
CE ÎNVĂȚĂMINTE TRAGEM 
DIN ANCHETA IN LEGĂTURĂ
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PE SCHIMBURI
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1

!■ «Iară de minerii caro preiau 
producția pe schimb, la anuieta 
întreprinsa de ziarul nostru, iu 
legătura cu aceasta problema o 
serie do minei I au aratat 
put lucra pe ilțv aparte d'n 
dilerltolur greutăți.

ia kciis.rrie lor, ei și-au 
aa.it dorința de a lucra pe

nobil u lnuln c si re so-

extinderea metodei de 
lucului pe schimb, es'e

4

eiprl 
ilșe a- 

parte, pentru că s'uu convins do 
nocraitatea *1 lus'ețeu at>H mii a- 
ocalei include, deoarece i'a dove- 
4.1 că acolo unde se t plică crește 
productivitatea muncii, crește 
clștlgul minerilor și se întărește 
disciplina muncii, illiid urtlol u 
părghio prluclpulă in mâna mine
rilor pentru mă bea producției d-‘ 
cărbune, care stă la baza desvol- 
taiil economiei noasire naționale 
șl mersului 
ctalism.

Deaceea. 
preluare a
oii din îndatoririle Imediate ale 
■uiuerilor ș! tehn'clenllor din Va
lea Jiului sar lua caro trebue să 
coacen'reze toate forțele, toată' 
paterea de muncă a minerilor șl 
teke'cien'lor.

Analizând greutățile ca o mal 
stau in calea extinderii in massa 
a meto el do p. cluarc a lucrului 
pe sc'ilinb, vede n că ac.’stea nu 
sunt decă lipsuri dc ord n orga
nizatoric care i e l ot llclEda. Cea 
■tal mare greutat?. constă in fap
tul că in minele Văii Jiului, cu 
exc pfla că orva sect'arc din mi
nele Petrila. Aninoasa ți Lupeni. 
transporturile d: inaler'al leinuos 
necesar armă Ti abatațc'ur șe exe
cută defectuos.

Atătând hotărirea minerilor din 
gruna cu care lucrează da a In
troduce șjsjentul ce preluare a 
lucrului i e sJflîfflU ' tovnr ui Si
ma Tonta, tei de schimb in grupa 
lui Rusu Petru care deschide o 
suitoare in roclorul I al mitici 
Petrila, reclamă că pa Intervalul 
I —18 luibc a primit numai de două 
ori material lemnos. In rest, mi- 
neill acestei grupe au pierdut io 
Decade zi mai multe oro din pro
gramul h.r de muncă, penlru a 
alerga iun’o parte șl in alta după 
material lemnos cu care să arme 
re suitoarea.

Acesta e dtiar un exemplu. La 
minele Jicț-Lonea, Petrila, Lupeni 
șl Aninoasa o serie întreagă de 
grupe sunt stânlenlte in muncă, 
pentru că nu sunt aprovizionate la 
timp cu lemn. Cât timp de lucru 
câte eforturi nu 
câ minerii, din 
se care trebue 
de conducerile 
organizarea ro
transporturilor de lemn!

In acecaș măsură ca și a lipsei

de material lemnos, mulțl mineri 
r.clama lipsa do Vaguncto goule 
pentru încărcarea cârLunelul care 
deustmenea cons.lme unu d'n 
princlimlelo p'id'el in extinderea 
me'r.'' I d • lucru pe fișe apurte.

Mal mul 1 mineri dala Jlet-I o 
nea șl delu sectorul IV al ni'nel 
Petrila cure lucrează sau nu pe 
fișe apurte, uu arului ca In ma
nei Iul termină II | rograiiiuhd d 
lucru Ic rămâne iii toi, o bună 
Pilite du piodiicllu realizată, lupt 
ce cunstituo o paguba peiitrr. 
schi i bul icspec Iv. deourece fiind 
imarcată 11 vagonete du schim
bul iii mător, il revin acestu'u din 
u. mă.

\ii sunt puflne cazurle, cănii 
minerii unei echipe lașa lucrul cu 
c.ile o ora iria'ti de slărșltul pro
gramului pentru ca nu sunt apro- 
v z'o.iafl Iu timp iu vagonete goale 
pentru Incfrcarea cari unclul ex- 
Iras.

la a deci, două din cauzele prin
cip le cure determină multe gru
pe din minele Văii Jiului să con
tinue >ă lucreze după Istcinr I În
vechit de muncă in colectiv și să 
nu li eacă la mim a după sistemul 
socialist de preluare a Ic rutul pe 
schimburi.

Dar mai sunt șl alte cauze care 
Imp'edică generalizarea 

e I șe aparte.
1 a mina Aninoasa 

xcniplu unii Inglneil 
< ienl. cum cs'e inginerul
itn i maiștri m'neri $1 chiar țelul 
exploatării Inginerul Dula — 
sunt împotriva extlndcr 1 sistemu
lui de preluare a lucrului pe 
schimb pentru motivul că ,,NU 
AU TIMPUL SUFICIENT PFN- 
1RU A TRECE PE LA PECAkE 
tIRUPA. SP4JE vM-CUCUI. \ 
PRODUCȚIA I EALIZATA”.

Ceva mul mult. Tovarășul Col- 
da Ion șef de grupă la tnlna Anl- 
noasa. a cărui grură lucrează pe 
■ șe aparte, ne scrie efi maiștrii 
m'neri nu vin in abatal pentru a 
prelua producția realizată, ci 
dc schimburi nterg la biroul 
torului și spun verbal cât au 
dus.

Fe drept cuvânt, tovarășul
da arată că ,,acest fel al maiștri
lor de a prelua producea pe 
schimb e dăunător, atât pentru 
faptul că nu este real, cât șl pen
ii u fap'ul că COMPRO.MITE SIS
TEMUL DE PRELUARE A PRO
DUCȚIEI PE SCHIMB, care este 
o metodă SOCIALISTA de muncă 
și care TREBUT EXTINSA CU 
STĂRUINȚĂ LA TOATE LOCU
RILE DE MUNCA.

Impotrivlndu-se extinderii sis-

trebue să iroseas- 
cauza acestei lip- 
grabnic rezolvată 
exploatărilor, prin 
baze temeinice a
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Un mare număr de grupe dela mina Lupeni 
au realizai îrisemnale depășiri de norme

C \ REZULI AT AL ÎNT RECE
RILOR SOCIA1.IȘ.TL, LA MINA
LUI'ENI IN CELE. DOUA l)L_A
Dl Al.l. LUNII 1UNII UN MA
RE NUMĂR DE GRUI'E Dl Ml-
NURI All OBȚINUT ÎNDEMNA
TE DEPĂȘIRI DE NORMI

LA t EUT’ORUL I. GRUPA TO-
VXRAȘULUI LUPAȘ IUSTIN Aljt
O DEPĂȘIRE DE 88 LA SUIA,
URMAT A FIIND DE GRUPELE
TOVARĂȘULUI KACIO MUTAI
GU 51 LA SUIA, HUT'EK IU
NAT 32 LA SUTA, ANDRUȘEK
MUTAI 24 I.A SUTA, IAR GRU
PELE TOVARĂȘILOR STRAUȚ

‘ IOAN ȘI GA1OVSKI
REALIZAT DEPĂȘIRI

18 LA SUTA.
DELA SECTORUL

TOVARĂȘULUI

i

lucriilnl

spre e- 
$1 telui1- 
Popeseu

IOAN Al
INTRE 12

I RANCISU A UI PĂȘIT 
lU -li LA SUIA A LUI NI Ml " 
litAN U' .. LA î-UIA. 
A\IMM CU 2.1 LA «UTA, IAR 
(IKUI'LI.I-. TOVARĂȘILOR Ml- 
KULA ANDREI ișl MOIIA Nl- 
COLAI: AU REALIZAI DITA- 
ȘIRI INTRI II iți U 1 A ȘUT A

IN I RUNTTA Ș LUI (IRULUI ll| 
SI'. AFLA GRUPA TOVARĂȘU
LUI POPA TEODOR CU O UF 
PĂȘIRE DL 8U LA SUTA, UR
MATA 
Șil.tiR 
fi LA 
CU 46
DOMINIU CU 37 LA ȘUTA. 1'1' 
TRU| IO AN CU 32 LA SUTA, 
IAR GRUPELE ÎOVARAȘII.OR 
ORIXUi ARON, SZJLVEȘ'IER 
ALEZANDRU <1 CALINA <illl

NORMA

BUNI'A

DE GRUPELI IOVARA- 
erșek koloman cu 
SLJTA, U.RULAȘ VACILE 
LA SUIA, DEMI IER

DRlilIF AU U) UA-JRI INI RI 
.o IA - li A

LA
LA
LA

< minuție tinerelul (4- 
demo, rafie populară 

t pe huli < unoafteril 
a :: i"tui :.,.i a ți mat 

șf < olal>urura*a 
rare lupii peri 
sociali. mulul.

llt GRUPA 
KRI$ANUWK!
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vl.AD tlAMlJILA ‘s 
ANIAL MIMAI ,'<i 
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Piesa ,,Minerii" 
se bucură de un mare 
succes in rândurile mi

nerilor din Valea Jtuiui
< unlUiUafi^U ți 

I .jitij J1 ului 
din

șefii 
scc- 
pro-

Col-

(Continuare in fag. IM)
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PE LÂNGĂ EXPLOATAREA

A EOST DESCHISA O ȘCOALĂ 
PENTRU PREBAiSTEADENOUICADRE

DE ARTIFICIERI
im 

cule
mina Petrila, in ufiuii <l<‘ 

două școli dc enlificnre 
au început încă dc 
timp ima pentru

mai

prc- 
<1 in
ce.i

care 
mult

. găti rea de I ajutori muieri 
I rândurile vagonetarilor, iur
de-u doua pentru pregătirea d" 
mineri din ajutor mineri, zi
lele trecute su deschis un au
de pregătire pentru artificier1, 
recrutați <En rândurile celor 
mai buni mineri

Această școală este frecventată 
de un număr de ÎS mineri, iur 
lecțiile sunt predate de inginerii 
fi tehnicienii exploatării.

