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CE ÎNVĂȚĂMINTE TRAGEM 
PIN ANCHETA IN LEGĂTURĂ 

CU PRELUAREA LUCRULUI
PE SCHIMBURI

„CUMSECADE" 
CHIABURUL!

dripre cure ei'e • **
> Idabur m h ț

ful*
aLaa am dup» »h tema! de pre- 

laara • lucrului pu schimb, pinlru 
aceasta este o metodă Socialiș

ti da ■anca caro este uu Imbold 
paatra Hol iu mărirea produetlvl- 
<M1 ■vicii tl ca o ra plâteș o pe 
Mioare in măsura muncii depuse" 

ialâ caro e răspunsul aproape 
nani,■ al minerilor din Valea Jiu- 
(■I oare lucrează pe Use sparte, 
la aaciieia ziarului nostru.

Mari sl deosebit de valoroase 
saat tavâlă'urlle care pot II trase 
41a acil ort e mh.orllor care lucrea- 
aa iapă metoda preluării lucrului 
pa actiimb. Pe drept cuvânt ei 
aa afirmat cu târle că părăsind 
«iaiernai de lucru in colectiv sl 
incepâud sâ lucreze pe llșe a- 
parte aa tăcut un pas mare In- 
alate care le dă Posibilitatea să 
ridica Productivitatea muncii vi 

i «a-si ridice nivelul lor de trai 
prla realizarea unul câștig ■«!

I boa.

Aplicarea sl-ternului de prelua
re a lucrului pe schimb are o 
semnificație- deosebit de impor
tantă.

la nonele Văii Jiului, un nu
măr destul de ridicat de erupe 
nu-și Îndeplinesc iacă normele. 
Uali dintre minerii acestor cru
pe caută să pună rămânerea in 
urmă pj seama greutăților, fapt 
care s'a dovedit — :n multe ca
zuri — lipsit de temei. Pentru că 
lacrând in colectiv nu se poate 
cunoaște care dintre cele trei 
echipe alo unei grupe muncește 
organizat, folosește din plin tim
pul programului de lucru șl de
pune efo.turi sporite pentru a 
produce mai mult și care echi
pă lasă lucrul pe tânjală, Iar la 
plată, echipei; car; uu-și dau 
interesul să producă, impari In 
mod nejusi și aluziv câș Igul 
«chipdor care muncesc bine.

..Parcil ni s’au deschis ochii 
atunci când tovarășul Fila ne-a 
îndemnat să lucrăm pe ilșă apar
te. Noi lucrăm in colectiv și cum 
puteam ști care echipă dă căr
bune mai mult și care lasă lucrul 
pe lânjalâ ’ — scrie tovarășul 
Crainic Pamiil Lela mina Pctrlla. 
a oărui grupă era rămasă in 
urmă și care nicioda ă nu-și 
îndeplinea norma.

^începând să lucreze după sis
temul de preluare a producției 
pe schimb, după trei zile, tcate 
trei echipele acestei grupe au de
pășit norma Iar la sfârșitul lu
nii se putea număra printre gru

pele fruntașe, cu o depășiră de 
normă de 50 90 la sută".

Dur nu numai grupa tovară
șului Crainic a fost In această 
si ua(le. Marea parte a grupelor 
de mineri care au t ârășlt sis
temul iu vechil de munca In co
lectiv' șl care au pornit In tuua 
că după sistemul de preluare a 
lucrului pe rchlmb, | reduc mal 
mult decât Inaln e. Grupele do 
mineri dela Pctrlla. Lunea, Anl- 
noasa șl Lupenl care realizează 
cele mai mari depășiri do normă 
sunt acelea care lucrează pe Ilșă 
aprate.

Prin urmare e dovedit faptul 
că preluarea lucrului pa schimb 
este o armă puternică in ntăna 
minerilor In lichidarea rămânerii 
in urmă in mărirea producției 
de cărbuni.

In al doilea rând, sistemul de 
lucru pe ilșă aParte înlătură o 
mare nedreptate care nu poate 
(I lichidată atunci când se lucrea
ză in colectiv. In n.l ele V ăil 
Jiului până n prezent circa kt 
de grupe lucrează re ilșe aparte

In nici o grupă Insă, Ita o trei 
echipele n'au produs la lei. Una 
produce mai mult al'a mal Pullu. 
dură cum minerii echipei re pec- 
tlve muncesc ntal organizat șl 
cu trai mul elan. Dacă trupa 
munceș'e in colectiv, la l-lată nu 
se (ine seamă dacă minerii din- 
tr'un schimb au produs mal mult 
Iar alfli mal puțin. To|I minerii 
din grupă primesc un salariu e- 
gal. fapt care incuraleazâ lene
via, șl menține tendmta dăună
toare și neclnstl'ă a unora, care 
caii ă să câștige din sudoarea 
minerilor ina'n a|l care se stră- 
c'uesc să lucreze cu o producti
vitate ridicată.

Al a e situația atunci când se 
lucrează pe fișă aparte. La sfâr
șitul lunii se calculează produc
ția realizată de fiecaie schimb in 
parte. Iar minerul primește uii 
salariu corespunzător producției 
realizată de echipa respectivă.

Astfel, sistemul de lucru pe 
sc imb exclude posibilitatea ca 
unii mineri care lasă lucrul pe 
ânla'ă sâ! imrariă câștigul ce

lor ce muncesc cu spor. Din 
contră, mireril care produc mult 
câștigă mai bine, putându-se ast- 
fel bucura in Întregime de mun
ca depusă. Iar acela care produc 
încă puțin te străduesc să ur-

(t ontinuare in pag. tl)

Numeroase echipe dela mina Jief-Loneai 
au început să producă în contul lunilor 

iulie, august și octombrie
ORGANIZÂND PE BAZE MAI TEMEINICE ÎNTRECERILE I 

SOCIALISTE. MUNCITORII MINERI DELA MINA JIEȚ-LONEA | 

AL1 REUȘIT SA OBȚINĂ NOII SUCUL L IN LI PI A PENTRU 
DEPĂȘIREA PLANI LII DL STAI PE CEL DE Al 1)011 lA 
TRIMESTRU

ASTFEL. NOII ' CHIPE L'l MINERI Al ÎNCEPUT SA DEA 
CĂRBUNI LN CONTUL LI NILOR II I 11 Al GUȘ I Șl OCTOM
BRIE.

ECHIPA LII BEN'KO IOS IE DIN ABATAJUL DE TINE
RET DIN ZIUA DE lt> IUNIE DA CARBl NE IN CONȚIL LI - 
Nil AUGUST; LA FEL Șl ECHIPA LLI Cll.DA TEODOR DE- 
LA ACEEAȘI DATA PRODUCI IN CO.NTLL PRIMEI DECADE 
A LUNII AUGUST, IAR ECHIPA LUI SACS 1OSIF, TOT DEN 
ABATAJUL DE TINERET LUCREAZĂ LN CONTUL ULTIMEI 
DECADE A LUMI IULIE

REALIZĂRI Șl MAI IMPORTANTE AL OBHNUT: GRU
PA Nr. 511 A LUI MARIAN ION A LLI INDREI CARE DIN 
ZILELE TRECUTE DA CĂRBUNE IN CONTUL ZILEI DE 3 
OCTOMBRIE; GRUPA LUI Jl RCA AVRAM DA CĂRBUNE IN 
CO.NTLL ZILEI DE 25 OCTOMBRIE; IAR GRUPA LEI O- 
PREAN SOLO.MON PRODUCE IN CONTUL ZILEI DE 51 OC
TOMBRIE.

ACESTE FRUMOASE REALIZĂRI SE DATORESC FAP
TULUI CA CELE MAI MULTE DINTRE ACELE GRUPE MUN
CESC DUPĂ METODA PRELUĂRII LUCRULUI PE SCHIM
BURI.

Pe lângă dispensarul medical al minei Pelrila

A *ost înfinfaf sn serviciu dentistic 
pentru munciitorii exploatării

La mina Petrila funcționează 
un dispensar nuxlicnl pentru 
muncitorii exploatării, care prin 
ut’luju) iiHuiiea] cu care este j- 
uja’. precum și pentru rodnic j 
iiciivita’r j>e care o depune per
sonalul de ?peciulitate poai? 
servi < .t model pentru disprnpa. 
rele celorlalte exploatări dm 
\ alea Jiului.

Zilele trecuse, acest dispen< ir 
a fost lărgit cu un serviciu den
tist ic. deservit de un tehnician 

dentar, unde se pot face cx<r<c 
fii, plombe, precum și alte ir.i- 
loiuenie dentare.

lnliiu|ureu acestui se'xicîîi 
pe lungii dispensând italicii 
din Petrila, oglindește grija re
gimului nostru de democrație 
populară fața de sănătatea oa
menilor muncii din minele de 
cărbuni, care >ub icgimurik» ca
pitaliste erau lăsați pradă b"li 
lor și mizeriei.

Tovarășii Ooola AN 
și Gubor Lazăr 

dela A. C P. au scurtai 

simfitor'timpul de execuție 

a unor piese

Pc /i ic trece, la sect m iue- 

caiikâ a Atelierelor Centrale Pe

trolul tot mai mulți muncitori 

reunesc sâ obfuâ succese in ri

dicarea pruductlvhațlî muncii.

AsMcl, toiarâțul Bonta AUrttl 

dela secția wccan'cb lucrând 

la Irezarea cunptingulul dela cra
tere a reduî timpul de execuție 

de’a 20C rulnu e la HO de minute.

Dea«emenea tovarășul Gabor 

I.azâr dela aceea»! secție lucrând 

ia axele rolelor, a redus timpul 
la diler te comenzi de axe cu re

per dela 55, minute la 350 mi

nute pe bucată.
Dar pe lângă acețti tuiarâii 

mai sunt la secția mecanică la 

A. C. P. șl alții care dvast menea 

se strădue-.c sâ reducă timpul de 

lucru la execuția diferitelor pie

se, șl sâ îmbunătățească calitatea 

produselor.

