afirmare a unei 
■oul atitudini lată de Învățătură 
din partea studenților, a unei noui 
atitudini față dc studențl din par
tea profesorilor șl do transforma
rea vechilor concepții asupra 11- 
nalitătilor învățământului supe
rior.

Ceea ca trebue semnalat insă 
dela început e prezenta nemaiîn
tâlnită până acum la examene, a 
IlUor de muncitori, șl do țărani 
muncitori in fa.a căiora retorina 
învățământului a deschis larg 
porțl e școlilor dc orice grad. Mal 
mu|t decât atât la Institutul d n 
Petroșeni există studențl ridicați 
din mijlocul muncitorilor și mai
ștrilor mineri.

Numai adăugând la toate aces
tea munca permanentă dusă de U. 
T. M. pentru desvoltarea unul nou 
aplrit sănătos fata de învățătură 
se poate înțelege tot ceea ce s'a 
făcut pentru reușita deplină a e- 
naDenelor, pentru Introducerea de 
noui metode de muncă.

Studenții absolvenți ai Institu
tului trebue să fie acele cadre teh
nice, lega'e și pline de devotament 
față de clasa muncitoare, înar
mate cu bogate cunoștințe teore
tice și o îndelungată șl temeini
că practică in mină, de care In
dustria noastră extractivă — in 
pUn proces de desvoltare are 
atâta nevoe.

Și faptul că iiivătălura, perfec
ționarea profesională în Institut, 
depășcțte cadrele unei probleme 
personale devenind o problemă 
de Stal pare a ii infeleasă de ma-

ic» muJoritulu a studenților 
n profesorilor.

Datorită acestei înțelegeri 
lua' Uluia la Instilut cercuri 
studii iu care pe bu'ă de muncă 
dusă in colecllv și pe ajutor re
ciproc se aprofundează materialul 
studiat iu decursul amilul. So stu
diază în cadrul lor ului materialele 
legato de dcsvoltarea strict l’ro- 
ieslonală cât șl cele legale de rl- 
d curea nivelului politic al studen
ților. Așa an luat naștere cercuri 
dc matematici, dar șl cercuri spe
ciale In care se studiază cu ex
clusivitate Istoria Paitldulul Co- 
iniiii'st (bl al U. R. S. S.

Șl la buna deslășurare a mun
cii in cadrul ucestor cercuri de 
studii conlrlbue atât sludentll mal 
ridicați cât șl profesorii care nu 
rare ori vin cu explicații de na
tură a elucida anumite lucruri ne
înțelese pe derlln in cursul amilul.

l a fnstilu'ul dela Brad s’a tă
cut mal mult: flecare dintre cei 
mal buni studențl al anului 111 șl- 
aii luat angajamentul pe care 
l-au șl dus la bun sfârșit de a 
medita pe unul sau doi dintre co
legii mai slabi.

Munca alei s a desfășurat pe 
bază de întrecere având la bază 
criterii precis stabilite ca lichida
rea absențelor nemotlvate dela 
cursuri, participarea in număr cât 
mal mare la orele de practică, etc.

La ambele Institute s'au intre- 
prliiș acțiuni Importante in vede
rea multiplicării cursurilor a că
ror Fpfă era mal mult simțită.

Ca o urmare firească a unei a- 
senienca munci studenții întâmpi
nă examenele cu încredere șl op
timism.

Ei văd în elo uu Prilej bun de 
verificare a cunoștințelor lor, un 
prilej de a scoate in lumină ceea 
ce au făcut șl ceea ce mal rămâ
ne de făcut. Prin examenele de 
acum studenții au posibilitatea să- 
și verifice munca șl rezultatele el 

cunoștințele, pot să vadă in ce 
măsură s'rădanllle lor au cores
puns sarcinilor ce Io stau in fată 
fiind un prețios îndreptar in mun
ca de viitor.

Pentru ca munca să so deslă- 
șoarp în cotidlțîuni mal bune și 
pentru ca rezultatele să ile mal 
fructuoase; pentru a se stimula re
ciproc, studenții au extins între
cerile.

Astfel, cei dela Brad au provo
cat la întrecere pe cei dela Pc- 
troșeni; obiectivul principal fiind 
prezentarea studenților in număr 
cât mai mare la examene și ob
ținerea unui procentaj cât mai ri
dicat de promovați.

Organlzându-șl in acest fel 
munca, ei vor lichida plaga din

(Coidinuuro în ipag. îV-u)

Vlîp c* f u>l Șl tot olul
bine ftiji ce r un lor ist, la 
cum f Iți ie U uu solist

După ce am lamurii louli- 
igi/e chestiuni, sa vedem turn u 
reușit unul t are n a raiului niclo- 

•olo sa lui n lotuși ui est lu-

a

Antrenați în întreceri sub lozinca
„NICI O GRUPA DE MINERI SUB NORMĂ“

MINERII DIN PETRILA 
CONTUL CELEI DE A 

A LUNII IULIE

DAU CĂRBUNE
DOUA SÂPTĂMN1

PE
Dl

/
TOT MAI MULT CRE o I E 

ÎNTRECEREA SOCIALISTA 
AL DOILEA TRIMESTRU.
PE I UNA IUNIE, MINERII 

MARIREA PRODUCȚIEI DE

EI.ANUI. MINERILOR DIN VALIA Jll LI 
PENTRU ÎNDEPLINIREA Șl DEPĂȘIREA

I. IN LUPTA BAZATA
PLĂNUI.IJI PI' CEL

VĂII JIULUI OBȚIN SUCCESE DIN CI IN cE MAI FRUMOASE 
CĂRBUNI.
LA SUIA,

IN AFARA DE MINERII DIN I.ONEA CARE AU RA- 
MINERII

ÎMfNERII
LUPEN1

MINERII
S TĂRUINȚĂ ORGAN IZA'I II.I DE PAR IID

SI

DIN
DIN 
Al) 

DIN

DIATE CENTRELE VĂII JIULUI Al
ANIN OASA AU DEPĂȘII' PROGRA- 

REALIZAT o DEPĂȘIRE MEDIE PE 
PETRI LA SE MENȚIN JN

MEDIE 
l-RUNIEA 
IN INȘI - 
COMISIEI 

MINERI. 
POSIBI- 

PRO GRAMUL DE PRODUCȚIE AL

IN
MAS SUB PRELIMINAI CU .1
DEPĂȘI I PROGRAMELE DE P RDUCȚIE.
MUL CU 7 LA SUTA IAR MINERII DIN 
ÎNTREAGA MINA DE 9 LA SUTA INSA 
TUTUROR CELORLALTE EXPLOATARE

FLEȚ1REA ÎNTRECERILOR SOCIALISTE. MUNCA RODNICA A SINDICATULUI 
DE ÎNTRECERI CARE URMĂRESC ZI DE Zi REALIZĂRILE FIECĂREI GRUPE |)| 
ȘEDINȚELE DE PRODUCȚIE CARE SE ȚIN LA INI] RVALE REGULATE, AU DAI 
I.ITATE MINERILOR DIN PETRILA SA DEPAȘEASCA 
MINEI FIXAT IN CADRUL PLANULUI CU 16.5 LA SUTA.

NICI O GRUPA DE MINERI 
SUB NORMA

[n felul acesta, el reall- 
depășire incdie zilnică de 
sulă.
nici minerii din scg'ojJ

După ce toate grupele de iti - 
neri au pornit la întrecere soc i- 
listă între ele, minerii celor pa
tru sectoare s’au provoca! la în
trecere sub lozinca ,NICIO GRU
PA DE MINERI SUB NORMA". 
Sectorul III a obtnut un frumos 
succes. Nici o grupă du in.ncri 
din acest sector uu rămâne sub 
normă, 
zeazâ o 
19,5 la

Dar
I nu s’au lăsat bătuți. Deși mal 
sunt câteva grupe care din cau
za greutăților rămân cu puțin 
sub normă, programul de produc
ție al sectorului e depășit cu 20 
la sută.

Deasemenea, nimerii celorlalte 
sectoare depășesc prelimlnatul. 
Programul de producție a sectoru
lui II e depășit cu 16 ia sută, iar 
al sectorului IV care luna trecută 
a rămas sub preliminat acum de
pășește programul zilnic cu 2 la 
sută.

GRUPELE DE MINERI SE IAU 
LA ÎNTRECERE CU TIMPUL

Deși suntem la sfârșitul celei 
de a doua decade a lunii iunie

numeroase grupe lela mina Pelrl- 
la muncesc cu Imlărire pentru a 
termina cât mai curând Sarcinile 
cu le revin in cadrul Planului pe 
anul 1949. Urmând exemplul echi
pei Iul Pop Ludovic care lucrează 
in contul programului de pe luna 
noeinbrle grupa Iul Kudirnu E- 
mll șl Dcak Vllhelm, scot cărbune 
Li contul lunci sei tembrie, Iar g u- 
pela tovarășilor Szllagy Alexan
dru, Marian Vaslle, Sărhu Qheor- 
gltc. Vaslu losif, Bedea Sabin, 
Bont Adalbert, Schlller Grigore, 
Văldean loan și K*ss Carul, parte 
din ele de mai bine de o săptămâ
nă scot cărbune in confnl tunel 
august.