Programul unalitic ul acestor 
cursuri, cuprinde lecții de ari - 
metică, geometric plană și in

spa|iu, exploatări minișrv, tehno
logia explozivilor, tehn ea tu
ciurilor de exploutare, tu. suri 
de siguranță în inină, prveuin și 
al e materii de sjieei.iJiluti' prin 
u căror însușire, elevii cursuri
lor vu putea ,J deveni nrlifieici 
de frunte, cu o bună pregătire 
teoretică-

Prin deschiderea aces'ei școli, 
srndixșatiul |și administrația ex
ploatării Petrila nu dat dovadă 
dc multă stăruință pentru ridi 
curea dc noi endrv pentru inbuî, 
menite să iinbuiuiiuțească mun
ca și su «vntribue efectiv la 
sporirea continuă a producției 
dc burbuni.

]. OHBAb', coresp. oul.

DE CÂND LUCREAZĂ PE FIȘE APARTE 
MINERII DIN GRUPA LUI VĂ1DEANU ION 

100 LA SUTĂ PESTE NORMĂDAU
De aproape un an de zile, gru

pa tovarășului Pop Ludovic lu
crează pe fișe aparte. De aproa
pe un an, grupa lui Pop a mers 
bine cu producția: mereu in 
frunți*, cu depășiri, de ?0—140 
la sută. Și el, Pop Ludooic și 
Deak iVilhelm și ceilalți ortaci 
ai lui, spuneau celorlalți tova
răși de muncă dela Petrila:

—Decc nu lucrați, tovarăși, pe 
fișe aparte? Cum lucrafi voi in 
comun, treaba nu poate merge 
bine. Ori u'i schimb, ori altul, 
lasă lucrul pe seama celuilalt și 
ie miri unde-i buba de rămâi 
sub normă.

— Dar mai e încă o chestiune 
— spunea adesea 
mineri. Dacă 
parte, putefi 
intre echipele 
ca merge cel

Mulfi miner' dela

cultau cu atenție vorbele lui Pop 
și ale ortacilor lui și porneau 
la munca pe schimburi. Mai ales 
că organiza fia de Partid, ii 
demna 
cru.

mereu să facă acest

♦ * •
Ludovic ortacii

Pop multor 
lucrați pe fișe u 
organiza întreceri 
grupei, .4 șa, mmi

mai bine.
Petrila us-

in- 
lu-

fiui.
scc-

Iu

suni Iu

Pop 
lucrează într’un abataj din 
torul HI al niindi Petrila. 
alt abataj, de pe acelaș strat de 
cărbune, alături de al 
muncește grupa lui 
Ion.

Amândouă abatajele
fel. Nu se deosebește nici mă 
rimea- nici

Dar între cele două grupe era 
o deosebire: Pop și ortacii săi, 
realizam încnn.tinuu (depășiri 
mari de inonnă, bar grupa lui 
Văideaji deabia da peste normă 
5 pună la 20 la Isută.

Pop, de multe ori

mecanizarea.

și-a

lucru ți 
Văidcan 
minerii

Ide 
lui
cu

\pneu vorba

blindate, ifjo- 
<k» sector, teji-

rupt din timpul lui 
trecea prin abatajul 
unde sta de vorbă

Din una în 'alta, 
de producție.

— Eu vă sfMuest să incopeți 
și voi luciul țpe schimburi. ( t 
iați-vă la grupa mea:: lucrează 
jntr'un abataj ' (asemănător cu 
ul vostru dar produce mai mult 
Lucrăm pe schimburi

Irimie Gli., Bedea Aron, la- 
nuți Miliui și anai ales Grăsuc 
Mtliai -
— erau

l>e
îi
de
să

- ortaci tai lui Văidean 
hoturiți să înceapă lu 
■fișe aparte. Insă Văi 

încă vre'o trei, nu prea 
acord; spuneau că e mai 
.muncească în colectiv, 

nu enau de nceeaș

crul 
deun 
erau 
bine

Ceilalți.
părere. Vedeau, ca condițiile lor 
de muncă sunt mult superioare 
fufă de alte «abataje.

Aba'ajul lor e «mecanizat cu

liuturr»<u G dvt lu
■ dt t u plicii > I

dc M Daifidffghi
t fii *-r f>rtniJcr-i debi

prhușcVt. iIr 1/i‘i 9/n ct.i' olt- tu
fohl a di i la a mu
ttilH f c.‘ dt t w bui'ufa
iu‘u in ...fHiurds inuiK :iuilnm 
mill i : iisil f .lit „ Jluhit fl UU 
prdej d* muu i;'. 'l.tt e ă 'impt 
lh i / ifâ di lu t( i a1 c fi uu
pun tulihliii h/I in dupiu ridi 

tlihilfal .1 LI-iot

in ^i.-a dr IA!»/,
itn uta pi sri'h.i T< :

I ulca/i iu ziua Jt j* 
/d luptfip uinisîtid eh 
dc JF, j.s, /y și ”ki iuf 
îuht' *â fie pn teri!«ti 
pt 9-chu 7<.z ’-dllii de 
Pt Uoșcfii.

I< 1 >/<’ tspeCitii 'd>* 
irdrcfiei rnunriturifn* 1 

I ule.i Jiului f nttbdduiț?,., 
olziona o 
fa și eroica n 
bunt'_
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t COMUNIST CHINEZ

DECLARAȚIA 
PREȘEDINTELUI 
PARTIDULUI

22 IUNIE,

uli. dm 
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iu zil.-lc

I fi 2 
din >, ,u 
'fot fl u>

UpiTl
9 dl*
»»r a 

dtt viu-
lupta pentru făr.

o chemare la luptă 
pentru pace

Pe implinesc 8 ani dela ziua in 
care imperialismul hitler st și gu
vernele aservite acestuia au por
nit criminala lor agresiune împo
triva Uniunii Sovietice .

Adânc săpata în n nta și in 
conștiința Popoarelor de pretutin
deni. data aceas a dureroasă de 22 
iunie 19-41 care a lăsat in urina ei 
atâ'ea lacrimi, se rid că ca un stri 
gât de acuzare împotriva imperia
li: mulul care în goana sa lacomă 
după Profit a aruncat și vrea di' 
nou să arunce sule de milioane d. 
oameni pradă celor mai grele su- 
f"rinți.

'strig itiil acesta de ncttz i-e 
îndreaptă nu numai împotriva a- 
er.-sorilor liitlerlști, cărora legii* 
necruțătoare ale istoriei și voința 
de libertate a popoarelor le-au dat 
o binemeritată osânda, ntmlclndu-i 
in propriul lor bârlog. MasscTe Po
pulare de pretu’.'iideni nu mai pot 
si uu ina’ vor să uXe ca vina ce
lui de al doilea război mondial o 
poarta nu numai agresorii hitle- 
rrști. ci solidari cu aceștia, și im- 
nerialiș'ii americani, englezi și 
francezi, cărora le revine o teri- 
b lă răspundere pentru dezastrele 
pe care acest război le-a adus 
omenirii.

Nn ntai este astăzi pentru nime
ni o ta nâ că imperialiști america
ni, englezi și francezi, au parti- 
c pat din plin la pregă'irea crhni-

nalel agresiuni hitlcriste de acum 
.s ani împotriva Un unii SoviCl’ce.

Dela ins.aunarea regimului hit- 
ler.st cu spr imul direct al ccrcu- 
r:lor monotei ste amer cane, engle
ze și franceze, la rușinosul dictat 
dela Muenchcn. puterile occi
dentale nu și-au ascuns planurile 
Iar de incmu’re, izolare șl nimi
cire a niarei Țări a Socialismului 
cu ajutorul forțelor agrestve ale 
hi'lu -mutul. Așa cum a arătat 
I. V. Stal a in raportul [acut la 
Congresul al X\ ill-lea al P. C 
(b) al U. S._ ..nemților li s’au 
dat regiunile Cehoslovaciei ca 
prc( pentru angajamentul lor de a 
începe războiul împotriva Un'u- 
ni: Sovietice’’.

Spre deosebire de politica de 
ațâțare la război urmată 
curmat de Puter le apusene,
niunca Sovie'ica a urniat in mod 
consecvent, dealungul intre : sa
le existente,, un drum de pace 
și înțelegere internațir nală, care 
se confu'da cu insașl existenta 
.ș'.rtului Socalist. Din amara ex- 
pciiențâ a an’Ur care au precedat 
cel de al doilea război mondial, 
popoarele au invâțat ca dacă Pu-

ostcilu 
șeful lor

Zitpipciiftuiig SamoiJâA 
ușurează mult muncd. 

care munceau 
câte 50— 10U 

Și ci, care 
de-

țpufin...

«cocuri 
vale kle 
niciuntil 
cure le
Dur alte grupe 
mai greu, dădeau 

peste normă. 
pruJucc mai jnulL 
nbrina cu uliu

* * *
15 iunie, grupa

Iu sută 
pui« iu 
puțeau

ItC-
U-

în țjrmu. 
pe fișe 
întrecere, 
lui era
La sută depășire

lui Va- 
de mult 

a început 
aparte. Pe 
diagrama 
<vu mai

me-

Prin 
si» Iosiif, care pună nu 
eru rămasă 
să lucreze 
tabeki de 
producției 
inaltu: 155
d:e de normă, nu numai îidr o 
zi, ci în toate zilele dc când Iu. 
crează pe fișe aparte.

Lui Grusux: Miliai, nici nu 
I. DU A XI I
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Grupa tovarășului Pop loan 39 
de tinerel din Ăn moașa 
rândul grupelor fruntașe 

i’cpușii ik“ 
de condi

ca

dela abatajul 
sa ridicat în ajutorul flc.