Minerii despre pies
„MINERII*

Reprezentarea plesd , Mlaerli" 
d; .M. Davldoglu la Peiroșenl. 
s'a bucurat de mult succes șl a 
stăruit vii discuții printre mioe-

“4 »o-j dc.i puie.

(itrn f-u lAnțnuil un*l a-l
ți un i »L~b < j u runda de firet

l)t  multe uri dacă treci
lățiră td, ui putea 1A-1
d< tim cu'rieeceuie bn < hi*r 
l'r^uUtui bbanii mi zi i pc

/oi mat uh i c bub»t «i
licrbuy, ciiiub^rul Jiu Abac
nu i riKi < ude nici pre
tuf pruutn putt a fi. lar de i 
bugt de htafnă ie fur fi le i 
ft'ulA, ba ft cuțitul I bAga t 
tute de-ar putea < a-t hap^ui ji 
taie le face le toace fi ie muc- 
tiCfțt,

* ii iU'dt'11 liuiitui t ate-i etl* ul
tima i*prat>â p fi np:ui-
//e nu crtdcți.

( uftd a fotl lh^hiHuu(^"ea In 
/o< numai â merge Herb, y h 
undhatul ugricul din curriitti j 
lice ch nu petale temifia. c.i 
ți />» dincolo ca i trtbu- »»tn fi 
ă»tui doar duar â prl.
cină.

(furnenii au ufiut iri^t cum 
dă treaba fi-aiâta I m liră ne pe 
chiabur in cldiigi, iâ pa/A la 
urmit cu chiu tu nat, a trebuit 

ianienc lut pân.a iiut ced aoc.a

luciii mai mart ca firele

1 ere---ut gruul pe lut Uca
o.ne fi oreuiea plinilului

( hi&bitru-i lui ch t ur. ce »ă fi
baia capul A iz i # sf.d tă /di. |

a. A liaal grâul uf» că . 1
i

tiu ia baffv dt irarnă au cm>

S'a •« Ar pin ai ^muT Wi

/a afa nrcaz nu aff 

tu*r. iar dc află sindu. ului e 
cluc.

( r ti facfPr X a tre-buif ei p 
muți *5 ie gondeatacâ ca «3-i o 

idrta

Pândind o 21 când nimeni r

(Continuare in pug.

cum am luptai împotriva r 
Sitelor rcactlunii ce cauta ș 
saboteze RepubBca noastră 
uă/ă, inturr ând teroarea și

Grupa tovarășului LllP 
o grupă care merită>

La I.upeni grupele care
mai răniâu incă sub normă, fe- 
bue să privească drept un 
exemplu luminos felul de mnucă 
al grupei Iod. Ixjpaș Iustin și 
aă-i urmeze exemplul, pentru a 
putea lichida cu răinâ'<erea iu 
urmă, trecând la locul de cinste, 
dn rândul grupelor fruntașe.

In grupa tooarășulu1 I.upaș Ius
tin, lipsurile nemotioate dela lu
cru nu sunt cunoscute, deaseme- 
nea nu sunt cunoscute întârzierile 
dela ser ou iu

Și acest lucru a fost posibil 
pentrucă tooarășul Lupaș Iustin, 
pe lângă ridicarea nivelului pro
fesional al ortacilor săi, problJ‘- 

t mă de care re ocupă intens, prin- 

tr'o muncă de agitafie politică, 
a făcut din minerii lui ostași ho- 
tăriți ai bătăliei pentru indepli- 
nirea și depășire.i Planului.

Mai ales de când lucrează dună 
sistemul de preluare a producției 
pe schimb, grupa toDorășului 
Lupaș IusVii, realizează depășiri 

zilnice de normă 'de cea. 80 la 
sută, siluâ'<du-se astfel in fruntea 
tuturor grupelor dela exploata
rea I.upeni.

IN ABATAJUL TttVAKAȘLLUI 
LliPAȘ IUSTIN

Abatajul grupei tovarășului 
Lupaș Iustin, este un abataj cu 
front scurt pe înclinare. De cum 
intri iu acest loc de muncă le 
isbește rânduiala și organizarea 
tninufioasu a muncii. între mi
nerii care lucrează in șutul res
pectiv.

Iată echipa tovarășului Hulă 
Victor care lucrează în schimbul 
I. Din parteu Ue sus a abataju
lui. cu ciocanul de abatuj, tova
rășul Hulă Victor prăvălește bul
gări mari de cărbune care alunecă 
pe înclinare, spre partea de jos 
a abatajului. FI ștje să mânuias
că cu dihăci-. dela un cnpăt in 
altul al stratului ciocanul de a- 
bataj și reușește să producă 
mult, fură să folosească explo- 
slvul.

A 5 J U 5 T 1 N 
să fie un exemplu
In partea de jos a abatajului, 

tovarășul Morariu M.ltav trage 
cărbunele cu sapa pe rol, de 
unde este încărcat in vngonete

Tovarășul LUPAȘ H STIN 

de vagonetarul Bun ca Xasile, itr 
tovarășul Lepudatu Ghoorglie, 
cu mtil'a dibăcie și repeziciune 
pregătește lemnul de armătură-

Niciunul dintre ei nu p-rde 
un minut in zadar. Norma lor 

nu e dintre cele mici. Ei dau 6 
tone pe cap de om și ca să 
muncești fără explosiv nu e 
chiar așa dt ușor ca să fie în
deplinită.

OOLABORARLA DINTRE 
SCHIMBURI ESTE EMUL DIN. 
TRT FACTORII CARE CON

TRIBUESC LA SUCCESUL
IN MUNCA

Către sfârșitul șutului, tofi mi
nerit /pornesc cu hărnicie la ar
marea și curățirea abatajului.

Se fixeaza ntai întâi grinzile, 
iar apoi stâlp cu stâlp c ridicat 
pentru a susține abatajul. Până 
la ora 2. când tovarășul Lupaș 
Iustin. împreună cu ortacii slt, 
Grecu Petru, Gheorgheniță loan 
și Szocs Alexandru au venit l.i 

lucru, abatajul er,i bine ainiat. 
bine curățat, iar uneltele de 
muncă in rândukilu. l'n abataj 
care poate fi socotit model.

— Echipele grupei noastre

(Continuare in pa-'. 11-a)

rii care au văzut-o.
Imediat aceit fapt a alens punc- 

ul central al discuțiilor lor.
Păreri a generală este câ piesa 

a lost bina lucrată, iar L.terpre- 
tarea tnai presus de așteptâri.

lată și câteva din părerile mi
nerilor ce au luat parte la spec
tacol.

Spre exemplu tovarășul Naș- 
tal Andrei dela Lupenl ne spune: 

.După cum am observat părți 
slate n au prea fost. Se vede că 
tovarășii actori au muncit mult, 
deși uneori scap a s ngăcli când 
e vorba <te mânuirea uneltelor. 
E șl normal de altfel. EI nu le- 
au purtat ca noi care suntem o- 
b'șnuițl cu ele de ani și an'".

Tot dela Lupenl. dela aba'ajul 
tin retulul. tovarășul Băl n Pe
tru a făcut aceașl remarcă ob
servând insă ca parte pozitivă 
Incontestabilă, că actorii necunos- 
când viata intimă a minerilor 
viața lor de familie au reușit 
totuși so redea cu fidelitate.

..Șl aici desigur că mare a 
lost șl munca ce'or care i-a-i în
văța*, a reg:sorilor".

Căutând sâ pătrundă semnifica
ția ideologi.ă a hiese', tovarășul 
Nichila Ion dela Pctrlla. sublinia
ză in portanta a.cstei noul c cat i 
iii drama'urgia autohtonă:

P esa ...Minerii' a tovarășu'ul 
Mihai Dav doglu nu numai că a- 
rată tu ur.ir ce reprezentăm roi 
minerii pen u iconinla na|i n 11;

Piesa „Miner T ne ajută t 
noi mult, Invâțându-ne sl fia 
vigilențl cu cel ce stau inc 
eunșl i,t mijlocul nostru șl 
dese a ne răpune.

Ea ne dă mai rruit dai 
întărește, ne lace să ne aștt 
pe muncă cu mai multă râvr 

Prin jicsa , Minerii obsz 
metode'e mârșave ale rea. 
metode pa care am avut c 
da a le vedea cu proprii 
ochi.

Pe de al'â rar e, ca re i 
că nu trebue sâ lim in c 
noastră rob .|i cordușl de 
lameate acum necorespunză 
Ea ne face să gând m trai 
și să lucrăm cu capul nu t 
cu brațele, n spune tor; 
Nistorean Ghe rgte dala P.

la rândul sfiu. tovarâșul 
trie Petru dela mina Jk|-1 
coulinuându-l pe Nistorean. 
arată cât de a’enti trebue s 
in ceea ca privește revt 
care uneori pentru faptul c 
sunt sulic enl ridic te poli ii 
pot Ti lesne inlluen-ate <*c 
clunlle răuvoitoare ale așa zișilor 
..propovăduitori ai cuvântului lai 
dumnezeu’ crcîrd astfel ncou- 
știent greu ă<i soților lor.

Acălaș lucru il susține și tova
rășul Batzany. miner la Lupeu1, 
observând că și acum ca și în
ainte, trebue să (im cât mal v - 
gilcnți pen'ru ai demasca re a-

(Uonttmiare ia paj II-al
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COL i ul r c ivi l 11
In satul I uștea, țărancele muncitoare 

vin cu drag la ședin|ele organizației LI. 1. D. R.
Comuna Tuștea, jpluatâ fu o 

depărtare do circa. 10 Km. du o- 
reșul Hațeg, î^dr’o regiune delu. 
roasă. a fost lUiui dintre multele 
comune lâe^ite în bezna ignora» 
(ci de către vciJiilu regimuri 
„iator o**.