Deasemenea 
grupe dau acum 
tunel Iulie,

numeroase alte 
cărbune in contul

PETRILA DAUMINERII DIN
CĂRBUNE IN CONTUL CELEI 

DE A DOUA SAPTAMAN1 A 
LUNEI IULIE

IN AFARA DE LUN \ APRI
LIE CÂND MINERII DIN PETRI
LA AU TRECUT PRIN MARI 
GREUTĂȚI, IAR PROGRAMUL 
DE PRODUCȚIE A FOST ÎNDE
PLINIT NUMAI CU 2 5 LA SU
IA IN TOATE CELELALTE LU
NI CARE S’AU SCURS DELA 
ÎNCEPUTUL ANULUI. PRO-

DE CE TREBUE SĂ LUCRĂM DUPĂ SISTEMUL 
DE PRELUARE A LUCRULUI PE SCHIMBURI

In continuarea anchetei noastre publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor:

COMPOD1 IOAN PETRIC PETRU
54 d- Ia mina Jic(-I anca

j —__ ___________________________ _____________________________—----- --------------—-----
de schimb la aioa J e|-Lonea

Intrun abataj lanp'ră din sec
torul / ni minei Jie(-I.imea lii- 
i reiiză tonarășnI (’oinpoili loan.

Datorită introducerii sistemului 
de preluare a lucrului pe 
schimb. această grupă realizează 
zilnic depășiri de uortnu substan
țiale

Iută ce ne acrie loourăflll ( om 
podi, răspunzând la ancheta zia
rului nostru, re/eritor la sistemul 
de lucru pe schimburi

Din luna octombrie a anului 
trecut, in urma unui accident am 
fost incapabil de lucru timp de 
8 luni. Am stat deoparte de muncă 
și mă durea inima că nu pot con
tribui ală'uri de tovarășii mei de 
muncă la mărirea 
cărbuni.

In ziua de 4 a 
prezentat la lucru
mind conducerea unei ech’pe din

cu rămâ-

munca in 
marc a

producției de

luni mai. m'am 
insănă'oșlt. prl-

grupa tovarășului Daubner Petru.
Cum această grupă rămânea 

sub normă, la I iunie ani fost în
sărcinat să iau conducerea grupei 
cu scopul de a lichida 
nerea in urmă.

Nu e chiar ușoară 
acest aba'al. Presiunea
rocilor de deasupra apasă greu pe 
stâlpii de armătură, rurându-i.

Insă gieutăfile Pot li învinse, 
și acest lucru mi-a întărit con
vingerea că am să pot munci cu 
spor împreună cu ortacii mei.

In primele zile de lucru cu 
toa e că eu împreună cu minerii 
din schimbul meu depuneam efor
turi sporite, tot nu am reușit să 
îndeplinim norma. Atunci, sfătuit 
de tovarășii dela organizația 
Partid și sindicat, am propus 
varășilor d’n grupă să lucrăm 
fișe aparte Am căzut cu toții

acord și-ain început munca după 
s sternul pre uăril lucrului pe 
schimburi.

Chiar de a doua zi, roadele a- 
cestei metode de muncă au in- 
ceru' să so arate. Producția de 
cărbune creștea mereu.

Deși n a trecut nlci’o lună 
ntroducerea acestei metode, 
dele muncii noastre sunt cu 
altele decât înainte. Schimbul 
Fus de mine a rea'izat o 
șire de normă de 1C0 la 
schimbul lui Stângă Vaier a 
șil norma cu II la sută:
schimbul lui Daubner Petru ca 
și înainte când conducea grupa, 
a rămas tot sub normă cu II la 
sulă.

Diferența intre realizările celor 
trei schimburi ale grulei noastre 
se explică prin felul cum îșl orga
nizează munca flecare schimb iu

dela 
roa- 
totul 
con-

depă- 
suiâ. 

depă-
insă

de 
to- 
pe 
dc

Tarte. EU $1 ORTACII MEI NE
AM ÎMPĂRȚIT SARCINILE PE 
OAMENI $1 PE TIMP, CAUTAND 
SA REDUCEM CAT MAI MULT 
IIMPJ! MOR ȚI INTRE DIFERITE

LE OPERAȚII NECESARE EX
TRAGERII CĂRBUNELUI.

Faptul că echipa pe care o con
duc efectiv și echipa lui Stângă 
depășesc normele, e uii fapt Po
ziții, care se datorește introduce
rii sistemului de pre'uare a lucru
lui pe schimburi. Insă faptul că 
echira lui Daubner mai rămâne 
sub normă, o încă o lipsă a gru
pei pe care o conduc.

Eu sunt sigur că minerii du 
schimbul Iul Daubner au voința 
de a munci cu stăruință pentru 
a depăși norma, pentru a câștiga 
mai mult. Insă le lipseș’e o or-

(( ontinuure jn pag. III)

GRAMUL DE PRODUCȚIE 
I I IST DEPĂȘIT CU PESTE 
LA SUTA.

OBȚINÂND ACESTE DEPĂ
ȘIRI REMARCÂfMLE, MINERII 
DIN PETRILA INCA DE ACUM 
CATEVA ZILE ȘI-AU ÎNCHEIAT 
PROGRAMUL Dl PRODUCȚIE 
I E LUNA IUNIE, IAR IN 
ZENT SCOT CĂRBUNE IN 
IUL CELEI DE A DOUA 
TAMANl A LUNEI IULIE.

A
li)

PRE- 
C< IN
SA P-

CITITI
în corpul ziarului

DIN ȚARA
SOCIALISMULUI

port u fi oul gândului mer 
cu tuteiiii zi/c uiUi iu urutut 

|i dela no1, de-uiuf-u, m facem un 
,legato" pti^u pe scenu I ustnou- 

lui ,\1 uncii or etc dm irupții:
Se ufnovibeuzu pj(i uni dela Uaț.: 

Ierta murclut Pușki/i. /n cubAe 
corul tindiciitului miner cu 
uobi uf di pi prin !t uriiouiele lui 
eucci'se upfruplu începerea pro 
gramului urtlxlic la < are ipi uu du 
COIlLUf tul.

( u nulele inir'un moid. turiphi 
b du *lriiitb giupuri' grupuri fi 
fiecine dibdilă m gutnu iui.

fnfi un te nude uu tfemulu 
in piauu :

Se dli ji uu i‘u ne du Y 
( e tu ne di a mâi Ăfudunu ’f 
I h c*' Sâ ne dea Aftl.bS ui 

iCuu uht („m11" c fu/dnt con mul. 
to /nigione) ți apoi furiuzu 
( e naiba, 'â cu,ltum numai upu I 
Iun, nimic mărfi nimic. Azi iur 
nimic f

emu „i.ri când um caidul la 
( 1‘itea Iț'oție ne n dat berc" e 
nmlulu dulce

in (empu „id('g>u inu nun tro 
pu idei'H prvu puțin rnuz^ulâ 
a lui Muduuu a ÎHfcpul

L>at du / Af drept ut e fn.
leiuine cu un pizzhutu tou I‘upa 
t^i un b< urziindu l-au mul nuafinUi 
(iitcuu uoi i).

f'urtt-l( iui Maduha iittepc tu 
| 'Uși nu domine

Da tigur <& ,tm dreptate 
(I)in nou funu^u) — (’e bi
tântdm numai afa de pom unii 

l'rmeazâ pauză de pătrime 9 
j Capo f urdf nimic, marț

nimic... până când din rnodu 
in fie in modu Iu fie pomenit it
alta gutitu.

< rcbcendu-ul u liiLfput «4 a 
tnuiKfornie intr'uu tragic deterct 
cendo fiindcă touarâții cu c&re f 
cru in grup uu incepu( prl
neascâ ru un bemol la arm&tur 
ți o^dă cu uu •emtton mt
jo* : prea n’a coborit ți cânt 
fain. Disonanta creată, de car 
n nr fi speriat ți afonii, erA d 
altfel explicabilă ceilalți nu pti 
teau fi in ton cu \faduna, al ci

m. i. ni.
(Continuare în pag. 1 \ -a)

Să învățăm dela Iruntoșii în produci

Numai lichidând absențele nemotivatf 
și întărind tot mai mult disciplina în mane 
echipa lui Petric Petru din abatajul c 

Tineret dela Jieț-Lonea a ajuns 
în rândul fruntașilor

< arc 
tineret 
dintre 

iui im
prim re 
tineret

Eihipu iui Petrii Petru 
»niiiiCeș(<‘ în abatajul dc 
deL Jie|-H»iiej c una 
fruntașele exploatării, Și 
inai utât. I.a r socotita

le mai buuu eclirpe dc
din întrvugu Valeu Jiului. a\uud 
dveând e coiistituitu. iiisetnnuh' 
depășiri dc normă și a înregistrat 
importante tvonumii de <\plo^i\.

* « •
Dar in timp ce echipa lui Pe

ri ie a realizat in primu jumătate 
u nlistei juni u depășire niod-c 
de noimă de ixhipu lui
Pui .Niiulue din aceiași grupă 
< tn.dusi
i <■
1<j.
inlp gal nbaluj al tineretului ilel. 
1 Hi peni.

( urc su fu- cauzele pentru cai'i’ 
ivhipu lui Petri*.' și-a supruîndc- 
plitiil angajamentele întreceri: ia 

ediifpe sau grupe 
ut insf
liiui ,pr nc'pulc cu li
căre fieture dini re

acum <le Aniliruș Enie- 
<■ rămas sub noruiu iii

I “I sub uoruiîi n rămas și
Iu

*'m|> ce uite 
nici Uu le-uu

Prinire rele 
zc e lelul in
e<iih|>e n in|ek*s să inuneerrcri <|i-_ 
■upliniil.

Și erliip.i 
|U»l sensul 
tocului prin 
Iruntușu.

lui Petric a 
discipline 
ar'Casia sit

intra n'u
1 a ora 
<leja la locul de muncă și i 
păriLscsc niciodată înainte 
oro 2.

I hipu lui Daubner Petru 
icxiiiă cu ol lui PiUric pi 
.-ește lucrul îndată după oru 
eu toate iii intră și mai tăi 
Iu abataj. | a rămâne mereu 
normă. Echipa Iu: Petric ei 
gând in fiecare zi o ura 
lucru, sioate in plus 10 v«pm 
ceru ce iuscamuu S litiu- I- i 
buni*, adică aproape o normă 
jumătate.