ȘTIRI Șl FAPTE DIN VIATA
TINERETUI .UI SOVIETIC
6.000 de tabere de pioneri

urmă a- 
să obp- 
de nur-

•9 iunie 
normei pe

Grupa tovarășului Pop loun 
3*) lucreuiu in noul abataj de 
tineret dela mina Ani nunta. Fă 
ră n fi printre cele din 
ceartă grupă n’u reușit 
nă depășiri prea muri 
mă

Adfcl, in perioada I 
depășirea medie a
întreaga grupă n u fost mai ma
re de 13 lu sută.

Tinerii mineri din această gru
pă nu erau mulțumiți de reali
zările lor cu atul mai mult cu 
cât fată de alte abataje de ti
neret din I alea Jiului, n’uu reu
șit să câștige un loc mai de 
fructe.

• i
Din ziua de 

rilc au început 
ri ce trecea tot mai mari. Deln 
9 iunie până la |21 iunie, |M‘ îu- 
Lrougn grupa s‘a in registrul o 
depășire medie de /normă de 
■*4.66 la sută, deci cu peste JI 
In fu‘3 mai mult decât iîn pri
ma decada a luni».

Pe echipe — in aceeași peri
oadă de timp - s’au obținut 
ffcaficnuuiiia d«pușiii importante 
de norma.

Schimbul I 
V> a depășit 
cu 57 U sută, 
Rusu Vasile u depășit și el in 
cn<d:e norma cu 2? la suta; iar 
oclmnbul HI, condus de lerelic- 
zjean Alexandru a realizat o 
depușiru de norma ele 20 la 
fiutu.

TLner?î din acest abataj s'au 
invățat ucum fca folosească ori 
ce condiție prielnică de muncă, 
peni truca favorizați de ea, cu 
un efort în plus iă realizeze 
depășiri cât mai mari astfel

9 iunie realiza - 
I su. devată pi

al iui Pop foan 
in inel Ic norma 

schimbul 11 al lui

încât immplvz teze 
mui mici determina c 
ții de muncă mui grele 
interialu|ii de șist «Ir pildu
și sa drpuțireu m<vl»<
lu un niv<l ndtnL

A>a In zâuu de 
Mchindiid de 
loen 39 a 
noima cu 367 lu su«u. 
tx-hipa; formată <kn H 
dat în uccbt schimb 
cărbune iîn loc dr 4l> 
era noriim.

* • •
Cum u fost posibil 

iovariușiilui 
mui in a iute 
cașâ, sa 
fruntașelor.

Invu|ând din experiența al
tor grupe, îndemnați de organi- 
/.ațiu dr Partid și U.T.M. tineri 
din aceasta grupă au pornit 
din ziua de 9 iunie să mun
cească după metoda preluării 
'luciulni pj sj'd alburi. E • •
vrut faptul ca zaua din care au 
început să muncească după 
noua metodă cu Lucide cu ziuu 
d»n cure reulizuriio «întregii pru- 
|xî uu început su crească.

Acest fapt 
da de preluare 
•ahinib după 
j^ă muncească tinerii 
jul dc vnioret 
e un sl iuulonit 
conlribue «a 
muncii fiecărei 
roi grupe.

Acum tinerii
pot sa 
mai bine. Ei 
chior ia grupă întreceri, 
dintre scihimburi 
bază de întrecere unul cu altul.

ziua de ‘20 iuu»e 
noapte al lui Pop 

reușit su depuș cosea 
I nirvugu 
tineri, u 
147 tone 
tone cât

ca grupa
Pop loiin V) care 

era o grupa mijhi- 
ajungă acum in rundul

ne arată că meto- 
a lucrului pe 

care au început 
din abata-

dehi Ani.ioa a 
pentru fiecare, 
iinbu(uitupțrea 

ecliipe, a fiecu-

din acest abataj 
muncească mai mult și 

bine. Ei și-au organizat 
fiecare 

muncind pe

Mui iiiuiiite de u munții după 
ac i asta melodii de prchiun* a 
lucrului pe schiniilj, iiiireaga 
giupu nu reușea bu cxplou c/e 
p< hibinli 'mâl un front ul «i- 
batujului (urnei a lin cure iiiuit- 
ccș^e. <'âlcva zile luai tur/iu 
un schimb a reușii să exploate
ze un front și juniutute iur u- 
(iim in numai H orc de lutru 
huni exploatate doua Iroiduii

Iti felul a<v>ta tinerii din n- 
bulujul d< linoret dela Am nou- 
hU uu reușit Ml-și .dtv> Vohr 
'realizările dar ci privesc î>pre 
noui aiuc c in 'viitor fiind o 
p'ldă penteru mul-e grupe dela 
mina A-n. nnu>a.

merituoși deln școlile e- 

lemenlure d»n I upeni 
Pentru a oeni in

oilor liptd(i dur merituoși la :(u- 
ddt din iniliutiuu organizației 
de Pur:id i au distribuit un in, 
semnat număr t(e burse eh ui» 
Im celor doua șioli elementare 

• lontună și 
lM pe

S'au ucordatr
fiind intre 600
luare du 30.000 lei.

Atest fapt uiue »a 
grija regimului nostru 
fidului pentru crearea de cun~
dipi cui mai bune de inua/utu- 
ri elinilor merduoși.

inuglii.iiâ

ui//d 

fi 3900

<lin

burse nu
lei in uu-

sublinieze 
și a Par-

Organizațiile sbidLuk d ti l «lu
nea Sovietica acordă un ajutor 
important muncitorilor >1 funcțio
narilor sovic Ici in opera de edu
cație a copiilor șl he îngrijesc 
de buna organizare a odihnei lur.

In cele de tabere de pio
ni n organizate *ara aceasta de 
fi’nd calele sovietice, te vor odih
ni .,*»« »! ■ ie cop I. I) ntfe aceș
tia, EfUOGO copil vor ii adăpostiți 
in aburc-wanatoril.

Se relar atul Con lllulul Ce (ral 
al Uniuni Sindicatelor Sovietice 
a dat liis.poziții sa se asigure o-

de

d tina coi il r C- ramau varii în 
«ușiic. Pentru aceț ia cuburi.e, 
cj‘de șl Palatve de Cuburi vor 
organizai serbări, >p.c:aco!t*, ojTJ 
cursll șj plimbări.

Colaborarea dhHie cercuri e R- 
ncr | ,r nafura'lșd, fescari, a>iro- 
ticini »l «<uroniodell?ti, va contri
bui ia dezvoltarea multila'erali a 
eo li|<»r ațui ndu-i tă-si IJie.e ra
liuri nțe'c obținute in școală.

Oeasemenl J rareu lle de odih
nă ți de cultură S ndlcale ca *ut- 
^loande vor ti puse gratuh la 
dispoziția copiilor. ,

Vaca |o iinerelului sovietic

.W. MAXI A, (oregp. noi.
Călătoriile și excursiile școlarilor sovietici

- ----------------------- -------- ----------------
Din succesele obținute din abatajele de tinere 

Grupa lui Nichita Ion din abatajul 
tinerel din Petrila înregistrează însem-

nate depășiri de normă
In periouda 1 — 16 iunie, gru- 

tov-ilrășului | NiichVu Ion 
lucrouzu in abatajul de ti-

J)U 
care 
i(eret din IM-rida, a obținut o 
depășire medic de norma de 27 
la sută. In codrul grupei echi
pa lui .Xichila Iun a dat 31 la 
sută peste normă, echipa lui 
Nifit orcan Ghcorghe 41 la sută, 
iar ecbqm lui Citrica 5 la rsută.

Aceste dqpâșiri <|e iiormu se 
datoresc Jn pritaiul rând intro
ducerii metodei fie preluare a 
lucrului pe schimbi p recum și 
bunei organizări a muncii pe 
ca re tovp râș u l Ntah ita Ion a

In urma ’îndrumări- 
din partea organi

ci U.T.M.
lui Ciulea 

sută dv- 
nivelului 
a celor 

săi.
prezent, 

Vi între- 
ridica și 

la acel aș

se da torente
<lc calificare 

ortacii

introdiw-o 
lor primite 
zațîii de Par ul

Friptul că echipa
na obținui decât 5 la 
pășire 
scăzut 
mui mul ți din
j Dni uu« •. muțiiv, in 
preocupa rcu p rine ipală 
gei grupe 
schimbul 
nivel cu 
marea în
a tinerilor mineri la școala de 
«aifkare u expoaturii Petrila.

este de a 
lui Ciulea

celelalte, prui indru- 
■nurnăr cât mal mare

Pionerii din Petroșeni se pregătesc pentru 
organizarea vacanței de vară

Din momentul în care sa în
ființat și condusă de U.T.M., 
organizați de pioneri din Va
lea Jiului, a depus j o rodnică 
activitate în toate direcțiile, 
activitatea caracterizata prin en
tuziasmul cu către pionerii au 
nuinc-t, jmlicgându-<și sarcinile 
ce le revin.

In vederea examenelor, ei au 
înființat numeroase cercuri de 
studii în care au lost antrenați 
și elevii mai' islabi —nepioneri— 
cer uri care bu contribuit la ri
dica rea lor \dim toate punctele 
de vedere, asigurândn-le succese 
frumoase.

Acum, (Când vacanța este 
fapt aproape împlinit și 
tivele activității lor s’au 
but.

Preocuparea generală 
cum vor petrece rvacanța 
Pentru cât mai buna și 
toarea ei Itrebujițare. de
sa pornit aJegerea celor ce vor 
pleca în taberele de pioneri, la 
Constanța și la Lipova-Timiș. 
Alții vor pleca la coloniile de 
vară în cadrul școlii; iar o de
legație specială compusă din 
trei dintre cei mai buni pioneri 
vor pleca 
ria, unde 
vamenlole 
Jiului.