Exjdon^nu indeluiigiila «?i 
samilou^ă din trecut, a lăsat ur
me aluno: asii piu locuitorilor. 
I>u a'-ea, coiniie'iil ( rguni/. iți»'| 
tl.KD.R. ti plarei Ihițeg, a ținut 
ca ticeafdă comună, iu locuitorii 
lăHuJi pradă tiuper*'ifiilor și ig
noranței. să fă' vî/i atu cât înni 
des de către ceJe luai bune în
drumat oare.

Și mumii de lămurire du-u 
de că.re îndruutuioareu Doboi 
Mana, can și u lua.t sarcina de 
a pune bazele unei! organizații 
IJ.F.D.R.» nu a Foste ‘deloc ușoa
ră. S a deplasat de c.nci or^ in 
anei dumineci, in Tușten.

La Început, lovarușu Doboi 
Mura, votjui să Ic ins rie fin I 
FJ) H., n a reușit, femeile ncfiin.J 
dclu lămurite asupra savurilor 
accs'ci orgunizații. Zxeuu și ele 
după cum auzeau dela chiaburi 
că ^feruede nu trrbue să facă 
pol;it:că“.

Iau a iJid.i .LiuatixiKa nuas'ra Hi 
e'a lăsat cu una, cu două. Ea a 
mers din nou, in dumineca ur
mătoare, insopiă de tovarășa 
1 lin tea Mana și ducând o inlcnsii 
muncă nu s'a lăsat până n'a .ă- 
murit mai multe femei despre 
scopurile organizației și u înscris 
în U.FD.R. un număr de 36 fă- 

Ce învățăminte tragem din ancheta 
în legătură cu preluarea lucrului 

pe schimburi
furrnare din pag l)

meu exemplul fruntașilor, lu
crând mii organizat, mai discipli
nat, peatru a produce mal mult 
pentru a câștiga mal bine.

la multe grupe începerea lu
crului pe fișă aparte a fost pre- 
oedată de o lup’ă intre minerii 
conștient! și inalntatl. dornici de 
a produce mai mult șl de a se 
bucura in intregime de fructul 
muncii lor și intre minerii care 
deși muncesc mal Puțin iși ro
tunjeau salariul din truda celor

MINERil DESPRE
(Urmare din pag. I-u) 

cești spioni plătiți de capitaliști 
peutru a aduce in rândul oameni
lor muncii mizeria și intunericul.

Din aceste câteva Păreri ale 
minerilor in legătură cu piesa 
se pca e lesne ve ca că pe zi 
cc trece, tot nai ridicat dev'ne 
nivelul poli Ic al oamenilor mun
cii; pa z! ce trece orizontul 
lor cultural se lărgește putința 
de infelegere a artei devine mai 
adâncă, spulberând mitul ,.nepu-

Starea sânâtăț i președintelui Partidului 
Comunist dni Germania Occidentală 

care se află în închisoare se înrăutățește
RERLIN. 21 (Agerpre.s).— D.n 

surse hine informate agenția 
de știd V L>. Ai. ajiunfă inrâu- 
tă|irea serioasă a stării sănătă
ții preșixlmtelu; Partidului Co
munist din Germanie occidenta
lă Mai Reimann cure este deți
nut in închisoarea din DuesseL 
dorf Cercurile democratice din 

rănci muncitoare. Mai târ/ju a 
cest număr u crescut la 45.

Acum îndrumătoarele nu unii 
erau privite cu 'neîncredere, cu 
în trocul, ci erau așteptate cu 
ncrabdudrt* în f# care 'dumineca, 
fiindcă de fiecare dată când ve
neau. Ic dădeau noul fiidruni h i 
noîd învățăminte și lămuriri.

1 Huna data tovn-rușelv Doboi 
Mu rin și lin tea Măria au fu 1 
în dumineca trecu'ii. N:?i nu au 
apucat bine să intre în sat ți un 
grup de turănci, oare le cunoș
teau mui iLnuintc, au venit bu 
eu roase.

După cc sau stniiis .peste 7’1 
de femei, lovurușa Doboi l<’ i 
explicat pe larg despre rostul 
înmii cooperații. Femeile un îs. 
cultat-o cu drag, ia.r la dîacuții 
— mai înainte rar dacă vorbea 
câte unu — mul te dintre ide iși-uu 
spus cuvântul. la ă. de pi d.i, 
țăranca Boriș Sofia,, zicea având 
sclipirea unei bucuri in ochi. 
,,De acum nu o să ne mai du

Femeile muncitoare din Vulcan muncesc 
voluntare la spitalul din localitate

In z'le’e Licu e din in'ția'.iva 
organizatei UFDR din Vulcan, s'a 
întreprins o frumoasă acțiune de 
muncă voluntară la spitalul din 
localitate la care au luat parte 
un număr de 14 lemei.

Cu acest prilej au fost cârpite 
rulărille de pat ale spitalului.

In zilele următoare a fost in- 

mai sârgulncloșl. In cele tnal 
multe cazuri primele z'le de lu
cru pe fișă aparte ^)u dovedit 
acest lucru. E lil. ele care mun
ceau bine, au realizat din prima 
zi ce lucru depășiri substanțiale 
de normă, in tiuip ce minerii din 
seSfcubănie care munceau desor- 
p.anlzat, d.sinteresați de bunul 
me.s al muncii, s'au văzut desco
perit! prin rămânerea sub normă

N’a trecut insă mu t timp Pâ
nă ce ec'i pele rămase in urmă, 
lucrând pe fișă aparte au lichidat 
cu această slăbic un , trecând in

PIESA „MINERII4
T 

tinței Intelectuale și abrutizarea 
din cauza muncii’ a‘ât de des 
frânt’. lat de regimurile trecute. 

Muncitorul de acum, prin noua 
formu'ă a art.i , arta rentru po
por’’ nu arta turcului de fl.deș 
— bâiguială Iată sens a a.tei de
generate burghezo — ajunge da
torită educației sădite de Pa tid, 
să inteleagă și să aprecieze Just 
creația artisl'că. să tragă conclu
zii s'o ia ca ine'rep ar in munca 
sa; să adu ă juste și prețioase 
obiect uni acolo unde e cazul.

Duesseldorf anunjă cu indig
nare că autoritățile militare bri
tanice care au emis mandatul 
de arestare împn riva lui Rei
mann, ascund publicului starea 
sănătății lui Reitntann care a a- 
rut mult de suferit in închiso
rile și lagărele de concentrare 
hitleriste. 

cetn leu corfa mm kilometrii 
pâiiu lu Hațeg pentru a ne vin
de produsele speculanților pt 
un preț. de batjocură. Ic vom 
du coo|M‘ruUvvi dăi șutul oiihlrj 
care, in sclumb ne vu uducr măr
furi**.

iar, țurmica muncitoare Nicuhi 
Marin, m putând să-și sE.pâimds. 
cu o oarecare trirttețe In glai. u 
spun; .,( c rău ne pui o c*i n’um 
știut mui du mult ce <‘slr 11!' 
D.R Am ascultat de zvonurile 
(hribii iilor blcstuniuți ni hii 
rc-uni înscris mui de mult, și 
râie nin li jiul ut învăța. De a 
cum insa du sar crupa corul 
în două noi tot nu nu mui de< 
piirțim dc organizația noastră 
druga. Știu c<1 sprijinind-o pr 
cu. luptăm pentru binele și vii 
torul copiilor noștri".

Astfel a Inul fidnța L'.E.D. 
R -ul în cuini!im Tuș teu; ți oduM 
cu înființarea organizației pă
trunde si lumina.

N. SBIXT1EA, <orasp.

treprinsă o nouă acțiune de mun
că voluntară tot la spital pentru 
a face mai puțin simțită lipsa de 
personal suficient.

Aceste frumoase acțiuni dove
desc o justă orientare a muncii fe
meilor din localitate organizate in 
EFOR.

V. HERLEA. coresp. voi.

loc de cinste alături de echlpeln 
fruntașe.

Vedem deci că Preluarea lu
crului pe schimb este un cântar 
just al muncii fiecăruia, care dă 
posibilitatea să re aplice siste
mul socialist de retribuire .FIE
CĂRUIA după munca depusă*. In 
lup a pentru mărirea producției 
de cărbuni in minele Văii Jiului 
pen'ru ridicarea imediată a nive
lului de viată a minerului prin 
i cal’zarea unui câșt g mai bun, 
extinderea sistemului de lucru pe 
schimburi es e ur.a din armele ce
le mai eficace. Ea nu poatș fi 
gneraliz.tă fătă o prealabilă 
muncă d: lămurire dusă de or
ganizații; de Partid șt sindlca e 
fără o lup ă liotăr.tâ pentru li
chidarea a tot ce c xechi șl inert.

Trebue să se ducă o bă ăl e 
h tărită p.'ntru extinder a meto
dei de lucru pe fișă ap rte. 
Grupă cu grupă trebue să se 
lepede de sistemul de muncă in 
colectiv ca de un lucru rău, spe
cific cap talismului și tă porneas- 

ă la muncă rodnică șl cin t tă 
du:ă sistemul de preluare a lu
crului pe schimb pentru că as‘- 
fel fiecare miner e stimulat sâ 
lup c cu mai multă hotarire pen
tru mărirea prccu.’țicl de căr
bune s rudu’n'ă care este răs
plătită printr'un câșt g corespun
zător muncii depuse.