Dur nu 
munca în 
linia miei 
le! incul 
și întrebuiuliit cu folos.

Noi um văzut — spune 
'orașul Petre ca foarte r 
timp se pierde cu mâncatul, 
se diieriiii ca sa mănânce toc 
rând ortul era gaia împușca 
cărbunele trebuia Iran^zorlat 

Atunci ui-,un liotărit cu 
i.i su niâniăm imediat după 
plișcure când abatajul se i 
s ști*. Jumîii.ue.i dc oră căști 
fu felul acesta, inscamnâ 
bile de patru 'agonefe <|e

cui și Iu eșirea din * 
<> dini. toii Ortacii *■

c nuiiuii atât In 
abataj m dosfușoarî 
serioase dNciplilx*. 
ii< >re minut <■ pr<

l.c li p i
In* cele

lui 
i»ui

• * *
Petre e una din- 
ptinciuale atât la (< eiitinuare in pag. HI)
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DIN TARA socialismului
Locuințe 

pentru muncitorii 
mineri din U.R.S.S.

* 
■>

M primii trei uni ai planului ( 
cincinal postbelic, in or ațe le 
urâțelei? muncitorești din Un1 ți
nea Sovietică s un construit și re 
făcut cafele di locuit, pe o supra
față totală de peste 51 milioane 
m. p.

Planul cincinal al consimt fiei 

de locum(e individuale, u și fo*! 

fndeplinif in trei uni.

In 1948, s'a pus la dispuți fiu 
minerilor case nuui de locuit cu 
o suprafață totală de 1.5 milioane 
rn. p. ; sau construit 12.000 lo
cuințe individuale. In prezent, se 
coristruesc pe lângă întreprinde
rile industriei carbonifere din ru- 
ioauele vestice, peste 9.000 case 
de locuit individuale, pentru mi
neri.

CLUBURILE SOVIETICE — 
CENTRE VII DE MUNCĂ CULTURALĂ

Organ zarea de întâlniri între muncitorii uzine io*
mM Ullcu

sen ta țp ut râzătoare,
lunca <ând în eu 
momente politice 
ncral ți diurnei 
struns legată de 

glimlindu-i 
i— a spus 
nin.

Tinerii
,,Cauciuc” 
de clubul
fupiiiliii că 
al Țâri

dublurilor este intcre- 
inuiudL u- 

bitilit in trud-u t»e
di: interes g<“- 
cuuj -ca este 
viuju lifirbi, o

actmtutea iniei^ă”, 
.Miliuil JvunovLci. Kuli-

iti- 
ule 
Cil 

cu- 

cvenimi'.ntidc

Viaja salului sovietic

Mii de case

mutici tor1 dela uz’iia 
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ei *imt pulsul viu

ți gâMtse laspunsuri la 
toate problemele actuale (Jru-i 

frumuntu- In clubul lor se aflu o 
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tic pentru 
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iupta poporului suvie- 
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Ciîre privitoare la asigurările 
sociale din II. R. S. S.

Milioane de oameni ai muncii și-au îngrijit sănătatea 
de odihnă sindicaleîn sanatoriile și case'e

In Uniunea Sovietică, 
conducerea asigurârdor so
ciale se găsește în întregi
me în mâiniIe organizații
lor sindicale. Număruf ac
tiviștilor însărcinați cu pro
blemele asigurărilor social-, 
af membrilor Consifiifor și 
Comtsiunifor pentru asi
gurările sociafe este de 
12oo ooo de oameni.

In 194o, au fost tri
miși în taberele de odibnă 
ale sindicatelor 1.500 OOO 
copii/ în 1948 peste 4 mi
lioane, iar în 1949 vor 
fi trimiși peste 5 milioane.

In 1948, în sanatoriile 
sindicale s'au odihnit și 
s’au tratat peste 2.000 OOO 
de oameni. In casele de 
odibnă și în sanatoriile 
sind.cafe muncitorii și func
ționarii sovieticiplătesc 3o 
la sută din întreținere. In 
mufe cazuri ei sunt între
ții uți în întregime pe con
tul asigurărilor sociale.

Rezultatul creșterii con
tinui a bunei stări a oa
menilor muncii din U. R. 
5. 5, a măsurilor profi
lactice luate de organele

apărării sănătății pubfiee 
și de sindicate este scăde
rea cazuri for de boa fă 
printre muncitori și fucțio- 
nari. Astfel, în 1948 efe 
au scăzut față de anuf 
1947 cu 10,6 fa sută.

Realizările poporufui so
vietic in domeitiuf ocrotirii 
mamei și a copifufui sunt 
excepționale. In 1914, nu 
existau în orașe decât ma
ximum 9 dispensare de 
consuftații pentru femei și 
copiii for, iar în sate nu 
exista nici un singur dis
pensar de acest fef. In 
1948, număruf dispensare
lor dm orașe a fost de 
492.0 iar fa sate de 3127. 
In 1914, în orașe existau 
creșe cu o capacitate de
nunțai 5oo focuri. Anul 
trecut, capacitatea creșefor 
sovietice a fost de 
515-000 focuri In satele 
din Rusia dinaintea Revo
luției, creșele erau inexis
tente. In prezent, în cofbo- 
zuri există creșe cu o ca
pacitate de 295.000 fo
curi.

vizionata uu toate noutâ0!e 1 
rare și cu ultimele nu.m<“rc 
mardor rmisstc. Tăeturi ulesc 
grijă din difciule ziiurc, buc 
nosoiit tineretului, 
cili oii te inoportun te.

Mulfi dintro hncri fac puric 
din cercuiile de urtjțti amatori. 
Cu ajutorul urtîștilor proftsio 
nișt\ ei iși des volta iuleniclc. NJir 
mui în ultimul timp, cole'tiiul 
ieutjviJ al uzinei, a. pus in woim 
următouiolc p'rx* : „Dragoste
târziu” de Ostrovski, .//Jk- ți 
nop|i”, de Simonov. Ihipertoriul 
cercului dramatic mai ciiprindc 
„\ussu Jelczriowa”, du Gorki, 
îfVara bubelor”, de OvcLikin, etc.

La club uu fost cieatu <iercu>’1 
literare, niuzmuik*, cursuri dc eroL 
torie, dc fotografi amu lori și dr 
arte plastice. Clubul «duce o in
tensa muncă de di fu za'e a eu- 
ito$tinJAlor politice și științifice, 
plin c<>nlrrbi|e puiule de savunfi 
și ser ii* o ii. Eroi ui Uniunii Sovie. 
iioe și Eroi iui Muncii Socialiste. 
Dea semăn i, sunt foarte gustate 
conferinjele ( uu'e du stalianoviș- 
tii uzinei, cari arată felul in care 
ci și-au însușit tehnica modernă 
și m • odele socidiste de muncvi.

Clubul ajuta in mod activ co
lectivul numveit orilor din uzina 
„Cauciuc” să rezolve sarcinile 
carc-i stau in fa|ă, contribuind și 
la educarea tineretului.

Palatul de C'ultură al Uzinei de 
Automobile .^StuEn” din Mosco-

și aavan] , scriitori și Eroi 
vii, t-Nto.* ilciiM. menea fourt iubit 
de jriuiici'urt. ,„Măriile 
orguniziiU* uci iu ficcuie t 
mâ»»u biint faure u»ima(e; 
tru urichtarcu cititorilor, m*

ll-ștr de curp lucrare, 
mejiujcu/ti vitrine cu cui|i 
tiparele bulei ine. Scriitorii

ai Muncii Socialiste

Z ccidentele de muncă au scăzut 
considerabil în 11. R. S. S.

Ocrotirea muncii în Uniunea Sovietica
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Mihail Bubioiiov ți 
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lb«is(5uif*H i( foarte 
si drburlc uzinei
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a< i exista o 
intre oamenii 
<*c? mai buni
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explica faptul 
au devenit ud- 
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li 1ru'e <.< nfre 
rală.

Ta munui 
.icipă activ 
soliste ale
laboiutoi i Puntului de 
„Kiirov” din leningrad, 
des uzinele <di.i raioanele 
lovsk f>i VtLsijeobtrov 
givid), expunând tjinerilor 
toii (planurile acti^itu|ii
cercetând, jn a cela ș Unipt

ucestor cluburi, par- 
o giiiii/a(i je romb »- 
întreprindă ilur. (\i.

Culturi 
v i/Jleazu 

Sverd. 

munci, 
lor ți 

viaju
?de ficcure zi .m, untruptriinderilur ți 
necesitățile -,t intre tul ui. Ei vizi
tează, dcuscineni, cumiînrle tineri
lor muncitori, organizând acolo

Automobilismul pătrunde în lumea 
uzbecesatelor

Dela începutul anului curent 
maga zinu l „Gla va totra kloroabât" 
din Tațkentj u vândut 470 de au. 
toturisme „Moscovei" și 50 de au
toturisme ,tPobeda“. Majoritatea 
acestor auloluhsme au fost cum
părate de colhoznici. Magazinul 
„Glavatotraktorosbât nu reușește

sa satisfacă cerințele colhoznicilor 
care doresc să cumpere tot mai 
multe autoturisme. In prezent 
sunt înregistrate 12? de cereri ale 
colhoznicilor care doresc să cum
pere autoturisme .Pobeda" pen
tru uz propriu.

r

Desvoltarca continuă a indus
triei sovietice, luarea unor măsuri 
Importante pentru ocrotirea mun
cii, activitatea sistematică a or
ganelor administrative șl s'ndicale 
pentru crearea unor condit uni op
time de muncă, in fabrici șl uzine, 
au dus la o coborâre bruscă a 
accidentelor de muncă in industrie.