In fine. 
ȘocaJi'aU;,
continue munca prin înființarea 
de cercuri de studii, unde vor

un 
obiec- 

schim-

este: 
mare, 

folosi- 
acum

în
vor 
de

curând tîn Bulga- 
reprezenta deta- 

piuneri din Valea

cei *vor rămâne în 
au fardării «să-și

Pt»te IH00 de pioneri și șco
lari dm lupublnu federativă 
Husă nur pleca oara a^eubia in 
taberele de pioneii. ăOO.OOO de 
opii uor plet u in centre de tu

rism
In

oor 
na le
Merilor călători, al tinerilor teh
nicieni și al tinerilor naturaliști

Turismul și excursiile uor 
căpăta anul acesta o mare det

pentru copii.
timpul vacanței de miră 

avea loc 3 congrese unia- 
ale copiilor: ( ungretul H-

uultare. 7e. i de mu de pioneri 
polari vor lua pade la călă

torii și ea curt ii.
( eidrala a
Moscova uu
grupuri de 
regiuni Șl

In munca
. un loc im port unt îl ocupă pre

gătirile if^iru Eipt/zipM Unio
nală u 
se ou

3 umai Casa 
t.mutului turist din 

adăposti sute de 
școlari din difer de 

republici autonome, 
de Dură cu copii,

Vara aceasta vor avea Le

di it'iiflor dt' copii, care, 
uschide in noemorie.

in Uniunea Sovietice

Campionatele școlarilor
SoveAcă, vara 

va fi foarte Ijogaa in 
spor h* In toate

ii din școli, in 
■jT-giunile, orașele și 

autonome, vor iu- 
curând campionatele 

la Xollt’y-ball, has-
fout-baîl, jiu tuf'<% ctc. 

lunci iuoîc, vor 
Spai'achiadelc ele vi

ile Ministerele 
Publice din Re-

unionale și Minisje- 
dc Comunicație și

25 luhr. 
Harkov cani

de scrimă 
dela 12-21 

unionale 
cunciirsii-

fi antrenați toți elevii nepioneri. 
pentru ca iu anul școlar ce vy 
fncepe, ei să fie deja bine pre
gătiți, capabili su înțeleagă și 
să aprofundeze materiile.

Deasemeni se vor
fiii științifice prin 
vățâd s’o cunoască

Din ințiaUva și
Partidului sub
M. și

Kutaș I., 
Glagoțiu D.f

La școala 
karly, Kcpșa, 
Zubu, Argint

Rezultatul
7—1 pentru 
Mixt.

Lazăr T., Iștoc N.. 
, Purică D.

elementară:
Toma S., 
și Teodor T. 
mo tehui ui a fos* 
pionerii Liceului

Da-
Rădoiu.

face cxcur- 
regiune, în- 
temeinic.
Cu ajutorul

coducerea ’u . T 
sprijinul material ol «Sfa

tului Popular, se va înființa la 
Petroșeni un club al pionerilor 
urmând ca nit peste mult timp, 
sa se ia măsurile necesare pen
tru înființarea Palatului Pionc- 
rilor din Valea Jiului.

• • •
O intensă activitate este des

fășurată de pioneri in domeniu* 
sportiv. Chiar în ziua de 23 
crt, a avut loc un matcli de 
liand-ball între pionerii Liceului 
Mixt și cei 
iară nr. 1, 
mafie:

La Liceul

dela școala elemen- 
cu următoarea for-

Mixt: Dcneș A,

♦

SCÂNTEIA: 
î TINERETULUI j 
• •

: CITIȚI

• • •
'ziarului ,.P:onerul*'

care o desfășoară cu atât en
tuziasm detașamentele de pio
neri conduse de U.T.M. și în
drumate de Partid, este o in
contestabilă dovada că tineretul 
din țara noastră pășește pe un 
drum nou_

Urmând 
din Uniunea 
conducătorii
torii victorioși

exemplul pionerilor 
Sovietica e> vor fi 

de mâine, construc
ții comunismului'

lu Uniunea 
aceasta 
Wen men ie 
colectivele 
nhMMLnele, t 
(republic le 
cepe î n 
școlarii or 
ke -hali,
lai începutul 
h vea loc 
(or, organizate 
I nst ru cj iunii 
pubbcilc 
rele Căilor
școlilor de me-erii.

Finala Spuilachiadci ainionule 
a elevilor, va uvea loc in luna 
august. Programul sau cuprin
de concursuri de atletică ușoa
ra, gimnastici^ na'ație și ba-<- 
ket-ball. Un număr de 1800 
dintre cei mai buni sportivi 
din școli, vor lua parte In a- 
ceasta mure sărbătoare spor
tiva. Deaseineni, vor fi organi
zate întâlniri între echipele 
*'portive din diferite școli. Ast
fel, la 50 iul'e se vor întâlni, 
in orașul Kazan. cei mai buni 
jucători de volley-ball, școlari

din opi orașe sovietice. Ia 
(vrași zi, va «i'ra loc la Lenin
grad un concurs intre cele mai 
bune e n.pe de cabotaj din 
Moscova Dnepropr rovsk, • *,
Riga, Corii, .Xzxxăacv p \ ifc' 
nius.

In perioada dela 
*or avea lor la 
pionul ele unionale 
ale școlarilor, iar
a u gu s 11 comp m n alele 
de teok. Seiniiiualde 
rilor unionale* a|e tinerilor șa- 
hiș’i, vor avea loc în iulie la 
R_gar Tbili>i Și Alina-A ta. 'Fi
nala se va desfășura la Lenin
grad, intre 5—30 august.

Campionatc-c ik* foot-ball
ale elevilor pentru obținerea
cupei L .R-S.S-, 
te interesante, 
campionate va 
ronej, in o 
lunii august.

Sezonul sportiv se va sfârsi 
cu o săptămână de sport închi
nată tinere uluĂ se va di în
fășură simultan in toată Uniu
nea Sovietică.

de
prntra

, «e anunță foar-
Fipafa ^cestor 

l țiveu Joc la V«- 
douu jumătate a

UN MINER SCRIE PI0NER1L0R
in a- 

reznl-

203 a-

Apariția 
a fost surlxătoare pentru tineri* 
școlari.
<' Entuziasmați, ci au depus o 
intensă activi ta (e potru difuza
rea ziarului obținând și 
ceasta diupcțic frumoase 
late.

S'au făcut până acum
bonamente, iar în ședința din 
21 iert. în ■cadrul plenarei deta
șamentelor de pioneri din Petro, 
șeni. tinerii și-au luat angaja
mente 'concrete pentru extinde
rea muncii de difuzare a ziaru- 
JuL

Apariția ziarului ^Pionerul” a 
constituit totodată un prilej de 
manifestare a unei atitudini 
noui a tinerelor ce fac parte din 
lorganiUaijfc Ițață dc colegii lor, 
atitudne de adevărați pioneri.

Este concludent văzul pione- 
rului Iștoc N. dela Liceul Mixt 
care primind bursa, a făcut un 
echivalent de abonamente pen
tru tovarășii săi mai săraci. 
Deasemeni a făcut ^abonamente 
din banii bursei sale pioneru) 
Purică Ion.

Toată (această activitate pe

Tânăra organizație de pioneri, 
se bucură 
dhi partea 
prioită ca 
lor se uor
bune condițiuni pentru a-i în
locui mai 
muncă.

Gândul 
alături de

de multă încredere 
părinților. Ea este 

școală in care copii 
desoolta in cele mai

târziu cu succes in

minerilor efte mereu 
pioneri.

„Lucrăm adesea
In timpurile crecii’e. când 

în țara noastră guvernau, capi
taliștii, tinerii și 
bucurau de nici 
partea stăpânirii. 
muJți d»iitre ■ ci 
muncească din 
vârsta fragedă, din cauza situa- 

lor m im
un codru

copiii nu sc 
o grjă din 

Cei mai 
trebuiau să 

greu dela o

lucrurile

țici grele a părinților 
citori pen'ru a câștiga 
de pârne.

Cu totul altfel s’au
astăzi, când prin grija Part lu- 
lui oei tineri au la îndemână 
mijloacele pentru a învăța și 
a creș’e cetățeni de bază ai

lată o scrisoare către pioneri, 
a minerului fruntaș Pop ludo
vic dela Petrila adresată pione
rilor; scrisoare care oglindește 
dragostea adâncă 
care oamenii muncii 
DÎitorilor constf-udori 
nismului:

și grija pe 
o nutresc 
a? comu-

voi4<cu gândul la
Republicii Populare Române.

Voi sunteți acum, dragi pio
neri, în zilele examenelor. Ce 
așteptam dela voi în aceste z'le, 
noi minerii din \aica Julu', 
împreună cu toți muncitorii 
din Ripublit^a Populară Româ
nă? Noi așteptăm Qa voi să u- 
rătați că meritați toate câte se 
fac țci.'rj vo’.

Muncind in 
nei noi lucrăm 
dul la voi, la
pe care vi-1 eiădiin. De aceea, 
noi, fruntașii in producție. \a 
cerem vouă sâ aratați — acum.

întunericul mi- 
adoea cu gân- 
viitorul luminos

cu prijjL-jul <exjdjneneloiv că fie
care <din voi este un fruntaș în 
învățătură. Și o 'cți urâta dc- 
sife-ur. |

Echipa noastră de mineri dirv 
nuna Petrila. scoale de jmî acum 
(urbundiv |pe care trebuia să-l 
scoată, după
in luna noemvric 1949. lună 
care fiecare dixi voi se va afla 
în clasa următoare celei 
este acum.

Când țniințBrti coboară in a- 
dâncul pământului, ca să se ia 
la trântă cu peretele de cărixi- 
ne, hotâriți să-l «învingă, ei se 
salută cu salutul miner 
..Noroc bun"!