SCÂNTEIA

TOVARĂȘA 
JALD SUSANA

DE DOUA ORI 
FRUNTAȘĂ

Jold Sutauu, miiiuitaure la U- 
flne/e ,1 ictoriu" din ( tihiit e 
dintre fruntușele fulnitej. i j| 
Dtirâiu ui iir J/ de uni. dai u i 
trecut ar /i ai/ul pombilitaii, n | 
fi putut fi departe, kiindcu nii-i 
lipsește nici dragostea dc .i.'inciil 
nici hurnlfia. Și nu e numui add 
Ea e una dintr. , < mul lunții
eu le linele cate lut reuiu la i- 
ceste uzine. S'a pun in rândurile 
celor cure un răspuns dintâi 'a 
chemarea Partidului de a se mui
cii mui mult ți mui binei de u-^i 
da fiecare contribuția sa personală 
la bunul mers al producției

Lucremă la ,,^er expediție'. 
Și tu Ionic tă secția unde mun
cește nu e una dinfie < J - nai
importante va și a dat fcarr i c i 
bunu ei /uitcțiunure ar i bice o 
confribuiie prcfiuaun la .mbunâ 
iafiiea in geiurul i Ui 
uzinei. Doar nu e tot un.i dată
Dusele emailate sunt cântărite cu 
grije. uliul bine inipaihctute și 
încărcate cu atenția sau nu. Nu 
e tot una ducă uce^e lucrări sunt 
efeduate sau nu lu timp, dacă 
expedierea comenzilor se face u 
tunci când trebue «au e întâr
ziată cu câteua zile.

tânăra Jold Sutana și-a dai 
seama de touie acestea și de im
portanța muncii ei.

A începui să uium euscă și 
pe bază de întrecere. >'i n a reu
șit so întreacă nimeni. Pe perioa
da 1—15 mai a luat pentru pri
ma data drapelul muncii.

Asta i-a dat un nou imbold 
de muncă și i-a întărit hotărirea 
de a rămâne și pe mai departe 
în rândul fruntașilor.

Acum ea a câștigat pentru a 
doua oară drapelul muncii deve
nind fruntașa intre fruntași. Și 
cinstea de a fi câștigat drapelul 
muncii o face să rămână nestră
mutată in hofărirea de a fi\ 
fruntașă: Ea știe că a fi fruntaș * 
înseamnă a muncii mai mult și 
mai bine pentru toii oamenii 
muncii.

A. BL ASIN, coresp. ool.

Grupa tovarășului 
LUPAȘ JUSTIN- 
o grupă care merită 
să îie un exemplu 

{nrmare din pag. I)

sunt in întrecere spune toin. 
ru$ul Lepudutu (ihc'orghe. In in- 
lrecera dSnlre no:. rânduiaJu din 
abataj e unul din punctele prin
cipale, fiindcă iuolo unde nu e 
jânduială, uici mujica nu merge 
baie.

Intr adevur bunu armare și i»- 
gTijiTeu abatajuiui, £ dat ipos1- 
bditatea echipei tovarășului 1 u- 
paș Iustin să depășească norma 
zilnic cu KM) la suiu, echipa 
.uvuiuțtilu: Hula \ iutor cu 75 la 
sută ia.r (nimerii dju ^chiuibul 
Iui Pâs Aron cu 42 la oută.

- Să știi lODarășe, adăugă 
Hula Pictor, că până »’ani pre
luat producția pe schimburi, 
n am produs mai mult ca acum. 
De când se lucrează după ucea'da 
metodă se poate organiza între
ceri intre echipele grupei, ușa am 
fucut noi și fiecare m ner dintre 
noi e stimulat să producă m ii 
mult și să câșbgc mai bine.

Căzute în lupt ă...
f.dilura P. M. K. 40 gag. : 1 ei 12 '

Recent, Editura P, M R. a 

publicat o broșură inchinaia me

moriei a șase luf/ătoare, mem
bre ale Partidului Comunist Ro 

mân, căzute eroic in lupta pentru 

cauza proletariatului.

Femeile au înțeles de mul* 

cine sunt dușmani lor, ai fami
liilor șl căminelor lor, și din 

rândurile lor s’au ridicat luptă
toare, al căror nume este un sim
bol al fem n tatii conȘ'ieti«, f ‘- 
niei care In ilegalitate, cu riscul 
libertății șl chiar a!l vieții lor, 
au luptat și s’au jer'-flt eroic 
pentru cauza Poporului munc'tor.

Cele șase biografii ale luptă
toarelor marilre, Giga Ban-ic, 
Flaia Lifșiț, Terezia Ocsko, hu- 
zana Pârvuleecu, Elena Pavel șt 
II nea S mo, cuprinse in broșura 
„'-âzu’e iu It'P'â sunt un e- 
xcii.p'u de devotament (ară mar- 
ft/ttl rentru clasa muncitoare, de 
voință neînfricată in lupta, de 
credință nestrămutată in drep- 
lir'ra cauze' leirtru care luptă 
Par idul Comunist Român

Născute in colturi 'iferite ale 
(ar i, de național tă" d feri'e, 
viata lor ;e a'eamănă, căci au 
lui lat și suferit pentru un 'deal 
c imin. Copil al n or fainil'i să
race, de agricultori sau mici func
ționari. ele s’au lovit d n frage
dă cop'lărie de viata dc mizerie 
și lirsuri pe care clasele exploa
tatoare o rezervau marii majori
tăți a populației — clasei mun
citoare — și au simțit de t'mpu- 
riu nedr ptatea unei orându'ri 
sociale in care exista exploatat' 
și exploatatori.

Au devenit membre ale Parti
dului Comun s*. Part dul le-a rid- 
cat conștiința de clasă, nivelul 
ideologic, le-a făcut educația re- 
solut onarâ și Ie-a călit pentru 
luptă.

Devotându-se Partidului, și-au 
părăsit copiii, familiile, pentru ca 
să lupte pentru marea familie a

PAȘA ANGHELINA, 
EROINA MUNCII

COLHOZNICE
I:i tomniid anului 1946. Pa$a 

Anghel na — depututft *în sovie
tul suprem al IÎ.R.S.S, și condu
cătoarea unei brigăzi de tracto
riste din satul tStare-«Beșvo — a 
primit titlul de ..Erou ul muncii 
socialiste**. Era, aceasta încunu
narea unei acilivituți de ina* bi
ne <Ic douăzeci dc n;>i in slujba 
organizării colhoznk-e u satului 
ui. pumni o mui mare producti
vitate a muncii, pentru pregâti- 
reu a sule $i sute ik* tractoriste 
ca;e au urmai pilda Anghelineij 
cea dintâi trautoristu d n regiu
ne.

Astfel. \ iațu aceste: dh >zni-
ce se confunda cu în>5și lupta 
uu ă in l R.vS.S. jjuniru cn.ucli- 
lizureu agriculturii și zdrobirea 
dușmanilor ei, pentru mecaniza
rea muncii agricole, pentru în

„In pădarile Smolenscului'* 
de T. LOGUNOVA (Editura de Stal)

Carte a unei partizane fovieti- 
ee. O emoționantă culegere de a- 
■jlntirl, io care autoarea redă e- 
roliB'i abnegația șl spirit»! de

celor care suferă sub mgrf ex

ploatării.

Și au pornit să duca cirvăpt^l 

Partidului In rândurile cekw ce 

robeju ‘ub jugul burghezrd, să 

le arate culea către viata la car* 

ati drcp'ul. Au 

ti rilor intențiile 

d sva'ut munc*-

crimmalc ale
elicei burgltczo-mosieriști de a 
țâri (ara 'intir'un t. zboi anriso- 
sletic, au ara'.at ce urmăresc ca- 
Pt'aliș ii prin i ru uganda șovina, 
aut sov et La, t n isen ta Au in 
vâiat muncitorii ă lup'e uniți, ln- 
dlfeTetf de național late și reli
gie, împotriva celor c -i exploa
tează.

Ares atc, bătute chinuite ia 
modul cel mai barbar de Poliție, 
ele n'au tradat n cio clrpă cauza 
lire letar aiului fiert buzele lor 
arse de c'iinuri. calai regimului 
LCțdalist n'au putut mulge ul
eia ta na. La proc.s le ce li s'au 
Internul, acuzatele s'au transfor
mai In acuzatori, .are au dezvă
luit putreziciunea reg mului ce le 
osândea.

Giga liane c șl Terezia Ocsko 
au <os( <x<cutate, I1a'a Lifșiț, 8u- 
zana Prvule*cu, Elena Pavel, 
Gonea V imo, au văzut v c"uie re
gimului de exte-minare la care 
au fost supuse. Toate an murit 
cu crtd.nla In tr un,ful Mizei 
pentru care au lup a'.

Iertfa lor n'a fost zadaruică. 
riar lupta lor eroica trebue con
tinuată. ( u toate forjele trebue <-4 

luptăm pentru consolidare» Re
publicii, i entru constru rea socia- 
Ismului. Cu vigilența mărt» tre
bue sa veghem ca dușmanii di» 
tara, ca dușmanii de peste ho
tare. să nu Poată distruge ceea 
ce clasa muntftoare a câștigat 
prin jertfe grele.

Să cinstim memoria luptătoa
relor căzute muncind cu puteri 
sporite pentru construirea ncii- 
lismului I

sușirea celor mai înaintate me
tode de cultură ale științei a- 
gricolc sovietice. Existența Pașej 
Anghel «na — așa cum reiese din 
cartea sa „Oamennii Holdelor <-ol- 
hoznice”, tipărită în aJitura 
..Gartea Rusă** — pătrunsa
de un puternic suflu de eroism, 
dovadă a însușirii principiului 
sialinirt ca muiKa în st.uul so
cialist este .,o cihcsEunc du onoa
re. o chestiune di* glorie, o ches
tiune de vitejie și cioism".