In ultimii 20 de ani, numărul ac
cidentelor do muncă s'a micșorat 
de trei ori In unele ramuri ale in
dustriei sovietice — in industria 
construcției de mașini, in metalur
gie — șl de Patru ori în indus
tria chimică.

Controlul Statului in ceeace pri
vește respectarea regulilor de o-

cro iie a muncii, se face de către 
inspectorii teim’ci aleși de Comi
tetele Centrale ale sindicatelor. 
Cantrolul este făcut șl de acti- 
v:-tl r'nd’call, consti'u'.tl in comi
sii de p evcn’re a accidentelor 
muncă.

Aceste comisii funcționează 
lângă comitetele de fabrici și
uzină, numărând până la 900.000 
de membri ai sindicatelor.

Uniunea centrală a Sindicatelor 
Sovietice posedă 5 institute de cer
cetări științifice și 12 labratoare, 
care se ocupă de problemele le
gate de ocrotirea muncii și de pre
venirea accidentelor de lucru.

de

pe 
de

Uralul ivite numit. i>e drept 
cuvânt, speria" Uniunii Sovieti
ce. iu sulv oiul Uralului se găsesc 
aproajie toate elementele prevă
zute ide sistemul periodic al 
M< n.ieleev.

In orașul Sverdloisk exisă 
muzeu mno.cut în lumea 
treagă. In acest muzeu se i 
pes e 2O.(X)'J mo-.lie de minereuri. 
Autorul minunatelor basme din 
via|a Uralului, — Pavel 
vizitând ucesi muzeu, a 
măloarcle • „( liiar și
suri de ani' ■ ’e zile in 
trebui să vizităm cât mai idei a- 
cest muzeiu c de f’ccare di ă 
el ne uimeș e și ne aTutie bog;.|ii 
noui".

Pe suporturi șlefuite stau blo
cul, masive dc minereu negru. 
Până in 1930, comorile muntelui 
Magii tnâi, ieprezentatc .prin a- 
cestc mostre, n’au fost folosite. 
Academicianul 
fost primul care a calculat rezer. 
vele de minereu 
ic ; pe baza acestor rezerve, s’a 
construit oel mai mare combinat
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nei, cari 
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A. Zavarijki u

ale acestui mun-

consfătuiri ți con feri iițt*. !>• îiure 
folos pentru tinere^ uni \izt<lu 
fucu te Jti t’ifirih* întreprind ii ți 
ÎJitfdninlr <u fiunUitjjj produc 
|ici.

PJdlul d<‘ < .idluru, jjupr«*ufut cu 
(Tusa ( reuț'jei Populare orguiii- 
zruzu în cuiujiir cono rlv du <• <lc 
cric inui bune culct’liM* de ari iți] 
uinutori. Iu faxurc .^âinliâlâ ,i 
Duminică, (incitai inunciioi i muc 
vizihiți dc touferi'iipdri ți u^i- 
Udori delii Pulului de ( jiIhiiu.

'roate uceste vxeiji(pJe coiLstitiu- 
o mZtMuric a aciAituțu mid<da(.*. 
ridr u clu.huri.lor de fabricii, curi 

dciiii tot unii midi vii (k
mujici ciilhirulu, conlribuind ust. 
fi 1 Iu ud Leu rea nivciuliii colin, 
iul ui muncitul iilor sovietici.

de ajutor mutual 
create de colhoznici

ht colhozurile din regiunea £T 
rou au fost create peste 4000 de 
case de ajutor mutual, Iu 
n?le Hrlohounițfc și Unifisk, 
menea instituții exista în fits*re 
Colhoz. ( unele de ajutor mutual 
acordă un important, sprijin iim» 
tizilor din l(ă*boiul pentru 4pi 
rarea Patriei, copiilor orfani șt 
familiilor luptătorilor căzuți

l uia de ajutor mutual a *ul 
hoțului Polilodef' dhi raionul 
Mulmujsk a acordat unul 
credite in uatoure de 60(8/ ruble

In cursul imului curent
organiza in 2000 de colhozuri ow 
de ajutor mutual.

I

>
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Creșterea salariului real al oa 
menilor muncii din U. R. S. S

Sporirea con Inuă a producției 
tl rid carea progieshă a nivelului 
ce tial al oamenilor muncii, c te 
o lege de bază a economiei so
vietice.

Rezultatul reducerii preturilor 
d n 1948, a fost că populația din 
Uniunea Sovietică a realizat un 
câștig do 8j miliarde ruble. Sala
riul real al muncitorilor și func
ționarilor. s’a mărit in comparație 
cu 1947, in medie, de două ori. 
Consumul pâlnii a sporit in com
parație cu anul trecut, cu 56 la 
sulă; al zahărului de două ori; 
al produselor de patiserie- de 45 
ori; al țesăturilor de bumbac 
cu 56 la sută și al încălțămintei 
— cu 45 la sută.

Rezultatul nouei reduceri de 
preturi de ia 1 martie 1949, va II 
pentru populația sovietică reali
zarea unei noui economii de 71 
miliarde ruble. Această echivalea
ză cu o nouă sporire a salariului 
real al muncitorilor și funcționa
rilor.

In primul trimestru al anului 
1949. populația sovietică a con
sumat cu 22 la sută mal multe

tnârfuii. decât in primul Irimevtru 
al anului 1948.

In luna mait’e 1949, s’au văsdut 
zilii'c iii magazinele de Stat «I iu 
cuof erative, mal multe mărfuri de
cât n februarie 1949. Astfel, vân
zarea produselor de carne, a i*re- 
gisliat un spor de 23 la ‘ută, ule
iurile animale țl vegetale 22 la 
sută. (e^ăturlle de lână 38 la sută, 
confesiunile 51 la sulă. încălță
mintea de piele 54 la rută, eic.

In luna martie a crescit consi
derabil. in comparație cc lanlle 
preccdenfe, — vânzarea aparatelor 
de radio țl a patefoanelor. Dease- 
menl, a crescut de 5 ori vânza
rea biclc'etelor. de 3 ori vânzarea 
motocicletelor «I de 4 ori vânza
rea ceasurilor de buzunar.

Sindicatele sovietice participa 
activ la mărirea salariilor tane- 
nilor muncii, ducând o luptă con
secventă pentru aplicarea hot*ri- 
rilor Partidului Bolșevic și a Gu
vernului Sovietic, in privința ri
dicării nivelului de viată al nău
citorilor șl in primul rând, al ce
lor din industria grea.

Un muzeu cu 20.000 mostre de minereuri

Perla Uniunii Sovietice

metalurgic din Europa, combina
tul „Stulin” din Magniiokorsk.

lata, bucuji de minereu de o 
culoare ro^je aprinsă. Acestea 
sunt bauxitele, descoperite acum 
câțiva ani în nordul Uralului, de 
către inginerul-gcolog, A. Carja- 
vin. In prezent, din aceste bau
xite se fabr’că aluminium de o 
calita'e superioară- Alături dt* 
bauxite, se poate vedea manga- 
nul din Ural ; până la război, 
furnizorul prjmcipal al mangalia. 
In1 pentru industria sovietică, a 
fost o: a șui Nicopol.

Când orașul Nicopol a fost o- 
cupat de neinfi, se credea că me
talurgia sovietică a in’rut într un 
impas, dcoanxe( fără mangan. mi 

Tocmaise poate fabrica ofclul. 
alunei, geologii dm Ural au des- 
</r]>crit zăcămijitoie 
din Urul. Furnalele 
vietice, au continuat 
nestingherit, ofelul.

de
uzbielor so- 
să producă,

maiigan

expuse 
cari se 
Acestea

O colecție de pietre prețioase
Intr’o altă vitrină sunt 

pietricele de culoare albă, 
fărâmă cuini ic atingi,
sunt mmcrvuri <le usbest. de cu- 
iitale superioară. Dacă vom lua 
în mână câteva d n aceste pietri
cele <?i le vom frământă, ele se 
transformă întru vată sub|ire Și 
ușoară. Din această vată, se fa
brică material pentru hainele și 
mânușile pompierilor.

O altă sec|ie u muzeului, este 
consacrată pietrelor prepoase. 
Pietre de ametist. smaragd. topa
ze dc culoarea aurului și brilian
te, s-trăluf în vitrine « cris
tal.

Tot aci se găsește! cea mai fru. 
moașă colecție din lume, a re
numitelor juspe din Ural. Sunt 
uimitoare desenele ciudate ale 

acestui 
senate 
vitrină 
ritate,

mineral, parcă ar fi <le- 
de .pictori Iscusi (i. ln.tr o 
se poate vodca o altă ra- 

„piatra evreiască”. A ceas-

tu piatră este compusa di* trei 
minerale : quar|. micu și fekis. 
paf. Cristalele de quarț, isclnsc 
in feldspat aminteM într'adevăr 
de literele vechi evreești.

Comorile muzeului sunt d» «c. 
prefuii : mostre de platină, de 
;ur bru', malachite, serpeilin. 
briliante, ete.

Muzeul se află situat pe strada 
Vulerian Ktiibâșev. cinstind alt
fel ntinielc aceluia cin’ a îndem
nat jje comsomolișt i și pioneri, să 
studieze bogățiile Patriei lor. A- 
cest arvl a gă-it un ecou profund 
in sufletul tinerelului.