In ziuu câni 
menr, hotâriți 
fără șovăire
vi se pun. noi minerii din Va
lea Jiului vă 
dragi 
.,Noroc

soco leala, toc mai
in

in care

pășiți la ex.iJ 
să răspundeți 

iu întrebările ce

Fruntaș 
Petri la.

transmitem vouă, 
școlari un tovărășesc 
bun“!
POP LUDOWC

in producție la mina 
decorat cu ,,Ordinul 

Muncii" cl. I-a



tom noi

DIN CÂMPUL MUNCII 22 Iunie, o chemare la luptă

In loc de 10 muncitori în timp de 16 ore cui eru programat

O echipă de 5 muncitori dela atelierul de grup 
al minei Lupeni au instalat o conduclă de aer 

comprimat în timpul record de 5 ore
In intre cri soc allsle tovară

șul Lieak tiavr.la. Doini l Alv.xan- 
diu Besoney Andiei, Ullecaii Aii- 
fxl ți Res ga Nlcolao dela ukllerul 
ce grup Icoliuri Georgescii din 
l.upenl, sub conducerea niais'rului 
i. ecauic liu.bail I Akxuiidiu, au 
reușit să termine in scurt timp,

La aulogarajul Lupeni șoferii obțin însem
nate economii de combustibil

/-a garajul de automobile din 
I itpcni, șoferii Muko ludovic, 
(’ulușkii lerdinund, llerku Pe
trii* Dudău liarbu. Potir t Aorum 
ți Hurta O'cur au reușit să 
fucu diferite economii la tom- 
hutfbil și repararea Mașinilor,

CE SA UIUM 
„Problemele de bază ale normării 

tehnice a timpului de lucru
de B M. LÂZL.OV; (Editura de Stat)

I. V. Stalin, în <11-4 ursul său 
Iu pri-uui 4'onyfutuciv a stiihu- 
novjjiiilor u.u U.RjSJS. a iJefi,- 
q'4 im pori ulița normelor tehnice 
in ‘felul urniâ'or;

,,1‘uru ti ornic tehnice nu este 
cu putuița economie plauăficutu. 
De nemna teltniică cate nevoie, 
aL^ra ele aceasta și ipvniru h ri
dica masezele taapoiute până la 
nivelul evlor înaintate. Normele 
tehnice sunt o maro forța re- 
gTilunLcntarâf lepre organizează 
în producție masselc largi de 
muncitori în jurul clementelor 
da frunte alic dasci muncitoa
re'*. (Problemele Leninismul ui j ed, 
fL pag- 32).

Problema cec mai importau tu 
in organizarea socialistă a pro
ducției constă în mărirea pro
ductivității mujicii Normele 
tehnice de timp, care permit fo
losirea ia imiaximum a luturor 
mijloacelor de producție, repre
zintă unul dai elementcdc prin
cipale pentru rezolvarea aces
tei probleme. Normarea iebică 
contribue la micșorarea prețului

.EXTRAS
Judlecutoria Populară Mixtă

Deva
Dos. C. 1005/1949 

fn numele legii hotărăște: 
Admite ca fondată acțiunea 

reclamantei- iPessi?k Vijma nas. 
Karpincțf domicilliată în Deva 
Str. Aurel *Vl‘aicu nr. 6.

Declară desfăcuta din vina 
părutului Pesseik Otto domici
liat în loc necunoscut, căsătoria 
încheiată intre acesta și recla
mantă la data de 18 septem
vrie 1957, fnajnitca Ofițerului 
Stării ICiviflt din Cernăuți.

Obligă pe pârât să plătească 
Statului suma de 4000 lei drept 
taxă )de Cimbru.

Cu apel în termen de 15 zile.
Dat și pronunț^ în ședință 

publică azi 26 mai 1949.
ss. Dr. N pocea, judecător
ss. Pânzaru Valeria, grefier

PIERDUT
Buletinul Biroului Populației 

pc numele Tatulea Paulina din 
comuna Petroșenl cu nr. 16809 
din (957 eliberat dc Biroul Po
pulației Petmșeni.

Declar nul.

Buletinul Biroului Populației 
nr. 22.589 pe numele Țipțer 
Maria eliberat de Miliția Petro- 
șeni.

Declar nul.

ii.ruitarea in subteran a miel con
ducte do aer cumprlniat cu dlineii- 
s'uuvu de ISC unii.

Aceasta conducta a l< st monta
tă pe o d's aitifi de 120 m. opera
ție cu ne esP'i mun a a 10 oameni 
timp de două scli'mburl.

Da.oilta bunel organizări a

Astfel, s'd obfinut 10 la sută 
economie de combustibil Jur hi 
repararea mașinilor li la sula

Totodată ei tiu prestat 20f» 
ore voluntare pentru diferite 
lucrări

<i IHUOI I tMJ, coresp. voi.

de citat. Ea stă hi lxizu plani
ficării în uzine și a culculurii 
capacității de producție a agre
gatelor, a’elierulur întreprin
derilor in ansamblul lor. Ea 
detemilnă culculurca mâinii de 
lucru neaesarcț planul creșterii 
producițitvQtă'ț^ miipy. 1'i, culcufa- 
reu ,fondurilor și a nivelului 
med ii de salarii, lea iși placul 
micșorării prețului de cost. Nur. 
marea ’tchnîcu srt*vh$le ca bază 
pentru fixarea salariilor, cou- 
form cu țpriinicîpcu.l țsocialist de 
remunerare a muncii, după 
ouiU} ikiitea și calicat|ca muncii 
depuse și este un mijloc puter
nic de luptă împotriva nivelării 
<;a Lari iilor.

In lumina celor expuse, B. M. 
Lâzlov tratează problemele nor
mării tehnice a timpului de lu
cru, metodele de normare, pre
cum și studierea lor.

Totodată, în lucrarea de fața, 
de dau o serie de tabele de cal
pul și analitice care servesc ca 
bază pentru obținerea datelor 
necesare.

Miliția jud. Hunedoara—Dei a 

Serv. Autoriz.—Bir. Anxic-
DJ. 9824/949

COMUNICAT

Se aduce la cunoștință urmă
toarele :

Viza anuală a permiselor d« 
port și posedat armă prevăzu'ă 
de art. 7 din legea nr. 190,1947, 
privitoare la portul și vânzarea 
armelor de foc, nu va mai avei 
loc în cursul acestui an.

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

Permisele de port armă de vâ. 
nătoare sunt valabile numai in
solite de permisul de vânătoare 
pe anul în curs, eliberat de fi
liala locală a Asociației Gene
rale a Vânătorilor din Republi
ca Populară Română. 

Comandantul Miliției Hunedoar» 
Căpitan de Mili|ie, I. liădici 

Șeful Bir. Arme., Plut. ie Mii.
N. Munteanu 

niunell. Instalarea coi ductel a fost 
executată ou 5 muncitori iu timp 
de 8 ore.

L 1 \RKA$, coresr. voi.
• * ♦

l a a ellerul de grup loiharl 
Ueorgcscu d ii 1 upcnl, scetla Su
dură, du cu o mare lipsa de f- 
kc rozi.

Preocupat du rezolvarea acestei 
Upse sudorul Lrdoș loan a reu 
Ui ca dut ă mal multe incercări 
să obțină un aliaj < e fler d ii care 
să Iacă electrozi, care put 11 lo- 
loșltl cu succes la sudură.

Intrând la sudnrea tuburilor de 
aer comprimat nec a e conducte
lor subterane șl dela suprafață, 
prin fol s rea nunilor electrozi to
varășul I rdoș a repășlt norma cu 
50 la sută.

• • •

Tot la atelierul de grup Teo- 
liarl Georgcscu din Lupeni, 30 ti
neri U I M-Iști și-au luat angaja
mentul de a muncii voluntar la 
diferite lucrări urgente.

M. LIlPOXl coresp. voi.

La atelieruldegrup al minei Amnoasamun- 
citoiii lucrează cu o productivitate r dicotă

1 a atelierul «Ic grup al miuci 
Aiiinoaisaii echipele (de munci
tori, care se găsesc antrenate in 
întreceri hu obținut ,frutu*fcse 
succese.

Astfel, lucrând la confecțio
narea scoabelor pentru tuburile 
de aer comprimat din mină, 
tovarășul Alolnar J'rancisc a re
dus simțitor timpul de lucru, 
folosind o ițeavă pentru îndoi
rea scoabelor la rece înlăturând 
încălzirea cure ar fi durut mai 
mult. El a efectuat această lu
crare în 480 minute în loc de 
583 minute cât avea (progra
mat.

Deasmenea. Ia , forjarea și 
formarea capului patrat dela 
șuruburile de 3/4 țoii, 'tovară
șul Mulnar Francisc împreună 
cu tovarășul Petrileanu Ti- 
beriu au obținut o dcpu,irc de 
29 La suta iar Ia ființarea a 70 
șuruburi pentru crațer ei au ob
ținut o depășire de 38 la sută.

Im fel și echipa tovarășului 
Pop Andrei, muncind la trans
portarea grinzilor din fier pen
tru rama puțului Gh. Gheor- 
phiu-Dej, a depășit norma de 
lucru cu 55 ,1a sută.

Ce învățăminte tragem din ancheta 
în legătură cu preluarea lucrului

pe schimburi
(Urmare din pag. I-a)

ternului de preluare a lucrului pe 
schimb, acești tehnicieni se Împo
trivesc însăși ridicării productivi
tății muncii, ridicării nivelului de 
viață și c'esvoltării industriei noas
tre naționale, la a cărei bază stă 
mărirea producției de cărbune.