Această carie. ]>ătmnsă de pa* 
triotism, scrisă / u căldură și 
plină de fapte dr muncă eroică 
— mărturie a formei suqM'rioare 
tic pro hi^ție sgrîcoiă care «sie 
col bozul o ha Miniandăm să
tenilor noștri, muncitorilor agri
coli, ca sâ se pătrundă de învă- 
lăturilc ei.

sacrificiu al partizanilor sovietici 
dl» pădurile Smolenscului, i» lup
ta coatr» dușmanului cotropitor.
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La uzinele Astra-Orășfie

Din
Pe zi

parte a
s’au Încadrat in in-

între 
si

ce trece, clarul întrece
rilor soc aliste cuprinde rnasse 
d n ce in ce mai largi de mm - 
ci ori. care luptă cu I oțărî e pen- 
Itu îndepltn rea st depășirea Pla
nului de Stat.

Ca și la celelalte întreprinderi 
din lara. la uzina chimica Astra 
(Jrăștie, cea mai mare 
muncitorilor
treceri socialiste

Astfel, in perioada 1 mai — 23 
auKus-, s’au organizat 28 întrece
ri de atelier, 3 întreceri
secții. 11 întreceri individuale 
3 intre birouri.

In cadrul acestor întreceri 
fixat u motoarele obiective:

— depășirea planului lunar
I la sută;

— mărirea productivității mun
cii dela 7,3 kg. la oră om la 8,4 
kg. ora om.

— reducerea deșeurilor la co- 
lafoniu și vitez «p.'rt la minimum;

— econon.il de 2-5 la suta, la 
materiale fieroase;

— economii la nia'orii prime 
de t la su'ă;

— reducerea consun.ului spe- 
cf:c la vi.ez spirt cu 0,8 la suta;

au

cu

dereducerea chcltuiel lor
regie cu 2 la sula și

reducerea absențelor nemo- 
ti\a‘e cu 30 la suta fata de pe- 
i ioad.t

Mun
cestor
numărul evidcnliaților îii muncă.

trecută
ind pentru îndeplinirea a- 
obiect ve zi de zi crește

Bar 
' edea 
eroi ii

• • •
l>e de al â parte se Poate 
și interesul pe care mun- 
îl poarta bunei întrețineri

a ut latului cât și înlăturării lip
surilor care s'agneaza producția. 

Vâ. ând că uzina duce o marc 
l.psa de rânze de fierăstrău pen
tru tăiat metal, tovarășul Puian 
(Moniste a adunat 4b bucăți pân
ze vechi, care nu n ai erau fo
losite, cărora le-a taiat dinți șa 
l.’-a călit asiguiâud prin aceasa 
bu”a funcționare a mașinii de 
taiat fier

l.a secția pigmenți, instala
ți îe nu puteau funcționa normal 
d n lipm de aer comprimat.

Munc nd în colaborare, tovă
rășii Chirilă loan, Lupșa Ilie, An
drei Gh. și Chirilă A. au reușit 
tâ înlăture această lipsă prin mo
dificarea motorului Diesel (Litz)

La exploatarea carboniferă Lupeni

Echipele de muncitori urmează exemplul 
minerilor obținând humoase 

realizări în muncă

)

oi a în Ioc de 6 
dădea vechiul

Hirsch Ludovic, a 
masă 

împrejur

Muncitorii, tehnicienii si iunejionarii 
au pornit la întreceri pentru îndeplinirea 

și depășirea Planului 
realizările gospodărești ale muncitorilor acestei uzine 

de 125 lip. inu un compresor de 
«0 iii. c. aer 
in c ora cât 
compresor, 

bcaseni'.iica
construit din iier vechi o 
de sudat care de jur 
este închisa, iai deasupra are o 
placă cu găuri >i in partea dreap
ta moiilat un ventilator cu 
torul căruia toate gazele si 
ful sunt) aspirate, creindu-se 
lei condi ii optime sudorului 
lucrează la această masă, 

irumoasele 
munca de 
uzinei
colaborare 

$1

aju- 
pra- 
ast- 
care

rea- 
până 

chimice
cu

Avfnd în la ii 
I zări obținute i ti 
acum, muncitorii 
Astra-Orășlie in
lebniUcn i vor trebui ca 
viitor să muncească cu acela; e- 
lan pentru î.idcpl nirea si depă
șirea programului de producție Pe 
cej de al ll-lea trimestru.

A. M1TR0FAN, coresp. voi.

PIERDUT

pe

Buletinul Biroului PopuJa|iei 
I*' numele Moian Aurel, elibera 
de Primăria Lunea.

Declar nul.

,,bătrânul nost" așii i spun 
o hună parte din minerii dela 
Aninuusu tovurășutui Barna I- 
le.xa'idru, decorul cu ,,Ordinul 
Muncii" E iubit de m'lieri bătrâ
nul Barna Alxuntlru, pentru că 
mulți dmirc ei au înmițat mine
ritul in grupa lui Mulfi maiștri 
mineri șefi de g'upe, de sihim 
buri și mineri de frunte au /« i 
ortacii Im iar
i>ățuți de el, Iu/ hi tu 
gere de inimă pentru

» * *
mimul tovarășul Har- 

pentru ri» 
de mineri I
în riiuuea 
celor peste 
lucrează in

nil bun prețios 
ca re.

și mași- 
ullv ma
rin ; r a

acum, iti- 
mui'.a tra- 
r ar buric.

ull șef de 
nu u pr

ini-

<k-h 
unii 

ri și

acctdor fetru dan i nu 
su

<11
se arar. A< nai 
ortacii din gru- 
forma ă o nouă 

tovurășulu: Peler 
mai a fust Lu

de tineret condii-

tovarășului Gabor 
lucrează la întrețin»*
fcj-ate țsubiorane și 

dela Riprafață dela nuna Lu- 
peni, m realizat in ultimul timp 
frumoase succese în munca.

Laerâad Ia montarea unei 
linii ferate înguste de 40 in. 
lungime, această echipă a reușit 
să făcu lucrarea lîn timp de 8 
ore, instalând totodată și două 
macaze și o încrucișare de linie.

Tort această grupă a instalat 
inlr’ua timp -de numai *5 zile un 
maaaz cu 200 metri l’nie ferată 
la aaricru de piatră, din comu
na Bărbăten-i. lucru oare a fosl 
proffinmat pentru o săptămână.

Clapa
Iom, care 
rea liniei

Urmând presf c..vemg>!u, echi
pa tovarășului Bonta Gheorghe 
formală din tineri muncitori, a 
reușit să scoată Hin râul J'u o 
mulțime de traverse și linii tufe 
prin inundații au jfosi luate dc 
apă rnontându-le «ineJut la 
Joc pentru a nu opri trântor’ui 
de niiip și pietriș care era 
lut «necesar minei pentru 
blane.

Dar aceste echipe nu 
mulțumit numai cu atât, 
și-au luat angajamentul ca 
viitor să execute la timp 
lucrare le este destinată.

I. GHIRAN, coresp.

Buletinul Biroului Popularei 
pe numele Olăeru Ștefan cu nr 
876 eliberat c’e Primăria Cior 
iești jud. Vaslui.

Declar nul.

Buletinul Biroului Populației 
pe numele Nod a Constantin cu 
nr. 5% eliberat de Miliția Zirn 
rueea jud. Teleorman.

Declar nul.

abso-
ram-

sau 
ele

Șl pe 
orice

voi.

Datorita muncii depuse de tovarășul Stare Victor 
deia sec(ia sculărie a A. C. P.

O mașină care mergea defectuos a îosf 
repusă în perfectă
La secția sculărie dela A.C.P 

sube©£|ia ascuțitor^ se află o 
serie dr mașini speciale pentru 
ascuțit uneltele.

Semnalau du-se fuucțimar<a
defectuoasă a mașinii «ie ascutH 
cuțite „Munthe Moimpul" <■ 
rășul Stârc Victor dela aiiastii 
subfiecție a trecut imediat la K- 
pararaa mașinii

împreună Cu un alt tovarăș 
de muncă, tovarășul Stârc Victor

stare de funcțiune
a schimbat bidoanele de condu
cere dela suportul de mișcare 
de ,,dute vino" a mașinii, pu
nând-o in stare de funcțiune.

Datorită efortului depus de to
varășul Stârc Victor, a fost cu 
putință ca in scurt timp mașina 
să lucreze in condițiuni 1101- 
male, aducându>-se prin aceasta 
un nou aport în ușurarea mun
cii.

„CUMSECADE" CHIABURUL !
(swmare din pag, I)

vedea, a luat coasa și a'nceput 
sa cetească vârfurile seaețilo-, 
să „nivelele" cum sar zice.

Este insă un proverb din bă
trâni care spune că: „socoteala 
de acasă nu se potrivește cu cen 
d‘n târg" și așa a fost.

Vigilențî, țăranii sindicaliști, 
l-au prins cu ..mâța n sac".

Bleslemăndu-și ursita fi făcând

cruci „spre pocăire" 
llerbay (lin Abucea

evlavioase
< hiaburul
iți așteaptă binemeritai u osândă 
pentru sabotaj.

laptei lui i-a mers vestea peste 
sate iar tiranii au năzut incăo- 
dată până unde poate merge 
mârșăvia chiaburului, chiar a 
tuiici când înfățișarea îl arată., 
„om de treabă și la locul lui".

M A. W

Livretul militar pe -nurneli 
Bucataru F. loam, eliberat de 
CLomundamentul 5 Teritorial. 
Cercul Teritorial Argeș.

Miliția jud- Hunedoara—Dec a
Serv. Autoriz.—Bir. Arme

nr. 9824/949

C O Al U N I C A T

cunoștință urmă-

Mult u 
im Alexandru 
de noui Cadre 
lut e\|M'rumțâ 
gata dealungul 
uni, de când 
a devenit 
lor tineri, 
meritul.