Bogățiile muzeului cresc per
manent. deoarece atât stndentii 
cât și pionerii, donează muzeului 
pLetrvic prepoare culise în ex
cursiile lor prin Ural. Numeroși 
oameni de știință donează, dea- 
scmcnea, colcc(ii]e lor muzezlui. 
Astfel, cunoscutul profesor A. 
Malakov, a donat recent tainu
lui, colecția sa de molchdeaA.

l
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lin exemplu de muncâ gospodărească 

Echipa tovarășului Macariu Aurel 
dela Preparația Pelrila a adunat 
o importantă cantitate de bronz

De ce trebue să lucrăm după sistemul 
de preluare a lucrului pe schimburi

I «Târâșul Macariu Aurel lu
crează iuipreuiia cu echlp.i su Iu 
curăfrea vagoanelor Uf R dostl 
liste pentru expedierea cărbun.lul 
dela Preparatla Peti<la către fa
bricile $1 uzlnile târli noastre.

înainte de a ajung.* Iu Petrlla. 
vagoanele fac diferite transporturi 
di.jOiutcrlale d'n alte părți ale 
țarii.

Carațlnd vagoanele, tovarășul 
Macariu mirt cutia cu ec hipa sa, a 
adunat to* felul de materiale ră
mase in aceste vagoane.

Printre alte materiale, din aceste 
vagoane s'a Etrâns cantitatea de 
30V kg. bronz caie a fost predată 
magazie) de materiale.

Din acest bronz au fost turnate 
uu număr de 30 lagăre de diferite 
Jltnens'unl necesare Instalațiilor 
Prepa rației.

Muncitorii atelierului de grup 
„Teohari Georgescu“ din Lupeni sprijină 
lupla minerilor pentru mai mult cărbune

P*e«cupu|i <!*■ Imnul meis ul 
producție} ide cărbuni, niaiutlorii 
atelierului de grup „Teohari 
G curge-o u*‘ d'n Lu,x* ni muncesc 
cu «Juit elan |]jcn*ru a înzciitrJ 
grupele de mineri cu unchrle ne. 
ce**»c bunului inert; al muncii.

Aiilfed, lu (. Hhfecționurca funii
lor Selu scocurile oscilant*, nor
ma pe cap k'l* om erq,' de 16 bu
căți însă unii niunc^orii realizau 
ți oăte 20—22 lunii pe ipost.

Patrii a muri produdi v-țuica 
nimigii lc executarea ac.stor fu
nii, toTarușul JJcmian Gh. a pro
pun «a inelele ți funiile sa se fa
că «epurat fapt care ar mării 
•apaeitutea de producte dela 20

Programul de Duminică al competițiilor 
C. T. M.

•■minică 19 iunie a. c. se vor 
desfășura în Valea Jiului mari 
competiții sportive în cadrul ce
lei de a 11-a faze a Cupei Tine
retului Munaitor.

Sa vor disputa malcburf șl se 
vor desfășură probe de liand-ball, 
wolley-ball, atletism, gimnastică, 
arunaarea discului și greutății.

Competițiile se vor desfășura 
în armatoarele localități din Va
lea Jiului:

La LUPENI se vor întâlni e- 
chipele „Filatura Lupeni", $c- 
Tehnică Minierii, mina Lupeni și 
Preparatia; la VULCAN se vor

CUPA TINERETULUI MUNCITOR
AM / ? A UCUST 1949_______________

Lu fel. Iii ziua de 16 Iunie a. c. 
ecli'pa tovarășului Macariu a pre
dat magaziei inca 160 kg. de bronz 
adunat din vagoane caro deuse- 
menea vn fl folosit pentru nevoi
le Preparutiel.

• ■ •
Dar această echipă do muncitori 

nu s'a limitat numai la atât, ea 
a rornlt sl alto u.fluni in timpul 
liber.

Astlel, in apropierea transbor- 
dorulul era un dâmb care impledl- 
ca circulația spre uzina electrică.

Echipa tovarășului Macariu u 
nivelat acest teren.

Realizările acestei echlpo con
stitui) exemp'e do muncă gospodă
rească de urmat.

I. ORBAN, coresp. voi.

funii pc post la 70 Juniii. Mun
cind după această nud o Iu tova
rășul Demiuin în întrecere cu 
a.l(i muncitori u reulizut 1-W buc. 
lunii in b ore in lou de 20—22 
câte iacea înainte,

Urmând exemplul tovarășului 
lJemiun, tovarășul Știm bou n <Vu- 
s le, Prcdoșan loan si Popa Vic
tor, au dețpâ^it și ei nionna fi
xată între 10—20 la sută.

Dcusementvi La iforjaiea inele
lor 'jxuatru aceste funii în loc de 
250 buc. iftiele câu era norma, tova 
îășul Puși Sanioilă a forjat 462 
buc-, tovarujjul iLicisan Ioun 4-30 
buc. și tovarășul Denumi Gh. 
360 buc.

întâlni „Țesătoria Vulcan", Uzina 
Electrică și Căminul Muncitoresc; 
la PETROȘENI se vor întâlni re
prezentanții sportivi ai A. C. P., 
CER, CSUP, Magazinului de Stat, 
Școala Profesională de Fete, Li
ceul Mixt, Sindicatul Constructo
rilor și Cartier; la LONEA se vor 
întâlni sportivii din Cimpa, Jieț 
și dela mina Lonea; la PUI: Po
nor, Râul Alb, Râul Bărbat, Să
laș și Livadia; la HAȚEG: nota 
riatul Berthelot, Strei, Săntămăria 
si Silvaș.

Intrarea pe arenele unde se vor 
di: pută competițiile este liberă

(Urinare dka pag. l-a)

ganlzare sănătoasa a muncii; 
chestiune care poate II lichi
dată prin oiganlzarea unul tclilmb 
de experienfă intre cele trei 
schimburi. sau prin înlocuirea to
varășului Daulmer cu un miner 
cure știe să organ'zeze munca, 
cure să fie un exemplu de disci
plină, șl care să antreneze ală
turi do el pe cellalfl mineri Iii lup
ta pentru mărirea productivității 
muncii.

INSA ACEST I.UCRU POAIE 

H REALIZAT DACA CONDU

CEREA EXPLOATĂRII ȘI SIN

DICATUL NOSTRU, CARE TRE
BUE SA SE INTERESEZE ÎN
DEAPROAPE CARE SUNT Cil - 
ZELE RĂMÂNERII IN URMA 
ALE UNOR ECHIPE, VOR OR
GANIZA ACEST SCHIMB DE 
EXPERIENȚA, SAU VOR PUNE 
IN PRACTICA CEA DE A BOL A 
PROPUNERE, AL’ICA ȘEFII DE

5.000 copii primesc zilnic lapte 
prin centrele de lapte din Lupeni

Inel dela 15 decembrie 1948 
a luat ființă primul ceu'ru de dis
tribuire a laptelui. Pe atunci încă 
munca in aceasta direcț'e mergea 
încă greu; nu toate femeile i-au 
înțeles rostul.

Da orirtâ sprijinului activ dat de 
UFDR și ajutorului primit din 
partea celorlalte organizații de 
massa, la Lupeni au mai lua* 
ființă și alte centre de lapte care 
au început să funcțio
neze in condiții din ce în ce mai 
bune iar buna lor organizare și 
întreținere să preocupe Intens ma
mele și toate femeile din locali
tate.

Astfel a fost posibil ca într’un 
timp atât de scurt să mai ia iNn- 
ță pe lângă organizația UFDR 
din Lupeni încă 17 centre de lap
te dintre care 2 la Bărbăteni și 
2 la Uricani.

Un sprijin efectiv la buna futtc

(urmare din pag. 1)

care vine să împuște fără întâr
ziere ți șteigerul care are grijă 
să ne fie trimise din timp mate
rialele pentru, armare și ,,gou- 
lele".

♦ ♦ ♦
Disciplina în muncă in acest 

abataj se mai manifestă și prim 
RIGUROASA ÎMPĂRȚIRE A 
SARCINILOR ȘI SPIRITUL DE 
COLABORARE CE DOMNEȘTE 
INTRE TINERII DIN ECHIPA.

— In echipa noastră — spume 
Pctric — după ce cărbunele a

Domnule Prim Procuror,

■Subsemnatul Szabo Matei, do- 
mieijiat in Comuna Cristur, Ju
delui Hunedoara, cu onoare x.i 
rog sa bine voiți a dispune re
constituirea aatului meu de naș- 
’tere.

Sunt născut la 15 Octombrie 
1895 in TibeniXJrănice.jti, Juile- 
țiu Rădăuți și am uncheial căsă
toria a 15 Octombrie 1919 in 
Comuna Pestișul Mare. Jud<‘|iii 
Hunedoara, unde am domiciliat 
in prezent.

In vederea, îndeplinirii acestor 
formalități dovedesc cu uriuii- 
t oarele acte

I. Extrasul de căsătorie Nr. +5 
din 1919. I

-■ Certificatul Nr. 8/95 din I94g 
eliberat de Primăria Comunei 
Cristur. și adresa Oficială Nr. 
28 dim 1? Ianuarie 1949 a Pri

GRUPE Șl DE SCHIMBURI SA 
IU RECRUTAȚI DIN RÂNDU
RILE CELOR MAI BUNI MI
NERI.

COMPODI IOAN
șef de grupă la mina Jiet-l.onea

Răspunzând ani /us/ci noastre, 
iată <- ne scrie Petrii l’elru, șe. 
ful schimbului II din abaliijtil ile 
tineret dela Jieț lonea.