Acești tehnicieni care mai spun 
că ,,nu au timp’’ să preia pro
ducția pe schimb, au in față exem
plul viu al tehnicienilor minei Jieț- 
l onea și sectorului 111 Petrila. 
unde mai toate grupele lucrează 
pe fișe aparte, care iși găsesc timp 
pentru acest lucru. Părăsind co
moditatea caracteristică majorită
ții tehnicienilor din trecut, aser
viți claselor exploatatoare, tehni
cienii noștri trebue să fie in frun
tea tuturor acțiunilor menite să 
inlăture ceea ce e vechi și Inert,

Lucrând la montarea 
a 7 cepu'i de croțer 
cu rulouri

dtf>a Secția Construcții 
Mela ice a A.C. P. a re
dus timpul de execuție 
de,a 410 minute la 210

l.a Ab lii-ielc (n'itlraie l’dio- 
fun1, numărul mumuuiilor <-mc 
hi a pentru icdinerca timpului 
de lucru țd rtubzurea unei pro- 
ducliuiluli ridbati, deșle pe 
zi ce Ireer. 1 ot mui mul(i nulii- 
cituri ie străduise aă fulufCmcA 
Iu maximum Pnipul programu
lui de lucru, tnluiurând timpii 
mor fi intre diferitele operațiuni.

Astfel, tomirușul ( Idorcau 
.turei dela set/ia conslrucfn 
metalice, lucrând Iu montarea u 
? topuri de (ruțer cu ruloun, 
prlnlr’o bună organizare a mun 
eh u reușit sa reducă timpul de 
lucru delii 410 minute cat era 
fixul bi 210 minute.

Dar iooarușul < Idoreun nu 
s'u mulțumit numai cu atol, el 
u cerul biroului de normare 
să-i recionumclreze timpul de 
lucru la moale piese fi sui fi
xeze u iiurmu justă

In întreceri socialis e

Deși grinzile sunt dc o greu
tate de 700 kg., prin bunu or
ganizare u lucrului, in h c dc 
17 posturi cât a Just programat 
pontru tianispontul (grinzilor, e- 
chipa tovarășului Pop a reușit 
sil lemhine lucrarea in li pos
turi.

Ln strungirea și ifilctarca șu
ruburilor forjute, tovarășul Mol. 
nur și tovarușul I)av:d Traian 
au depășit norma cu 41 Ia sută, 
iar in întrecere cu tovarășul 
Roman (la licccași operațiune, 
tovarășul Dav d n depășit nor
ma cu 43 la sută.

Totodată Iu confecționarea 
funiilor pentru tras vagonete și 
cărucioare, tovarășul Crișan A- 
vram lucrând împreună cu to
varășul Cocota Sabin nu depă
șit norma de lucru cu 64 la 
su’a.

Rezultatele frumoase și suc
cesele obținute în .muncă de 
muncitorii atelierului de grup 
din Aninoasa, sunt o dovadă a 
hotărîrii lor de luptă pentru în
deplinirea sarcinilor prevăzute 
țin programul (de producție cât 
și un exemplu bun de urmat

E. BOCĂNI -IOS, coresp. voi.

ei trebue să sprijine aplicarea și 
extinderea de r.oui metode de mun
că, corespunzătoare sistemului so
cialist, corespunzătoare creșterii 
producției de cărbune pentru oa
re luptă minerii Văii Jiului in ca
drul intrecerllor socialiste.

Sistemul de preluare a lucrului 
pc schimb, trebue să devină in 
timpul cel mai scurt, arma fiecă
rei grupe de mineri in lupta pen
tru o producție sporită, pentru un 
câștig mal bun. Pentru a traduce 
in fapt acest lucru, minerii șl teh
nicienii, in strânsă colaborare, tre
bue să-și unească forțele pentru in- 
lă'urarca tuturor piedicilor și să 
dea posibilități largi fiecărei grupe 
de a munci după sistemul de pre
luare a lucrului pe schimb.

pentru
(u^niure din pug I)

tcrile occdcn cde n'ar fi resp ns 
||■.^!'!llara1ele cinuietele tco 
in,:.1 ri iov clac gentili crearea u- 
nai iiont con.uii caic sa uneas a 
• o. popimrje in fața ugrisiu- 
i i și sa le garanteze astfel ’ i eu- 
r lalea eolectita, lumea ar ii fost 
ciuaa de dezastrele cotropirii 
liitleriste, ()rbl(i insa de lira lor 
tiirbiou împotriva unui re-g.rn so
cial care i cidru pr nia oara in is
toria Iun ii a suprimat cauzele a- 
dânci ale exploatării oinu ui ș. ale 
a'tipririi pupoarelor, conducătorii 
reacț onari ai i merilor occidenta
le- și-cu pus nădejdea in criminala 
agres une li llerista, S’a dovedit 
insa ca au mizat greșit alunei 
când au supraprec al capacitatea 
de razlmi a lotlcrlșliior șt au sub- 
aprec a forța L'n unif Sovietice, 
lot atât de geșit au mizat cer
curile cundmâtoare occ.denlale 
atunci când și-au iricliiluit că. 
prin manevrele lor de întârziere a 
(aur ni celui de al doilea front, 
vur Izbuti să sângereze Puterea 
Sovietica in așa chip, încât a- 
c.asia '.i fie slăbită.

Castele de cărți de joc sau 
dovedi' josnicele lor socoteli și 
Iluzii Prezicerea tovarășului Sta- 
lin că ..Stalul Sovietic va Ieși din 
război și inai puternic și mai în
tării" sa realizat cu preciziune 
matematică.

In timp ce, in plină cesvoltare 
a puter, i sale și a prestigiului său 
internat onal. Uniunea Sovietică, 
urmează consecvent politica sa 
de pace șl se străduește pentru 
Uabilirca unei înțelegc’l trainice 
intre toate statele, inrif*rent de 
s ri dura lor politică și socia 1 
cereir'le Imperialiste din America 
și Anglia ar dori să nu lase o- 
tnenirii in această perioadă de du
pă război, nici măcar o pauză de 
o generație, pentru ca ea să-și 
poată vindeca rănile și umple go
lurile.

In planurile criminale ale ațâ
țător.lor de război, imperialiști, 
se oglindește conștiința necurată 
a unui regim social care știe că 
c condamnat la picire, care știe că 
t’mpul lucează împotriva sa și ca
re iși face iluzii cu adevărat ne
bunești că un nou măcel mondial 
î-ar putea prelungi existenta.

Victoria U. R. S. S, a fost 
insă deschizătoarea unei scrii ne- 
intrerupe și in plină desfășurare 
dc mari izbânzi ale forțelor pă
cii, democrației și socialismului, 
care sunt tot atâtea înfrângeri ale 
ptovocatorilor la război. Și, cu 
cât aceste înfrângeri devin mai 
numeroase și mai adânci, vădind 
prin acumularea lor ascuțirea și 
adâncirea crizei generale a siste
mului capitalist, cu atât mai sigur 
este stăvilită putința cercurilor 
imperialiste dc a deslănțui un nou 
război.

O astfel de înfrângere o con- 
stitue desvoltarea măreață a lup
tei pe cate partizanii păcii și de
mocrației din lumea întreagă o 
duc sub conducerea Un'unii So
vietice și a genialului Stalin. In 
cadrul luptei pentru pace, o în
frângere a provocatorilor la răz
boi o constitue victoria luptei de 
eliberare a poporului chinez, care 
duce în mod sigur la descompu
nerea întregului sistem colonialist 
întemeiat pe exploatarea și jefui
rea de către imperialiști a popoa
relor d'n Asia. Iar acum, ne-a 
sosit vestea îmbucurătoare a suc
cesului parțial realizat la sesiunea 
dela Paris a Consil ului Miniștri
lor de Externe de lagărul păcii în 
frunte cu URS?. Căci, în pofida 
uneltirilor cercurilor ațâ’.ătoare la

pace
război reprezentanții pu'erilor oc- 
c:u>"';ile, după ce n au putut sa 
imouna Ul<'v> nici un soi de dic
tai n'ati cu'vzat insa de tea
ma clinei publice nr.'iJalc, dor
nice de pace, și d'n cauza crizei 
i .onomice tdt nia ascuțite d.n 
(ar ie lor sa rupă negocierile 
fiind nevoite in cele d n urina »ă 
par icipe la s'.ab liiea unui acord 
parțial, la a Larui real.zarL rolul 
hotaritur aparține Uniunii Sovie
tice marca apara'oare a păcii și 
înțelegerii intre popoare.

îmbărbătate de aceste victorii, 
manșele pomlare ale-tuturor țari
lor se strâng cu nețărmurită dra
goste și admirație in jurul URbS. 
în care vad pe drep/ cuvânt te- 
rm-l a securității întregii omeniri 
și Lhezașia victoriei forțelor păcii.

Mulțumită viczorici Armatei So
vietice in al 2-lea război mondial, 
România care la 2t iunie 1941 
lir.e-e rnul dn cele nia înaintate 
caprte de pod ale agresorilor a 
devenit a'-lăzi un avanipost a| lup
tei pentru pace. Libertatea și se
curitatea sa, desvoltarea sa pe 
calea cons rucțiel socialismului, 

unt garantate de regimul au dc 
democtație populara și de legălu- 
r Ic strânse de prietenie și al .n- 
|a pe >are le intreț ne eu URSS 
și cu țările democrației populare, 
formând împreuna o familie fră
țească de membri egali In drep
turi, in rrnnte cu ppterriica Tară 
a Soc ; lisinului. Respingând cu 
fermi'a'e orice presiuni și ame
nințări ale cercurilor imperial ste 
americane șl engieze care vor să 
întoarcă înapoi roata istoriei, po- 
porul mmân, care s-a cucerit a- 
devărata țiberta'-e și independență 
naționala, având conștiin'a puter- 
n cului 'Pj ,'n pe care-l cons'itue 
prietenia mărci Țâri a Sociaiis- 
mulh . nu se mai teme dc nimeni 
șl dc n mir

Pnetru a păstră. întări și des- 
volta aceste legături de prietenie 
care sunt chezășia cea mai de 
pr:t a I niștei e independenței și 
libertă.ii nujs'rr, este absolu' ne- 
cesa; să nu filăm învățămintele 
zilei ilc 27 Iunie 1941. să nu uităm 
cimitirele presărate de război, să 
i.u uităm suferințele prin care au 
trecut atâția oameni din tara noas
tră. Să nu uităm pe vinovății de 
ieri și de azi ai uneltirilor de răz
boi, pe cei care departe, dincolo 
sau dincoace de Ocean, țes Pân
za otrăvită a provocărilor și a pro
pagandei războin ce. Dar să nu 
uităm nici pc cei care sunt aci 
lângă noi, pe agenții nemernic ai 
ațâțătorilor Ia război anglo-ameri- 
cani, foști moșieri, elemente ca- 
p taiiste și slugile lor de tot soiul, 
purtători de mincinoase svonuri 
de război.