Nieiun
Ainnoa.su,
multă dragoste 
mai ales pe 
grupă, ușa cu 
rășul Bănim, 
fața nic-o ata 
iuri muiKC i 
duc mai p.ițin 
să-i învețe mur 
că t mai seu rt 
iu locul jnvilru a face din gru;pa 
lui o ade\ărată școala practică 
de minerit.

Roadele 
uu iniviat 
câteva lu ni.
pu lui a f<»t 
grupă, aceea a 
Iosif, iar la 1 
mată încă unu 
să de tânărul Pop loan 59. ]n
locul celor plecați, in grupa to
varășului llarna au început 
lucreze și să învețe 
alți tineri, in cea mai 
te noui veniți.

• . •
7 ovărășul Barna nu 

nește numai 
noui cadre, , 
de felul cum se desfășoară mun
ca in grupele formule din foștii 
lui ortaci.

Intr'una din primele zile ale 
lunci iunie, toDarășul Barna ji a 
făcut timp și a plecat să uada 
cum merge munca fi in grupa 
lui Peler Iosif și în grupa lui 
Pop loan 59.

• 1 stat de vorbă cu ci și a fost 
mulțumit de elanul țOr de mun
că. Amândouă grupele depășem 
norma cu 8—li la sută, fnsă, nu 
a fost mulțumit de felul de orga
nizare a lucrului. Nu tot timpul 
programului Ao lucru folosit
din plin, fapt care tmpied'ca 
creșterea productivității muncii.

Pentru ca grupele formale din 
grupa lui să produră și mai 
mult, tovarășul Barna i-a chemat 
pe cei doi șefi de grupă să stea 
de vorbă cu el, după term'i'.iiea 
ști tului.

să
mi neri'ul 

marc par

se Znărgi- 
la pregătirea de 

ci se interesează și

a permiselor de

Se aduce la
toarele:

Viza anuală 
port și posedat armă prevăzută
de ari. 7 din legea nr. 190.1947, 
privitoare la portul și vânzarea 
armelor de foc, nu va mai avea 

Joc in cursul acestui an.
Permisele de port și posedat 

armă vor fi socotite cu viza le
gal făcută pe anul in curs, prin 
efectul operației de preschimbare 
a permiselor vechi, ce a avut 
loc în perioada 20 octomv.ie 
1948 — 1 apriLe 1949, inclusiv 
cele ce vor fi eliberate până la 
51 decemvrie 1949.

Permisele de port arma de vâ. 
nătoare sunt valabile numai in- 
soțite de permisul de vânătoare 
pe anul in curs, eliberat de fi
liala locală a Asociației Gene
rale a Vânătorilor din Republi
ca Populară Română.
C omandantul Miliției Hunedoara 

Căpitan de Miliție. 1. Bădica 
Șeful Bir Arme.. Plut. de Mii 

A’. Munteanu

cu ortacii 
ce a avut 
O"-'1 
pe

59 a zăbovit 
pentru i sta 
lui.
sa ne spună

>u'a chemat pe 
reler losil? Ne-a

♦ * *
In dimineața zilei iirmâioarc, 

tovarășul Pop loan 
un timp din lucru, 
de vorbă
- Știți 

bat rănul 
mine și
cliemat la întronare!

Ochii tinerilor mineri iraiu. 
ceau de bucurie. Aveau prilejul 
să-și măsoare forjele cu grupa 
tovarășului Barna, dda Cat? ei 
învățaseră mineritul.

— Și Peter Iosif a răspuns la 
dinîntreabă imul

nu. Toate trei 
în intrewre 

o grupă

gru 
insă 

de tineri

intrecere? — 
ortaci.

— C um sâ 
pele suntem 
noi sun’em
cuie trebue su fiul primii in a- 

întrecere Ic spunea 
59. Grupa batrânu- 

aeum din minerii 
încă la înațmtul 
cii grupa lui 
putem noi să

Pe
ne

in-

ceasta
Pop loan 
lui e formată 
■oui cflre sunt 
mineritului iar 
ter Iosif nu 
măsurăm?

— Să nu -ne lăsăm — au 
târit ceilalți.

Discutând dcsjjrc ifclul cum 
trebue să lucreze pentru a avea 
mai mult spor la muncă, au ho-

lui Irirt

Aw prj iă 9^ ^ ‘,r
Pete?. tQHd.ii*

târft nu u/hl* in mină ia timp și 
sil pk*<x* d Ui alia ta j tiuinai la
sfârșitul programul u> de lucru, 
să iugrLjeaMă unelti Ir 
mie de luiru, prwxun și 
suri care MÎ <ii»râ lu 
pro hict.vilățij mn:t ii.

Lu filai <hu o prQpunerr 
:n ei veni drii nou iJop loan 59. 
Vuj fi m .1 biut* stl luciani -.i 
im pe fișe apărâ-f 1 u felul a* 
ctstu vom pi.ha ojgaid/a intrr- 
(.ci i intri- cm ir 3 ‘■cliimbuti a Ic 
tri iip. i nou t «

Bus Vusilc și ( i ighezufi \- 
lr\un<lru, șefi ile vsliunb in gru- 
j>a In. Pop loan, au primit »u 
il.4.ullr| iic pJojnuirrru, Și astfel 
au pornit la mur <i pe liy a- 
purtc și pc bu/t* d ■ i trier ir în
tre erh- trei M’h.mburi.

• • •
Pluugi <u PJnA

ma» duinuleutiâ ploaia, bălmnul 
liurnu iti amin â ochii pc tabelul 
inlreicrilur din «a/a de upil ^u 
uudu cum tta grupa lui fi (ele- 
lalie cu cure se fiâstțte in între
cere cu protluifia. hi jurul lui 
ne strângeau tot mai mulfi nii- 
nori pcitfru m (laț lutru: *a uuda 
cat uu produs duca sunt intre- 
CU fi de grupele cu cure se găsise 
in întrecere bătrânul Huni a i^i 
gârii repede depășirea lut de nor
mă: H Iu sută. Deși nu era o de. 
pășire prea mare, totuși nu e^u 
necăjit. „îueu oamerd noui in 
grupă cuie acum inuâfuu. Mai 
jos era îndemnată pe tabela pro
duc fia lui Peter Iosif, cu o de
pășire medic de r la sută.

Când dete cu ochi de grUpu 
lui Pop loan T9 se umplu de bu
curie.

Uite puștii/ Ne-a i'itrecut! 
>8 la sută depășire medie de nor
mă pe i'itreugu grupă!

Prin mulțimea de mineri tovz- 
rășul Barna caută pe cei doi se fi 
de grupă cu care este în între
cere. Nu i-a trebuit mult timp ți 
i-a găsit pe amândoi.

Si-au înfipt mal Dârtos secu
rile în butuci și au pornit către 
casă. Ploaia se mai domoi'sc.

— Spune puștiule cum de ne-ai 
întrecut? — iț întreabă B^na pe 
Pop.

Și Pop începu să Ie spună, în 
timp ce Barna ți Pefer 
Iosif ascultau cu atenție.

■■■Cele trei schimburi ale gru
purilor care lucrează pe fișe a- 
Parte și sunt in întreceri intre 
ele. Im început noi exploatam un 
câmp de 
ce munca 
bine, am 
jumătate, 
reușit să 
cărbune pe șut.

Efes'gur, ca să dai două câm
puri de cărbune pe șut trebue su 
muncești organizat și cu cap Nu 
intrăm in mină cu întârziere, iar 
în timpul cât așteptăm evacua 
rea fumului din abataj pregătim 
lemnul pentru armătură. Foarl, 
mult face 
desfășoară 
ale grupei 
cu ortacii 
zilnic peste normă. Rus Vasile și 
ai lui ăO la sută, numai schim
bul lui Cercliezan are o depășite 
mai mică, de 12 la sută peste 
norma.

Insă vom da și mai mult. Am 
vorbit cu artificierul Bacinsk'i, 
care ne ajută in muncă, să des
chidem uii abataj cameră duh u 
in care am depăși norma cu cel 
puțin 100 la sută

La despărțire cei ire> de
grupă iși strânseră mâinile, bar
na nu putu si 
Pop.
— Puștiule, ani 
ceva dela line.
ortacilor mei cum lucrezi tu fi 
pornim la lucru pe fișe aporie.

— Și lu măi 1‘etcr să po nești

cărbune pe șut. După 
u fost organizată mai 
exploatat yn câmp și 

iar de câteva zile am 
dăm două câmpuri de

I«5 
și întrecerea care se 
intre cele trei echipe 

mele. Eu, împreună 
mei dăm 60 ia sută

J ii z1 ua 
din grupu 
st râm» ► 
I mire 
tJjlW'lu.-A* 
Vj. D. bâ|jiâi!iâfM
lui P* p nori..oi eu
hulă, iur <* <j a luiar 
Btiroa, ile’d <» dujjși e de 
su â liuorâiod jx iclctnhL 
uliiimb’ 2 /jIm- da » ale 
suta polc JUiintd. iu 
grupa lui Prier <j dt-pațit t 
tioiu cu ft lu >ut£t

( a bă fân iu frunte 
sa dJJi ex.jX*rM i*ța
rușilor care depășii-** nu rin 
sjmlm* tuxardșul Pi*p al Illl 
șef dt- M'lund) in grupa lu» 
Și otruiă șefului d< pru 
fLii celelalte două gi uj>e 

txiiu mi>n£c~c u 
întreacă.

muncească 
fi?r aparte.

»Sâ lucriun 
puric murați,, 
■xj lucrez r 
și dom ci de 
mult-r.Jicu 
(xihUW loan.