IX câteva trilt- cu dau cărbune 
in contul liniei august. Am reu
șit su ob|in depășiri de normă 
In omilie do 73 la suta.
Și toate acestea Iară îndoiala nu
mai datorita faptului ca preluam 
lucrul pe schimburi. Fiindcă cum 
i'ltt I uni I țpu'șit noi dui sch.ni- 
l'ul 11 să fi u\ itt o depușiie de 
73 ]a sută ducă ion ifi lucrat in 
colectiv când schimbul lui J’iAu 
Ion ușii cum s'a întâmplat 
n ruiiuis meniu cu 13 Iii ulii sub 
norma, uir siihiinlnil Im l)*ak 
Venlz.el depășește norma numai 
cu IJ Ja sutăt* ' 

țioriare a tuturor acestor centre 
îl dau femeile muncitoare din lo
calitate prin munca voluntară ca
re o prestează ziln c. As'fel, tova
rășa Ciclări Irma, a prestat vo
luntar 850 ore de munca, Gobici 
Fleica 750 ore. Frlgdt Elisabeta 
7.0 ore, ș. a. In to'al, într'un timp 
de cinci luni sau prestat în to- 
tai 2.320 ore de muncă voluntară 
la distribuirea laptelui.

Astfel, prin activitatea nepre
cupețită depusă de UFDR care a 
reușit să antreneze in muncă fe
meile munc'toare din localitate, 
centrele de lapte, au reușit să de
vină un sprijin prețios pentru fie
care familie de muncitor.

Centrele de lapte din Lupeni 
asigură câte o porție zilnică Si 
îndestulătoare de lapte pentru un 
număr de 5.000 copii din locali
tate u satele din împrejurimi.

R. ALBU- coresp.

fost împușcat, fiecare tovarăș, 
tăetor sau încărcător, pune mâna 
pe lopată, fnaemte când nu mun. 
ceain așa. o ecJtipu de 7 oameni 
da câte 50—55 razne. Anim 5 
oameni dăm 66 de vagoncte.

dar ceea ce este mai 
IMPORTANT E FaAi'UL CA IN 
ECIHPA LUI PETRIC NU SE 
A'BSENTEAZA NEMOTIVAT. IN 
PERIOADA 1—15 IUNIE IN A- 
CEAST.A ECHIPA N’A FOST 
NICI O ABSENȚA N'EMOTI. 
VATA.

• « •
Tinerii din echipa lui Petric 

măriei Comun, i Grunicești, Ju
dețul Rădăuți.

Depun recipisa Nr. 717 din 194'1 
eliberată de Administrația Finan
ciară Huncdoara-Deva de con
semnarea sumei de 550 lei ce re
prezintă cositul publicațiurin pro. 
zCntei cereri in M. Of.

Deva, ]a 16 Februarie 1949. 
Cu toată stima, 
ISZABO MATEI

Noi, Primul Procuror al Tri
bunalului Huncdoara-Deva, Vă
zând dispozițiunile art. * din D*. 
cretul Lege Nr. 4.061 și înscrie
rile referitoare la reconstituirea 
netelor ce se ia prim pctiiția de 
față, să le depună la acest par
chet.

Deva, la 16 Februarie 1949. 
Prim-Procuror, Dr. Vasile Brelan 
Prim Secretar, loan Gh. Bărbier-a

-Munca iu colectiv mar I. <ru- 
și pe mine in urină și li'am îi pil 
lut ști dui a cui cauză.

Dur ai iun a-și t ica sn toile 
de.-pre ulUcta, și anume, »• li 
buc Mt facem ca metoda de prr- 
luure u lucrului p< srliinibur. su 
mhicu loloasc tuturor

loca de p.tda. M-JnmlmJ lui 
Puiu Ion a rănuis sicb normă 
Pentru X-e preluarea lucrului jw 
sthimburi a Iu t c^ri tlesataiilaj. 
de altfel ca jientru top c., caic 
nu muncesc destul da dici|ilinui 
cme 1111-și ooMliiiz.va/ă iudeajuii. 
de bmc munca.

CV- putem linsă face cu noua 
metoda su-i uilucă și lui folmov 
lu lei ta și celor ujr se aflu i:i- 
tr*o stal ascmăiiâtiiare?

Ș1 iutii i-e propun eu. Asi’in j 
nea erdpjrc trabuc .mi priineusCa 
MAI Ml I,T AJl IOR DIN I'\lt 
TEA 11 IINK II.NIUIH. D<- c 
dopa lui Fum de p Ida nu in- 
teiebeazu nici maistrul Iv nici și 
n:ci șeful de rector, Milea, care 
prin sfaturile și iiulrunmrilc <h- 
ordin tehnic care le-ar putea da, 
ur ajuta pe acești topirăți care 
uu dat dovadă că vor să niiiii- 
ceiiscu climr atunci când uu i 
zut de acord a preluam lucrul 
pe schimb.

Dar cel mui bun Jn jloc de u 
ujuta ciliipcle ruinare încă în 
urmă este ȚkN.liREA ȘEDINȚI - 
LOR Dl PRODLCȚJE PI. .SI.I 
TOARJ. cel pu|in odată pe lunu.

Aseiuene.'i șcdin|c n’ar Ii ccxu

Tânărul Vecerdi Emil dela A. C.P. 
un vrednic U.I.M.-isf

* Tânărul Vecerdi Emil, ueeni, 
la Atelierele < entrate Petroțani, 
itle un muncitor devotat fi nn 
vrednic U. T. M.-itl,

El lucrează lu forjă, iar moto
ria de fierar a iiidrăgil-o imă de 
pc atunci când prima oară a vă
zut cum sub loviturile grele de 
ciocan, fierul rofu poate deven 
o piesă utilă. A prins dragoste ți 

mai mare de meserie atunci cund

în producție 
sunt mulțumiți cu salonul, ei au 
zibțijiut succese dinii re cele mai 
importante. Treaba merge aici 
din plin pentrucă există DISCI
PLINA IN MUNCA.

In z-ua de 14 iunie echipa lui 
Petnca du cărbune in contul ce
le. de a treia decade a lunci au
gust, ,

In realizările minerilor din o. 
coastă echipă tinerii din celelalte 
abataje de tineret, trebue să 
vadă un îndemn. Dar trebue să 
tragă în primul rând — și în 
specizil oei dela Lupeni — un pre
țios învățământ : nuntai printrio 
muncă ce are la bază o disciplină 
de fier, se poate ntunci cu spor, 
se ponte dn cărbune mult și de 
calitate, sc poate realiza un câș
tig ntai mare

Fosta echipă a lui Daubner Pe
tru — acum condusa de Coni- 
podi Ion. muncește după cum a 
învățat dela Petric.

In luna mai, când nu muncea 
pe baza acestor învățăminte, a ră
mas sub normă. Acum, în peri
oada 1—15 iunie, a înregistrat o 
depășire medie de normă dc 58 
la sută.

Iută ce vor trebui să facă mul. 
te echipe de tineret pentru a se 
ridica in rândul celor fruntașe.

M. A. M. 

nou la miim noastră. 1 Ir sau 
unu ținut și uu dat re-zullule 
Im ne.

In cadrul lor minerii împreu
na iu tehnicii joi umalizau mun
ca depusă de luvvizc- grupă.

Aici < făxi-au cirnovcntc* tulu- 
lor metode lor iioui și <r4e mai 
biLiic de munca ai< i< aa analizau 
greutuțilc fuxaruc IccC dc- muncă 
ți se Jlium imeuri j»iu<-tioc de 
indjepture.

Ase im-nccu șcvliji|e «are de mai 
bine de- 3 Iutii nu s'uu mal piiut 
uu fost uu hprij ii prrțiov jn 
iiiulKki fitiurui miner ți au <1 na 
la rulicnrva inulhir grujw* aldlie

I a pft^puii cu fla
Mea Li huzâi vxtlmh i j metoilei 
de preluare a lucrului p- m Lim
buri fi'uzLă prin elc s’ar 
mari avani agii le a melude.

Ori, ajutorul mai akni din pur-
Irluiit ui.lur ți orgajii/unia 

n'giiJatu u lor de prudut -
Jie jm* M-t'tuaJC Mini unele di’uire 
cele iiiaj Ixuir mijlau< de u iu- 
letdii extinderea Cz. I i n»L a in n- 
cest fel va din parc una <Jji pîU*. 
cipidelr irnu'ri aL‘ miii^rdor 1rfa- 
ina <lc q răJiiâiir in urină.

Și numai in ai*»! fel 
de pre-iuarv a lucrului iți ia 
da din plin roadele. Ea nu urmA. 
rt^U* num ut rjiipek-
ruinase în urmă de tv!e fru’itața 
ci .-*u facă din ficoarc crJiipă câ
te o cehiiiâ de frunte.

PimiC PETRI'
țef dc schimb mUia Ju |-J.nnra 

s a văzut stăpân pe ea, când si
gur pe pedala -.localiului pneu
matic, flecare lovitură apropia 
piega inrofilă lot mui mult de 
formu dorită.

Acesta a fost doar începutul El 
u intrat apoi in organizajia V. 
T.M. nude u invălat multe lu
cruri buru’ fi frumoase.

Eiu de muncitor, tânărul Vecerdi 
Emil a răspuns printre primii ti
neri din școală lu chemare orga
nizației U. T. M. pentru muncă 
voluntară. Trimis pe fanJierul 
național ,Sulva > ișeu" tânărul 
Vecerdi a spus:

— Vreau să contribui și eu cu 
o cărămidă la recostruefia țării 
"oastre.

Intr’adevăr, in cele două luni 
cât a stat pc șantier, el a mun
cit cu râvnă, dând exemplu de 
adevărat U.T.M.-ist.

las Căminul de Ucenici tână
rul Vecerdi de curând a fost a- 
les ca secretar al organizaț’il 
( aminului.

Ca ți la locul de muncă, la Că
min, tânărul Vecerdi sc poartă 
exemplar. Dar el nu c mulțum't 
cu atât. F.I se străduește să In. 
drumeze și pc ceilalți spun.în. 
du-le :

— Tovarăși, Căminul este al 
nostru. Avem datoria să-l păs
trăm așa cum se cuvine, căci du. 
pă noi vor veni alte și alte gcne. 
rafii de tineri ucenici cari vor 
avea neooe de el.