Să ducem în așa fel lup'a pen
tru pace, încât oricât aceștia ar 
încerca să-și prefacă glasul in 
ciripit, orice om al muncii șa re
cunoască croncănitul corbilor fră- 
tr.ânzi de cadavre.

Atât undtitorii din afară ..ât și 
agenții lor dinlăuntrul tării noas
tre. trebue făcuți să tremure la 
gândul răspunderii lor fată dc cei 
asupra capului cărora ar vrea să 
arunce iarași urgia r. zl-oul i Că
ci, cu cât forțele democratice și 
antiiniperiaisle sunt mai unite, 
mai vigilente, mai combativ?, cu 
atit uneltitorii imperialiști sunt 
siliți sâ dea înapoi, sa înțeleagă 
ca nu se prt ju 3 r.epedepsTi cu 
focul. 1 ”11 not (rege reste voin
ța de pace a sutelor de m lioane 
de oameni simpli din lumea în
treagă. pentru care amintirea zilei 
Je 22 iunie 1941 cons’itue o che
mare la luptă pentru 110b la cauză 
a păcii.



Z O H 1 N y i

Declarația președintelui Partidului Comunist Chinez,
Mao Tse Dun în ședința Comitetului de pregătire 

a noului Consiliu Politic Consultativ
l'EKING, 22 (Agerpres). 

I’reșed n'cte Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez Mao 
Ise Dini a făcut următoarea de
clarație Iii ședința Comitetului de 
Pregătire a noului ConsTu Poli
tic Consultativ (lin 15 iutile.

Domnilor delegați '■
Ses'unea pregătitoare a noului 

nostru Consiliu Consultativ Poli
tic se deschide astăzi. Sare na a- 
cestei sesiun este de a îndeplini 
toate lucrările pregătitoare pentru 
convocarea rapida a noului Con
siliu Politic Consultativ menit să 
formeze un Guvern de coaliție de- 
mo rabcă care să conducă popo
rul din întreaga tară iu vederea 
lichidării cât mai rapide a rămă
șițelor tortelor reaci onarc ale 
Kuon ntjiigului, sa-l conducă in 
lupta pviitru unitatea iii'-regului 
popir chinez si pentru realizarea 
const u tiei politice, economice 
culturale s de apărare națională 
a (arii. întregul popor chinez spe 
ră că vom realiza acest lucru si 
noi treime să-l facem.

Convocarza noulu Consiliu 
Consulta iv Politic a fost propusă 
porornlui chinez de către Parti
dul Comunist Chinez ia 1 mai 194K 
Partidele s grupările democrati
ce, organizațiile populare si re- 
prezen'antii democrati si tuturor 

De când lucrează pe fișe aparte minerii 
din grupa lui Văideanu Ion dau 100L|0 peste normă

(urmare din pag. I)

venea u crede cu tocului minerii 
lui \asiu. a căror diagramă se 
in vârtej lin trecut in jurul liniei 
roșii a normei, su-i întreacă pe 
to(i delu Pctrila. Sa dumirit 
insa. când a văzut ea grupa lui 
tV|-Ls:u \ucitează |x? fițșe ziparto.

- D'aiu dau ei așa de bine. 
Par’câ noi n’am produce mai 
mult!’ Insă nu merge când lu
crezi în coflectiv!

Parcă-1 Împinse cineva spre 
biroul șefilor de sector. Acolo 
găsi j>e Zippenfenig Samoilă - 
șeful sectorului — și pe prim 
maistrul miner Projac Venfel.

— Tovarăși, vrem să lucrăm 
și noi ,pe fișe aparte. Uite Vasiu 
us’n, care ne-a întrecut pe fo|i 
din sectorul III lucrează pe 
schimb și de aceea dă așa de 
mult.

— Mă bucură măi Gră-Suc ca 
vrc|i să lucra(i aparte. In sec
torul nostru doar voi și grupa 
lui Munteanu Nicolac inai lu
crează în colectiv — ii spuse 
Zippenfenig. Vcniti mâine to(i 
trei șefii de schimb a grupei 
voas’re și s’a făcut!

Bine, interveni prim mais 
trul Projac Wcnzol. Dar tovarâ- 
șui Vâklcan nu vrea să lucreze 
pe schimb. Asta o știu de când 
1-ain sfătuit să muncească cu 
grupa lui la fel cu cele 
multe din sectorul nostru, pc 
fi.-/.? apa pic.

— Nu-i nimic—răspunse Gră- 
suc:

EI e în eonoodiu și când va 

categoriilor de cetățeni din tara, 
minoritățile naționale din China 
si chinezii din străinătate au răs
puns imediat la aceasta Propu
nere. Partidul Comunist Chinez, 
partidele si grupările democra'i- 
ce, organizațiile populare si re
prezentanții democrati ai tuturor 
categoriilor de cetățeni d ji Chi
na, iii noritățile naționale din tara 
Si chinez i din strănutate, cu toții 
au convingerea că dominația feu
dalismului, capitalismului, Impe
rialismului și a elicei react'onare 
a Kuomiiilaiigului trebue să fie răs

Platforma politică e atât de pu
ternică încât nici o opinie diver
gentă n a fost ridicată de vreuna 
din organizațiile democratice con
știent sau reprezentanții democrați

Numai :n feln’ acesta Marea 
noastră Pa'-re se va Putea eli
bera de sub starea semicolonială 
si icmifeudala și va apuca pe ca
lea independentei, a dreptății, a 
păcii, a unitatil si prosperității. 
Aceasta este platforma politică 
comuna pentru lupta unită a Par
tidului Comun st Chinez, a parti

f: și noi .in frunte, 
treacă supărarea.

veni, vom 
și are să-i

In dimineața zilei de 20 iu- 
uiv, Irimic și ortacii săi, cu cure 
lucrează în schimbul I au pu
tut fi văzu|i venind la șut mai 
ilc (dimineață ca oricând. La 0 
fix collvila puțului ,,Ana l’au- 
ker“ ii scufunda în adâncul mi
nei. I

Din șutul acela munca a în
ceput să ee desfășoare fintr’un 
chip nou. Doar lucrau pc fișe 
aparte. Ba ceva mai mult. In 
afară de întrcccreu la care au 
pornit cu celelalte două schim
buri, au organizat întreceri in
tre minerii care lucrează pc cele 
2 fronturi ale abatajului. Irimic 
cu Frăfilă Ștefan extrage căr
bunele pe un front, iar Bedea 
Aron și Tcreni Ludovic, pe ce
lălalt. Care să facă mai repede 
și inai bine găurile de împușca
re. evacuarea fcăh-bunelui Vsca- 
vat și armarea — așa s’au luai 
la întrecere.

Timpul de lucru nu a mai fost 
irosit în zadar. Până dn ziua de 
20, ortacii din această grupă 
se uitau o bună parte din timp 
la scocul oscilant blindat, cum 
duce singur cărbunele fără să 
fie lopătut. Acum nici nu mm 
putea fi vorba de așa ceva 
Unii obleau frontul de cărbune. 
al(ii pregăteau lemnul dc ur
mare*..

— Bun mai e scocul ăsta blin. 
dat. El singur duce afară căr
bunele, iar noi facem alte tre
buri — ii spuse Bcdeu lui Iri- 
mie.

— E bun. Noi, numai acum, 

turnate ș c.i treime sa fie convo
cat Corn, lini Politic Consultativ 
dintociat format dn reprezeii an- 
tu ai partidelor și grupărilor de
mne alice, a: organizațiilor popula- 
le și din reprezentanții democrati 
>u tu uror categoriilor de cetățeni 
și a li. Iiorilatilor din tara șl ai 
chinezilor din străinătate pentru a 
declara instaurarea Republicii De
mocrate Populare Chineze și a 
aduce un guvern de coal tie de
mne. aii.ă care sa reprezinte a- 
ceasta republică.

delor și organizărilor democratice, 
a organizațiilor populare, a repre
zentanților democrati ai tuturor 
categoriilor de cetățeni, a mino- 
ritutilor naționale din tară și a 
ch nez lor din slra nătatc. Această 
platforma politică este a'ât de pu- 
leniică încât n'ci o opinie diver
gent. i nu a ‘os rid cată de vreuna 

când lucrăm pe schimburi și 
pumni pre| pe minut, vedem 
cut e de bun.

Și munca u continuat cu în
suflețire și organiza/t-

» * *
Trecuseră doar trei zile de 

când grupu lui Văidean lucra 
pe fișe aparte. Dela 1 la 19 iu
nie, depășise norma doar cu H 
la sută pentru că lucrase fu , o 
lecții,.

Dar in < ele trei zile de Cu.d 
mineri' lui I ă'dean lucrează p<’ 
fișe aparte, situația e alta

Schimbul condus de frimie 
Ciheorghe, a dat 10? la suta 
peste normă, al Iu' lonăși Mi 
hai, 82 la sută, iar ortacii d‘n 
schimbul lui (irăsuc 10? la sută

l.a orele 14, când minerii din 
flitul 1 termină lucrul. Pop Lu
dovic care lucra la abatajul dc 
alături, plecă grăbit din șut, ca 
să se întâlnească cu ortacii din 
grupa lui 1 ăidean. Aflase că Iu 
crează pe fișe aparte și că a 
cum sunt în frunte.