Retor 1 uHif n 
a eoni, (ăulâioi 
pe toți ceilalți 
’nt fcjul Kk- f 
bpuiMU tovarășilor Iu» de j 
<ă mi st (imul de preluarea 
eruiui |m* schimb nu n 
bună și t.i producția jr I 
miră decât cea realizata pZ 
tund.

— Dar Lsnc tuVuTușr 
inltrveni dSn *»ou Gosrnu, 
pdc tovarășilor Barud f 
loan 39 ne -dovedesc că 
drept cevace spui. Decan 
creazy pe fișe [aparte și 
Ini Pop și a lui iBorna dat 
mult cărtmne, aar iu spui 
o rnrixhlii proastă.

— O .fi bună 
dar la noi au e 
greutăți, insistă

— Totuși noi 
pe sc hun buri 
mul ți miner», 
sâ 1 ucrum pe 
noi.

Și minerii

spusul 
reușit <i-i 

— Cum 
creaza |ie

și n *» pe 
ușa Cum 

rniiK rii < 
a produc 
șeful de s

ia alk&taji 
bună- Noi 
Pater, 
vrem sa lu 

ripoMuru.
Dacă tu nu 
fișe aparte iu

nu-i spună Fii

inwățat și eu 
Haine le spun

din r-cLml 
conduse de Cosma loan și 
al lui loan au luai hotârir 
lucreze pe fișe aparte, .u 
împotrivirea Iui Peler.

• • •
Bătrânul Rama Alexazu 

prim maistrul miner Bi 
Gheorghe au aflat im-d 
conflictul iscat in grupa li 
ier. Amândoi au sfătuit n 
acestei grupe să lucreze p 
aparte, insă Peler ia opus

— Nu-i nimic măi bi 
spune Barna. Ioscrați noi ășl 
două schimburi pe fișe ap. 
schimbul lui Peler n are c. 
altrCDa, deoarece Doi Dă i 
producția Doastră, iar c. 
mâne, insemneazâ că e a 1 
ier. Așa că se va ști cât 
ceți voi și cât produce Bet<

Doua z‘le sau scurs di 
grupa lui Pater lucrează ț 
aparte. In acesta două i'le, 
bul condus da Cosma Ion 
pășii norma cu 22 la sută, 
bul lui Pop al iui Ion cu 
sută, iar schimbul lui Pet< 
a fost impolrioa introduce 
ternului de preluare a lucn 
schimb, deabia și-a im. 
norma.

— I ezi măi ®«snia că i 
pa noastră nu se muncea 
cade — i-a spus Pop in z 
20 iunie când sau scliim 
șutul.

_  Așa e. Șeful nostru, 
să ne antreneze in bătăii 
bunelui, ne trăgea i”apoi 
treabă am făcut noi. c. 
pornit la mumă pe fișe

1. BRANF.A

econon.il
Ainnoa.su


I

Mesagiul Federației Sindicale 
Mondiale adresai oamenilor mun
cii din lumea întreagă în preajma 

deschiderii celui de al doilea 
Congres al sindicatelor

PARIS, 11 (Agerpres). Lu 30 iunie, Federația Sindicală 
M ndiala, a publicat minatorul mesag ii adresat centrelor sindi
cale naționale, uniunilor sindicale u unc ti rilor și muncitoarelor din 
lunea întreaga :

federația Sindicală Mondial ă a informat pe oamenii muncii 
despre hotflrirea Cenitetulul Ex -cutiv al F. S. M. de a convoca 
al doilea cuagres noadlal al sind ieatelor.

Federația Sindicală Mondială confirmă și reamintește din nou 
nturor oamenilor muticii că al doilea congres minid'al al sindica
telor se ia deschide la 29 iunie a. c. la Milano (Italia).

Congresul va alege iu mod democratic organele de conducere 
ale F. S. M.

In tnouieutul de fata, când exista amenințarea reala a unui 
nou război și a unei »oui crize economice, unitatea oamenilor 
uiurcii este mai necesara decât oricând.

Federația Sindicală Mondială, subliniază cu tărie necesitatea 
vita i a desvoliării prie'-eniei si intelegcr.i mutuale in re oamenii 
Muncii diu toate tarile. Oamenii muncii uni(i in cadrul organiza
țiilor sinduale, atât pe Plan național, cât și pe plan internațional, 
co.-.sdtue cel mai solid bastion al forțelor democratice din lumea 
întreaga.
Federația Sindicală Mondială cans deră ca un fenomen vremelnic ci 
Mele sindicate s au retras din F. S. M. și că reprezentanții lor 
membri ai eiganeor executive ale F. S. Al., nu-și mal indeplinesc 
indator rile. Federația Sindicală Mondială propune ca toate orga
nizațiile cve doresc să prezinte revendicările lor sau să facă co
mentarii critice, să vină la congres pentiu a exprima in mod liber 
in prezenta reprezentanților sin Jir ațelor din toate (ârile lumii, 
dorințele lor cu privire la consolidarea unității internaționale a cla
sei muncitoare șl a activității eficace a F. S. Al.

• SARONiLE F. S. M. CONSTAU IN ORGANIZAREA IN CA
DRIL EI DE SINDICATE ÎN LUMEA ÎNTREAGA, INDIFE
RENT DE NAȚIONALITATE, RELIGIE SAU CONVINGERI PO
LITICE, IN ACORDAREA DE AJUIOR MUNCITORILOR DIN 
TARILE PRȚ1N DESVOLTATE, IN ORGANIZAREA SINDICATE
LOR DE A LUPTA PENTRU DISTRUGEREA DEFINITIVA A 
FASCISMULUI, ÎMPOTRIVA RAZbOAELOR ȘI A CAUZELOR 
LOR, DE A APARA INTERESELE OAMENILOR MUNCII LA OR
GANIZAI ULL INTERNAȚIONALE, DE A LUPTA ÎMPOTRIVA 
1UTUROR ÎNCĂLCĂRILOR DREPTURILOR ECONOMICE, SO
CIALE ȘI LIBERTĂȚILOR DEMOCRATICE ALE OAMENILOR 
MUNCII, DE A LUPTA PENTRU SPORIREA SALARIILOR Șl 
REDUCEREA ORELOR DE MUNCA, PENTRU ASIGURĂRI SO
CIALE IN CAZ DE ȘOMAJ, BOALA, ACCIDENTE, Șl PENTRU 
BĂTRÂNEȚE.

Sesiunea Consiliului Miniștrilor 
de Externe a luat sfârșit

Chestiunile nsupru cărora s a căzut de acord

LA TIMIȘOARA A ÎNCEPUT 
.JUDECAREA UNEI BANDE 
SUBVERSIVE TERORISTE

ȘEDINȚA PLENARĂ 
A C.C. AL C.G.M.

lective (raportor Uiiba Chiși- 
nevsch1 2 3).

Firi 21 iunie a avut loc plena
ra C. C. al C. G. M. Ședința 
dr d-'mineață a. fost prezidată de 
tovarășul Gheorghe Apostol, Prc- 
fediute al C. G. M.

Ordinea de zi a cuprins urină, 
toarclc probleme:

Ij Raport asixpra celui de al 
X-le» Congres al Ridicatelor so- 
• ietice (raportor Morarii Stelin);

2) Raport asupra conferințelor 
departamentelor profesionale in
ternaționale <raportor Sevcenko 
Sergbfâ),

3) Congresul Federației Sin-
Acalc Mondiale (raportor Gheor
ghe Apostol): Alegerea delegă
rilor ta Congres;

< Comunicatul asupra rezul
tatului incheeri contractelor co

Discuțiile în legătură cil ra
poartele prezentate au fost vii. 
vorbitorii dcsbătâiid pe larg 
problemele ce au fnsi ridicau*.

Membrii C. C. au ales o dele
gație care va reprezenta mișca
rea sindicală din Republica Po
pulară Română la cel de al 
doilea Congres al Federației «Sin
dicale Mondiale. Delegația va fi 
alcătuită dini tovarășii: Ght’or- 
ghe Apostol, președinte id ( - 
G. M-, Stoica Glworghe, secretar 
al C. G. M.( Vând a Nicobchi. 
membră jn biroul executiv ( -G-M- 
Stei ian Morar u. membru in ( u- 
mitetul Executiv al C. G. M. și 
președinte ai Uniunii Sindicate
lor C. F. R.. ș. a

I’AIIIS, 20 (Agi-rpri-'.).
Eu 20 iunie a avut loc o șe

dința secreții u ( nurliului Mi
niștriloi de Afaceri Exkr
D.ipâ iicrua a uvu loc o șr liuțu 
plenara sub pnștidi n | ia lui Bt- 
v in,

I.a inciipuhi! ședinței. Miniștrii 
tiu aprobat priMicbcle verbale ale 
ședințelor sesiunii din Paris.

Apoi m.niștrii de externe au 
aprobat eoni u muiatul asupru 
rezultutelor sesiunii dclu Pari*.

Cu arcaș* u (ămlcrința dclu 
Paris iși-it JncJu'at lucrările.

* ♦ •
( umilii luatul asupra rczultale

lor sesiunii dclu Paris arată cu 
în ciuda imposibilității du a se 
ajunge Iu aceusiu st si unc a Con
siliului Miniștrilor de Afaceri 
Externe la un acord asupra res- 
tabibr-i unității economice și 
pultice u Germaniei, Miniștri <U* 
Afaceri Externe ai Franței. L.R. 
S>., Regatului l nit și Statelor 
Unite își vor continua eforturile 
pentru u ajunge la acest rezul
tat și iu special au căzut <le u- 
tofd asupra urina (oarelor punc
te: In cursul celei de a patra 
sesiune a Adunării Generale a 
Națiunilor Unite ce urmează eu 
fie convocată jK’ntru septemvrie 
viitor, cele rpalru guverne prin 
reprezentanții lor în Adunare 
vor proceda la un schimb du ve
deri cu privire La .dată și cele 
lalte aranjamente pentru vii
toarea eseriiine a consiliului Mi
niștrilor de Afaceri Externe asu. 
pru problemei Get maniei.