Exemplul tânărului I ecerdi este 
demn de urmat și de către cei
lalți tineri muncitori dornici ie 
a deveni buni meseriași.

F FAGURE!-

PIERDERI
Buletinul Biroului Populației 

pe numele Vituș Gheorghe din 
Lupeni, eliberat de M liț'a Lu
peni.

Declar nul.
• • *.

Buletinul Biroului Populației 
Nr. 9.526 pe numele Timișer loan 
eliberat de Miliția Petroșeni.

Declar nul.
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Ziarul TKUD despre

SINDICATELE DIN ȚĂRILE CU 
DEMOCRAȚIE POPULARĂ
MOSCOVA. 17 (Agerpres). 

Iu leva ui a cu cel do ul d illeu 
congres al sindicatelor cure va ti
vea loc iu curând, ziarul I RUD 
Publici un articol despre sindica
tele din (arlle cu deiuocru|ie Po
pulara.

Desvolt.reu sindicatelor s'a 
deslășurat iu condițiile unei lupte 
Inverșuuato împotriva reformiștilor 
«opiul democraților do dreapta cu
re iau ingeau sindicatele pe ve
chiul d.um al trude „unionismului 
pi al spiritului do castă. căutând 
sa le abata dela lupta pentru rea
lizarea unor traiisrormari demo
cratico radicale. Jujrângâiid in
fluentele naționali te șl oportunis
mul do dreapta din sânul lor, do- 
mascând pe fruntașii reacționari 
in lafa masselor muncitoare, sin
dicalele din (urile de democrație 
Populara vor deveni un adevărat 
bl stin pentru iiaulio regimuri do 
democrație populară si o forță pu
ternică in lupta pentru socialism.

Sindicatele iau parte la toate 
campaniile politice.

PESTE 66.01)0 DE SINDICALIȘ
TI Șl ACTIVIȘTI AU FĂCUT 
PROPAGANDA PENTRU CANDI- 
DAȚII FRONTULUI DEMOCRA
ȚIEI POPULARE IN AJUNUL A- 
LEGER1LOR DE ANUL TRECUT 
PENTRU MAREA ADUNARE NA
ȚIONALA A REPUBLICII PO
PULARE ROMANE.

Sindicatele au participat la a- 
legerea nouilur organe le puterii 
de Stat, a Sfaturilor Populare din 
Republica Populară Română si Re
publica Populară Bulgaria, și la 
complectarea organelor Judecăto
rești. Sindicatele an preluat în

Guvernanții japonezi pregătesc noui mă
suri de represiune a mișcării muncitorești 

crescânde din Japonia
TOKIO, 17 (Agerpres). — La 

'rokio a avut o șr l n(u extru- 
ordiuarâ a (kjnsi|iului <le M,_ 
niștri japonez in care -*»‘au pus 
Ia punct inct(i<k4<' de reprima re 
h di incurii torenti crescânde
<Hu Japon ru. Pr <le al tu parte, 
miiu^lrul <l<* liidcrJW* și șoful po
liției japoneze în conferința a- 
vută ou șotii pUtitcfiăiteJor și <ir- 

ripțiiloi poliție din în
treaga Japonie, le-au corni ku ia

(urmare din pag. I)

rui cântec au început să-t fam 
înțeleagă.

Fiindcă ceea ce cânta Maduna 
arăta o melodie răsuflată de pe 
timpul când se dansa cadrilul, a- 
răi a nientalitateu lăutarului lipsii 
de demnitate car* se ploconea 
pela mesele burtăoerzilor penfm 
un pol sau un șpriț.

1șa, corint ui Mudnnu a ajuns 
un „Milist". Cântecul de (ambala- 
giu cu spatele iruoooial pe care 
a încercat să-l ut ace nu I cunoș- 
icau decât ur^o doi suit trei mi
neri nu vroia să-l inoețe: era 
deprimai fi trist ca an reipiicm.

rămas su-l cânte singur.

treaga Sarcina a Asigurărilor So- 
c'ulu lor le-au fost repartizate, 
numeroase vile șl palate care a- 
cum sunt tiansformate iu sanato
rii șl case do odihnă.

In Cehoslovucia au losț trimiși 
in sta(luiille climaterice 150.000 
muncit rl șl muncitoare.

Sindicatele din (ărl|e do demo
cratic | opularâ scrie in continuare 
IRUD devin o școala do educare 
iu spirit Internaționalist al clasei 
muncitoare. Având exemplul mă
reț al victoriilor repurtate do po
porul sovietic, sub conducerea în
țeleaptă a Iul Slalln. sindicatele 
din tarile do democrație populară 
Învață cum trebue să lupte zl de 
zi pentru socialism.

Sindicatele dlu (ărlle de demo
cratic populară sunt un sprijin real 
pentru Federația Sindicală Mon
dială.

Sindicatele din țările de demo
crație populară stau ferm șl ne
clintit de strajă pentru a apăra 
Uniunea mișcării sindicale Mon
diale șl a Federației Sindicale 
Mondiale, singura organizație cu 
adevărat reprezentativă a clasei 
muncitoare internaționale șl a tu
turor oamenilor muncii.

SPRIJIN1NDU-SE PE EXPE
RIENȚA URIAȘA A SINDICATE
LOR SOVIETICE Șl ELIMINÂND 
CU SUCCES DIN SÂNUL LOR 
RĂMĂȘIȚELE REFORMISMU
LUI ȘI OPORTUNISMULUI, SIN
DICATELE DIN TARILE DE DE
MOCRAȚIE POPULARA MOBI
LIZEAZĂ FORȚELE MUNCI
TOARE PENTRU REALIZAREA 
'IAREI SARCINI '3TOR1CE 
CONSTRUIREA SOCIETĂȚII SO
CIALISTE.

cele ului energice măsuri împo
triva oricărei manifesta 1 ii de 
protest a muncitorilor usigurâu- 
du-i că , la caz de neooe guoer 
nul și dieta le vor pune la dis
poziție mijloacele necesare pen
tru aceasta".

I'’R.YNd*’ l’HESSE semnalează 
că guvernai japonez ia toate 
atestr măsuri în vederea niassi- 
wlor concedieri pe cure Ic va 
face jaj cursul lunii iulie.

L O...
Si fără îndoiala că e bine că 

ț asesorii unor asemenea idei „mu
zicale" să-și cânte partitura sin
guri t atașa, sau celor ('are i-uu 
împrumutat-o. Dar e mai bine să 
și-o schimbe, so arunce in lada 
cu hârțoage vechi, să nu mai 
facă variații pe o temă degra
dantă.

Dar pentru asia e nevoie și de 
un dirijor priceput care să nu 
rămână numai la înălțimea pupi- 
trului cu bagheta în mână și să 
mai coboare cu culeoa registre, 
până in mijlocul tovarășilor lui 
de muncă, să i cunoască pună în 
șuisprezf’cime,

lata cheia unei partituri noui
ni. î. ni.

Deschiderea Con
gresului Național 

pentru pace 
in Ungaria

liUDA *FSTA, 17 (Agerpres).
VINURI DIMINIAJA S'A Dl S- 
CIIIS 1 A BUDAPESTA IN CLĂ
DIRI A ADUNĂRII NAIIONAl.l. 
UNGARI CONGRISLL NAȚIO
NAL PENTRU PACE, IA CARE 
lAL PARII RLPRIZI'.N I AN 11 
Al TUTUROR CAIEGORIILOR 
DE OAMENI Al MUNCII Șl UN 
NLMAR Dl. OASPEȚI SIRAINI 
INTRI CARJf POETUL I RĂN
GI Z PAUI I DUARD.

Organizațiile progresiste 
din America Latină condamnă ini

țiatorii evenimentelor sângeroase 
din 13olivia

Nl \\ iORK, I" (Agerpres). 
Oigani/a|iile progresiștii din A- 
mereu Joitina Kiiiiinim sfi adopte 
rezolu|ii iu lari- eondaninu pe 
gmcriiuiip bolivieni reacționari 
și pe illspiruloru lor, imperialiștii 
americani, pentru recentele eve- 
niinl'nlc sângeroase dm Bolii p 
în cursul cărora poliției și Iru- 
pele bol ilicite un impu.șcal ilou.l 
sute de miner,.

Ziarul EI. POPULAR, care u- 
pure la Mexieo, u publicul pro
testul ( zmfcderuliej Oumeuihd 
.Muticii din America Latină Jm- 
potr.ia țmrsecul iilor la cure sunt 
supuși nimicitorii, cure luptă 

Examenele prilej de afirmare 
și desvoltare a unei atitudini față 

de învăfătură
(urmare din pag. 1)_____

trecut a învățământului, „studen
tul e*ern’. vor pune capăt unei 
asemenea existențe nefolositoare 
societății și parazitare care mai 
demult constituia o distracție a 
„copiilor de bani gala". Examenele 
de acum sunt deci și un imbold 
pentru o muncă șj mai intensă in 
vederea dobândirii grabnice a u- 
nor cunoștințe de ordin profesio
nal care să fie întrebuințate iu 
scopul desvoltării economiei noas
tre.

Pe de altă parte examenele de 
acum nu vor mai fi și uu tre
bue să fie niște capcane in- 
tlnse studenților de niște profe
sori calamburgii care „încurcau' 
studenții deviind dela scopurile li
nei adevărate examinări.

Fără îndoială că mal există in
să chiar și acum jn învățământul 
nostru superior studenfi care n’au 
înțeles necesitatea încadrării lor 
intr'o muncă rodnică, ocupându-se 

prea pufin de învățătură, consi
derând examenele ca un eveni
ment care aduce emoții dar lără 
importantă.