Nu așteptă mult șj se intâin, 
cu Bedeu, Terent/ șj Frăfilă, care 
veneau incet către puf. 
t — Vnde-i, măi, tovarăși Irî- 
m'a?

— A rămas cu maistrul, care 
ne preia producția — ii răs 
păliseră lui Pop.

— Și cum merge treaba de 
când lucrați pe fișe aparte?

Cum să meargă? Mai bine
— ,\u „mai bine" măi Bedeu 

A merge bine suta la sută, nu-i 
puțin. I 'am spus eu uouă incă 
dela incepulul anului să lucra/i 
pe fișe apa'te Acum afî fi fost 
< u producția prin noemorie. 

dintre organizațiile democratice 
conștiente sau de reprezentanții 
democrati El toți sunt convinși 
că aceasta este s ugura cale justa 
pentru rezolvarea tuturor proble
melor Chinei...

După ce ara a ia mai trebue 
continuata lupta militară impotr - 
va Kuomintungulul Mao I sc Dinu 
arata

Lichidarea acestor rămășițe ale 
Kiu rn ntangului ne va mai lua cât
va timp, dar va mai trece mult 
pâti.i când terenul va fi curațat 
Ci n’plect.

Aceasta este o victorie a între
gului popor chinez și. in același 
timp o victorie a pot oarelor din 
întreaga lume. întreaga lume cu 
excepția imperial știlor și a reac
ționarilor d ii diferi’e țâri, se hu- 
cuiă de aceasta mare victorie a 
popondu chinez. Lupta poporului 
chinez și lupta popoarelor lum i 
împotriva dușmanilor lor are ace
iași sens si t oporul -li nez s' u- 
noarele întregii lumi au fost mar
tori următorului ‘apt: iinper aliș- 
lii au îndemnat și sprijinit pe re- 
act'onarii din Cil na să se opună 
in brutalitate |i porului chinez 
piwitr'uu război 'ntervent onist. 
Poporul chinez a infrân' insa re- 
acțiunea prin războiul revoluțio
nar.

In momentul de lata cu socotesc 
ca este necesar sa atragem aten
ția popoarelor asupra faptului ca 
imperialii ti și lacheii lor reacțio
nari chinezi nu vor accepta înfrân
gerea lor din China, fără a opune 
rezistentă. Ei vor continua încă 
să lucreze în colaborare și vor 
folosi toate mijloacele posibile pen
tru a se opune Poporului chinez

In accs'e împrejurări întregul 
popor trebue să fie unit și să zdro
bească complet și definitiv toate 
p'anurile an'ipopulare de conspi
rație ale imperialiștilor și ale 
lacheilor reacționari din China

Clima trebue sa fie independen
ta, China trebue să fie eliberată.

Problemele trebue să fie ho
tărâte și rezolvate de însăși po
porul chinez, tara cea mai mica 
intervenție din partea or cărei țări 
imperialiste. Revoluția din China 
este revoluția masselor populare 
ale întregei țari și cu excepția 
feudalilor burgheziei, imperialiști
lor, reacționarilor Kuomin’angului 
•• a lacheiilor lor, întieg poporul 
este prietenul nostru. Noi avem un 
‘rotit mut revoluționar, larg și pu
ternic, .:'oi de larg încât el cu
prinde clasa muncitoare, țărăni
mea, mica burghezie și chiar o 
carte din burghezia națională, a- 
tât de putem c încât are voința 
dar .și inepuizabila forță de a 
invmge pe toți dușmanii și de-a 
iii’rânee toate greu-ătile.

Suntem gata să ne
gociem stabilirea 

relațiilor diplomati
ce pe baze demo

cratice cu orice 
guvern străin

Ne găsim acum în epoca în 
care s-.'emul ’mperialist se in-

JrealMi spre prăbușirea to’ala 
luireri ili.tii sunt inlr'o cr.za ine- 
> i'abila mi cât dc mult ar dori 
va Cj.u duc sa se opună, poporul 
chinez are iinjloac-, iii jloaoele dc 
a câștiga victor a finala

Iii același timp dor.m să decla
rau in'regei lumi ca noi ne opu
nem numai sistemului imperialist 
și onspiratiilor in potriva poporu
lui c'i nez. Suntem gata sa nego
ciem s’abilirea relațiilor diploma- 
’ice cu orice guvern străin pe 
baza princ piilor de egalitate, a- 
vând respectul reciproc, al suve-

Odată ce soarta Chinei se va 
găsi în mâinile poporului, poporul 
chinez își va vedea țara ridicân-

du-se ca
Cond'ipUc necesare convocării 

noului Consiliu Politic.
( un-ul'ativ pcnlru forniurru gu. 
Wniului de coaliție democrat câ 
Mint îudtjjlini c dc întregul po
por caro ațlcupiA cu ncrâlrlarr 
t<nnocaiv?a Consiliului >i 
liluiiCJ lui. lji cied cu munca 
pc care am începui-o (ponte sa
tisface aceasta nădejde și mai 
mu li dciâi utiit. vim vu trvoc 
niuh până când ftceis'u kperan 
ișii va ii îndeplinita.

< )diitu ce guvernul democratic 
ul Chinei va li format el î$i va 
consacru ac tivita tara sa fn pri
mul rund Jpcnlru u lichida dicu 
reacționara a suprima uctivi- 
lalea ei distnig&tourv, iar in al 
doilea rând pentru n folosi 
toate mijloacele țde a depune

înfierând acțiunea complotistă 
a bandei subversive în frunte cu Blănaru, 
muncitorimea timișoreană a cerut pe

deapsa maximă pentru acești bandiți
TIMIȘOARA. 22 (Agcrpres). — 

Eri după am'ază au avut loc în 
fabricile ș: întreprinderile din Ti
mișoara mari meetinguri in cadrul 
cărora muncitorii și-au exprimat 
indignarea fată de cr mele și de 
acțiunea complotista a bandei sub
versive, teroriste care este jude
ca a de tr bunalul militar din lo
calitate

In meetingurile dela ,.Rotni- 
tex'', dela atelierele C. F. R., 
dela fabric le 1. R. P., ..Ștefan 
riavat', „Atlanta" etc.. oamenii 
muncii au înfierat actele ticăloase 
ale bandiților și au relevat nece
sitatea ascuțirii v gilentei față de 
unelt rile dușmanului de clasă. 
Prin numeroase telegrame și mo
țiuni, muncitor i din toate între- 
I. rinderile au cerut într’uii singur 
glas ca odioșii bandit să pri
mească pedeapsa maximă, prevă- 
zu’a de legile Republicii Popula
re Române.

» * ♦
IW CI REȘT1. 23 (Aileprcs).— 

Actul de acuzare in procesul 
bandei teroris’e a produs o pro
fundă impresie in Banat. Oa
menii muncii delu orașe și sate 
au luat cunoștință cu nemăr- 
gini ă ură și indignare de cri
mele bandei de teroriști al că

ranită'.ii noastre teritoriale cu con- 
d |ia Ca a,est guvern sa accepte 
ruperea lega'urilor cu reacționarii 
chinezi și sa nu mai aiute sau să 
lucreze in colaborare cu ei și cu 
condiția ca sa adop c o atHud ne 
sincera de prietenie fața de po
porul chinez. Populația chineză 
e,'e gata să colaboreze rretenește 
cu popoarele tuturor tarilor din 
lume, pentru restabilirea Și des- 
voltarea relațiilo- comerciale in
ternaționale in vederea desvoltă- 
rii producției și întărirea econo
miei.

soarele
ce’e mai mari eforturi peatru 
ra*.inoircu ți dezvoltarea activi- 
tu|ii Impurului in duiui'tul cui- 
tur-d și «durat»*.

Oilutu trv Miarta < liinci sr vd 
Ipisi fn nuiUJiie fwporului, pop<» 
nil (Jiuicr iși u Mitra |a.m r;- 
dkându-it ca soarele strâlu- 
ciiui <in Orient. ur suh razde 
sale lumiiicidbv vur dusptor ur
mele murdare Iacale de ruver- 
ti111 rea-^1 Miliar, w vor v :iider*i 
r.ii i'e ru/lnduhii *a clădi
ntiy ! Ktr(iublu-ă Democrat 
(‘IiintV-tt puternica ți prrwpcră- 

rf râia.sc'ii Republica IVrtocro
tiră Populară Chinezi!

TraKLsră dc corJiție
chsiioerută'.

TruiuM'ă nuifva unitate a fn- 
1 rcgului țpoimr chine/d 

rei proces se judecă de către 
tribunalul militar din I iniișoa. 
ru.

In meetingurile înflăcărate 
muncitorii «lin fabrici și uri no 
au cerut o jHvdeapsă necruță
toare pentru acești dușmani în
verșunați ai poporului munci
tor.

Astfel dc meci incuri in care 
sa cerut jredeap^a rapitală, au 
avut lri la diferite întreprin
deri din Timișoara, la uzinele 
dăi Reșița, etc.

Tot astfel muncitorii dela in
dustria textilă Lugoj au trimis 
ia Timișoara o telegramă prin 
care se cere /pedeapsa eu moar
tea pentru bandiți.

Dcuscmeiuxv șui ma. trimis 
mo|iuni condamnând ț»c bandiți, 
muncitori vicia fabricile și ins
tituțiile din Timșoara.

Acceaeș indignare a fost stâr- 
rită dc faptele bandiților și in 
rândurile țărănimii mnn foare,

Numai in partea centrală din ,■ 
județul 1 imiș Torontal au avut ' 
loc in 22 comune adunări în 
care au fost dnficratc actele să
vârșite dc acești odioși crimi
nali ccrîndu-se pedepsirea eu 
mourtcxi a bandei teroriste.
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