Autoritățile de ocupație ple
când dclu intențiile exprimate 
de Miniștri de Externe de n-și 
continua eforturile lor pentru 

Valul de protest împotriva perse
cutării lui Maurice Thorez si a 
celorlalți conducători ai Partidului 

Comunist Francez a cuprins 
întreaga Franță

PARIS 21 (Agerpres). — Ma.
ssele largi ale poporului fran
cez consideră cererea ide ridica

re a imunității parlamentare a 
lui Thorez ca o brutală încăl
care a drepturilor civile ale lui 
Thorez și a celorlalți deputuți 
comuniști din Adunarea NaJțio- 
nală.

împreună cu toți oamenii mun
cii massvle largi ale poporidui 
francez își exprimă in rezolu- 
țiile lor de pio’est solidaritatea 

cu ALaurrcc Thorez și declară cu 
hotărî rv că. încercarea de a ri
dica im unitat a tea parlamentara 

lui Thorez con stitue o bruiată 
încălcare a drepturilor poporu
lui și a Constituției Republicii.

In cadrul unui meeting ținut 
la Decazeville unde a vorbit 
Andre Marty cei cinci mii de 
participanți au votat o moțiune 
împotriva cererii de a se rid-ca 
imunitatea (parlamentara a lui 
M aurice Thorez. Rezoluții de 

realizarea restabilirii unilă|ii 
economice a Ger hulii ui. m* vor 
consultă 1“ Berlin |ie o baza 
<|iiatlrlparli<u

A<msU’, consultări vor urmări 
priinre altele să atenueze efec
tele actualei divizări administra
tive u Germanic:, în special I" 
ceeu ce privește extinderea co
merțului și desvoltnrea relufii- 
loT financiare și economice î‘dr<- 
zonele apusene și /'"iu ra-uriti-a- 
nă și Intre zone și Berlin și în
lesnirea traficului de [rersoanc 
și mărfuri și schimbul de infor- 
majii între zonele apusene și 
na răsăriteană in în'rv Berl.n și 
zone.

In ceeu ce privește tratatul 
de pace pentru Austria, Miniștrii 
de Afaceri Externe un căzut de 
acord asupra principalelor punt. 
te: Frontierele Austriei ar fi ce
le din ianuarie 1959.

Tratatul pentru Austria va 
prevedea din partea Austriei o- 
b iga(in de a asigura proteefia 
drepturilor minorităților sloven
ită și croată din Austria.

Nu vor fi cerute reparații din 
purica Austriei ilar Jugoslavia 
va avea dreptul de a confisca 
rejine sau lichida bunurile drep
turile și interesele auslriace de 
pe teritoriul jugouluv.

Uniunea Sovietica va prinți doi 
partea Austriei t50.lXXi.<XX) dolari 
in <1» .izc liber convertibile în 
5 am. I

Adjunctu își vor n’lua activi
tatea în scurt liinp în scopul de 
a se ajunge la un acord nu mai 
târziu le I septemvrie asupru 
proectului de tratat în ansam
blul său.

protest asemănătoare au fost vo
tate la un număr de întreprinderi 
din orașele franceze unde mun
citorii au trimis petiții și scri
sori de protest președintelui Re
publicii și președintelui .Adunării 
Nafionalc.

La închiderea ediției

MINISTRUL DE EXTERNE AL U.R.S.S. 
A. I. VÂSINSKI

T LA MOSCOVAA SOSI
PARIS, 22 (Agcrprcs). — M' 

nistrul Afacerilor Externe al 
U.RJS-S., A. I. ViLșinski care a 
partic^at la sesiunea Coi^iliului 
Miniștrilor de Afaceri Extcrm 
care a luat sfârșii luni a plecai 

marți la ora 8 înainte de masa 

ora hxaJă <lepc aerodromul Orb 
cu avionul 1a Moscova, însoțit

Bl ( l HLȘ I I 21 (Ag.-ipiej. -- 
i ri 21 iunie, lu orele W d-mi- 
nvxițu li începui Iu Triburial.il 
Militar Ț iinișuuru judecurua u- 
iiui bunde teror.s e in irun’c cu 
Spiru Blunarti, Pcirej lkiinojuta- 
nu și Aure] Veriiiciicseu.

In sula m* afla un public mu 
mrro> formut din oameni ui 
muncii d-n localitate, din llrșițu 
< Jiuviju, precum șt din țărani 
muncitori din plu.su 'Iuregova 
jud. S*\erin, muie a operai 
banda.

După iip<*lul a< iizaților, dă 
citire uctului de acuzare cure a 
făcut <i piofundâ impresar asu
pru publicului rhii sală.

Acuzații: Spiru Blanaru, uvo- 
cut; DoiiioșiiHUnu Petre, coman
dor uxiator in retragere; Aurul 
Verii ioJio-BC ii, inginer agronom, 
fost arcuduș de moșie in trecut; 
Tânj-c Iun. de profesiune func
ționar pur icidar; Puiporici Gii,. 
comercăuit; Ungureanu l’codur 
comerciant; SniultCa Gheorghe,

Vizita (ăranilor români în U R. S. S

Întrevederea între delegația țăranilor 
români care vizitează Uniunea Sovietică 

cu ministru! adjunct al Agriculturii 
din Uniunea Sovietică

MOSCOVA, 21 (Agerprfs). — 
Dcleguțm țăranilor rpmâni carv 
au sosit lu Moscova, a vizitai 
luni Ministerul Agriculturii ul 
I -R.SjS. undi u avut o întreve
dere cu Parei Loinljanuv, Mnis
trul adjunct a] Agriculturii și 
cn funcționarii superiori ui Mi
nisterului.

In cursul C-unvorbirilor cart
au avut loc . asile Vaida, Mi
nistrul agriculturi din R. P. R. 
și conducătorul delegației romă 
ne. a arătat prefacerile adânci 
realizate în ultima vreme în sa 
tul românesc.

..Țăranii săraci și mijlocași a 
Spus el, au Cupalat pământ. Nu
meroase gospodării țărănești în. 
oop sâ se unească formând coo
perative agricole. In cursul a- 
oestui an in diferite regiuni a 
gricolc ale țârii vor fi organ: 
zate primele gospodării colective- 
experimentale.
Țăranii români manifestă un 
nînrc interes pentru uriașa expe.
rienjă a părănimii sovietice care 
și-a organizat gospodăria pe 
baze colective, ol,[inund succese 
remarcabile".

de membrii delegați^1 sovietice
A. E \âșinski a fost condu* 

la aeroport de ambasadorul I 
R2S.S. în Franța Bogomolov și 
de membrii andvasmlei sovieti
ce.

Ministrul de externe al Fran

ței. Robcri Schiunan a sosit cicn- 
semenca pe aeroportul Orl\

Moisu OueiiLt, <ih-inl»u»r Nu», 
lac, chiabur, PiLșuInta Frlre zi» 
MiiUișCUi utHiieichiiit M.ir U*cu 
JtomuluS' chiiihur; Luminogu 
(»h<Aorgliu, Cihe iimiir, l»ți in 
prezent ure*»t<iți, sau con-ăi uit hi 
bande subversive terorizând popu 
luțiu c\.|i din regiune prai a 
tueiHulr t u caraz'tur pohtic, utu- 
careu s<«lt 1«»r autori iuților |jub- 
ILce pre*cuni și prin ■ăiarținai 
de jafuri >i schingiuiri. Mânați 
<lc 'tija iiuțxilr.vu regimului 
democrație populară d ■ |aru 
iina/ără ucuznții, reprezra <anți 
ui claselor cxploalaloair fi ele 
mente ale fustelor partide j-cac- 
ponure fiuMbcr, au pregătit și r- 
xeculat o serie de crimr pe
depsite de JegiJe Republicii Po
pulare Române, urinuriad răs
turnarea orundinr.i tic
Slat din țuru noastră h reîn- 
UMtrdurea la regimul neacționa- 
ro-fascist al burgheziei și ■•țâe- 
rimii-

Ministrul adjunct al \gricul 
turn al U-R-S-S. Pave.i I^abanor F} 
a răspuns la numeroasele latre 
Lari ale oaspeților

După vizita lor la Mrseova 
țăranii români vor pleca in re 
giunilc agricole cele mai impar' 
tanie din Cubati, Ucraîaa și 
T ranscuucazia

• • •
MOSCOVA. 22 (AcerPres). — 

TASS transmite : 1
Delegația țăranilor muncitori 

din R. P. R. care «c află actual
mente in URSS, a vizlat îd ziua 
ue 21 iunie orașul Moscova.

De dimineața, oaspeți au fă
cut o excursie prin Capitală.

Ei au vizitat monumentele de 
arhitectură veche rusă, Rața 
Roșie, străzile principale și pie
țele Capitalei. Oaspeții au mani
festat un interes deosebit pentru 
locurile lega c de evenimentele is
torice revoluționare și de recon- 
s’rucție a Moscovei.

In cursul zilei, oaspeții romă- " 
ni au v zitat muzeul Lenin. Seara 
delegația țăranilor muncitori din 
RPR a vizionat filmul documen
tar tehniedor ,,1 Mai’’.

pentru a subita la plecare pe 
Ministrul Afacerilor Externe al 
U.R5.S. A. I. Vâșin>kL

• * •
MOSC'Ol'A, 22 (Agerpreș). — 

A. Z.' J âși/isG Ministru Afaceri- 
lor Externe al LĂ/iLS.S. s’a întors 
la Moscooa la 21 iunie Deninri 
dela Paris după terminarea se
siunii Consiliului Miniștrilor de 
A/aceri Externe.
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