Aceștia fac parte din rândul e- 
lemcntelor nedesbrăcate încă de 
vechea mentalitate burgheză des
pre școală sau care au căzut sub 
influenta nesănătoasă a dușmani
lor de clasă. Muncă s*a depus pen

Declarațiile lui PAUL ROBESON 
la înapoierea în Statele Unile după vizita 

tăcută în Uniunea Sovielică
NI W-S ORK, 17 (Agerpres).

Paul Robeson a sosit joi la New- 
'l ork. In cursul călătoriei sale 
spre New-York, in cadrul unui in

iei view dai corcsixmden'ului a- 
genției I ass, l'aul Robeson a de
clarat ia nu-și Va precupeți nici 

uri ciori in vederea strângerii le
gaturilor dintre poporul american 
și topoarele Uniunii Sovietice 

pentru iml>uiuiUi|ireu e uuh|idoi 
lor de Irui

Muiieitoiu din Bolivia, se spil. 
ne in acest protest, suferă sub 
exploatarea noiiiiloa.su din pur- 
lale ale Boli, iei. Turbur irile 
care au aC'upural Iriga | ide natu
rale ale Boliviei. Turburarile 
care se produc mereu comJitue o 
doi adu u «xnuEțiilor jnsaporta 
I de de exploatare din Bolivia.

( onfi'derajia Oaincnilor Muncii 
din Vnicrica ,1-aitinâ, cere rnuli- 
citoiilor alin emisfera Oeciden- 
tulu să pioiealezc iiiipotrn.1 |m r- 
sccularilor muncitorilor din Boli 
via și ca să le dea spr.juiul lor.

tru reeducarea lor, dar au mai ra- 
mas in sarcina U. T. M. in spe
cial multe de făcut.

Fiindcă vorbind de asemenea e- 
leinente trebue să ne gândim mai 
puțin la faptul că n'ar trece cu 
succes marele eveniment. Trebue 
să ne gândim mai mult la Influen
ta pe care ei ar exercita-o asu 
pra altor colegi, incercând — con
știent sau nu să-i abată dela 
linia justă pe care au adoptot-o 

Orgamzatiel U. T. M. il revin 
in special sarcini in această di
recție așa cum sarcini importante 
a avut și iu vederea organizării 
pregătirilor pentru examene.

U. T. M. trebue să desvolte șl 
să lărgească in rândul massei de 
studen(i un spirit sănătos aȘa cum 
cel mai mulfi au dat dovadă.

U. T. M. trebue să facă pe f'c- 
carc tânăr să fie pătruns de fap
tul că examenul iiu e un scop in 
slue. Trebue să arate că el nu e 
decât un mijloc de verificare a 
muncii.

Examenele care acum sunt In 
curs de desfășurare așa ca și 
munca de pregătire depusă in în
tâmpinarea lor - va trebui să fie 
un prilej de afirmare a unei noul 
atitudini fată de învățătură, va 
trebui să coustilne un imbold pen
tru o muncă mai intensă cores
punzătoare încrederii șl aprecierii 
de care se bucură tineretul nostru 
studios.

At.iinând ca va rămâne un 
piiclin -redincios al Uniunii So
vietice, Paul Robeson a declarat 
ea va face cunoscut poporului a- 
uierican, pr'n cuvântări și con
certe rolul de frunte pe care il 
joaca U k.Ș.S in lupta pentru a- 
pararea iacii și pen'ru lichidarea 
tuturor rămășițelor fus Jsinului.

In cursul conferinței de presa 
care a aiul loc indata după sosi
rea sa la New-York, Paul Robe- 
sun a subliniat Puternica dorința 
de pace a Topoarelor Uniunii So
vietice denunțând in același timp 
manevrele fi.ute de reprezentanții 
Wall-Stieetulul, in vederea agra
vării tensiune! internaționale.

„IN HMIJ UE CERCURILE 
MARILOR FINANCIARI AME
RICANI URMĂRIND BENEFICII 
PERFONALE DIN UF. IN CE MAI 
MARI, 1ȘI Vs'TTNÎIFtCA PRO
PAGANDA DE A | ATARE LA UN 
NOU RĂZBOI, POHIARELE U- 
NIUNII SOVIETICE CON! INUA 
SA-ȘI DUCA LA 1NDEI LIMRE 
OPERA DE REcAINSTRUCȚIE A 
ȚARII" a spus Robesom

In legătura cu căla'oria sa in 

Uniunea Sovietica, Paul Robeson 

a amintit vizita făcută la muzeul 

din Leningrad unde a putut ve

dea scrisoarea in care Președn- 

tele Roosevclt aduce omagii lup

tătorilor dela Stalingrad, aratând 

ca victoria lor inseamna un punct

BULETIN
Bl CIREȘII. I" (Aprpnvi 

La tilegrunw trimisu Președinte 
lui Acuxk'inici de Științe din I 
R.S.S., Institutul 'siudii Ro-
inâno-Sovietjce. a primit urmatn- 
rul rusaliins:

Institutului de ■'sliichi Ronuiiio. 
Sovietice București.

Mulțumesc peniru s.ili>tul ILs 
fierbinte .e'resH Vcademn d 
stiirițe diu I .R.ts/s. felicit d:n 
suflet Institutul d<- Slu Iii IU>- 
inâno-Sovietice, pe conducătorii si 
lolaluiratorii ssi . Urez succese in 
munca l)v- țicnim adâncirea 
prieteniei dintie țHipoiireli' sov e- 
ticc și poporul rumân.

A. I. I *1 II.Ol', Prcșcdintcli
Aca<l< miri de Științe dm l . 
RS.S.

Mosctou 1“ iunie to-fo
• * •

GRECIA LIBERA 17 (Agerpresl. 
ELLAS PRESS, transmite:

In nuaplea de 13 spre H iunie, 
trupele monarho-fasclste au efec
tuat un atac asupra ină'tlmilor 
Antrakia și Allan-Hasla. Atacul a 
lusl resp’ns și unitățile armatei 
democrate au trecut la contra a- 
iac, alungând inamicul de pe pozi
țiile sale. Monarho-fasclștli au 
pierdut 350 oameni precum si o 
importantă cantitate de arme șl 
muni|ll.

Pe de altă parte, soldați ai ar
matei democrate au pătruns in re
giunea aeroportului dela Hruplsta, 
aruncând in aer insta'atille aero

Itnp >rtanl in lupte hnpotr**» fas- 
tnuliri.
In ceea ce privește popoarele 

solv, ice, polon și ■ elioslovac, pe 
care Ic-a I utul cunoaște inai în
deaproape ou ri, aziu vizitei fă
cute in accsle tari, Paul Robe m 
a 'ubltial marile loi realblri f^

La întrebările care i-au fost pu
se, Paul Robeson declara că p«- 
I oarele europene sunt I itritnice 
planului Marshall și tratatul At- 
lauticului de Nord adaogand ca 
normalizarea comerțului intre 
Statele Unile și l ni unea So>ieti- 
ca, ar contribui in mare mătura 
la s abirea temiunel d ncre cefe 
două State.

După ce a anunțai că va depune 
ca martor al apaiarll in Procesul 
ce'or 12 fruntași Comuniști ameri
cani, Paul Robeson a protestat 
iiriritilva incercuril »r presei ame
ricane de a-l lalsillca de.laratiile.

L. sosirea sa la New-Ytfrk, 
Paul Robeson a fo.-,t prim't dr că
tre ret rezentanti ai Partidului 
Progresist, ai ParLdulu' Laburist 
American, ai congresului slav t- 
inerican. precum și de către ui- 

meroșt reprezentant! ai organiza

țiilor sindh-ale.
Paul Robeson își va Une prima 

cuvântare la New-'S >rk in ziua 

de 19 iunie, când va vorbi despre 

congresul mondial al partizanilor 

padi dela Paris.

portului șl distrugând depozitele 
de benzină și muniții.

• • •
\n_NA, iA(."cq>rcs>. li 

ncri uu fost i-xvvutziț fx- Mr,iil„ 
1 g<<* patru membri „< Partidu
lui < omiui.’-t «L-pfuiți iu rnclu- 
sourc din ! hxvmlzrie *

• • •
C.ENf.VA. IH iKgcrjin-, 

Piste 100 de vase au foa im,.!^- 
lizutc fn |x>rfui (a-nzva in nmu 
unei pn-vr z: nianoardor.

<zinfcdrrația irf*ncrulâ ,i Mort 
< ii din Italia a anunțat r. 20.0rx 
<!v marinari jii p„râsii vas-lc i„ 
-cinn ih protest împotriva r»-fu 
zului armatorilor <k' a l<- satjtrfa 
ie cererea ulu marin u sa Lira iar.

» ♦ •
SIIANt»iIAI, t” 1 rț»rv»i. 

\gnip..i < hm» Nouă anunța 
armata populara Jiiaicza a «li 
berat orașul i'uniiig. *ii ri-gi.inca 
de N’iird-Est a pno ii,, ei Fukien.

• . *
ROMA. 17 <Aperprasi. Mier-

1 nri a anul /or- o grerâ dc 24 
a oannndnr muncii dm inlreafa 
IIulie, in remn de solidaritate cu 
muncitorii agricoli fi in <emn dt 
l'ioltfl impotrina inlre.riifqfii n<. 
gueierilor dintre moperi ți repre- 
. nt.tniji țărănimii mun< iiuarc.

l-a ao a.dă uriașă grenă au pajL 
li'ipat peste 2.500.000 muncitori 

Mectiogurile fi manifestatiih 
de simpatic pentru grena munci
torilor ag. icoli continuă in î<t- 

licagu tară.
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