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CE ÎNVĂȚĂMINTE TRAGEM 
DIN ANCHETA IN LEGĂTURĂ

CU PRELUAREA LUCRULUI 
PE SCHIMBURI

III

metodei de preluare 
schimb este o sar- 
a minerilor șl a cx-

Extinderea 
laorului pe

I

Dl'
PE

a
uiua Imediată 
ploatărllor carbonifere din Valea 
Jiului. I necesar acest lucru, ren- 
tru ca sistemul do lucru pe fișe 
apurte a devenii o armă in mâna 
■i'acTilor care o aplica, pentru ri- 
<11 area productivl'ățll muncii, pen
tru sporirea câștigului lor personal, 
pentru întărirea disciplinei in 
■nucă.

la sectorul III al minei Petrila 
uade MAI TOATE GRUPELE I V- 
CREAZA DUPĂ METODA 
PRELUARE A l.UCRUl UI
SCHIMB. NICI O GRUPA NU RA- 
MANE SUB NORMA, shuându-se 
astfel in fruntea oricărui alt sector 
din minele Văii Jiului, cu o depă
șire medio a programului do .7 la 
sula. Minerii din sectorul III Pe
trila CAȘTIGA MULT MAI BINE 
DECÂT ÎNAINTE când grupele lu
crau in colectiv, iar unul dintre 
cele mai pozitive roade ale ge
neralizării sistemului de lucru pe 
lișe aparte in acest sector, este că 
NUMĂRUL DE ABSENȚE NEMO
TIVATE DELA LUCRU A EOST 
REDUS SIMȚITOR, lată felul e- 
aemplar cuin se muncește și care 
suul realizările minerilor din sec
torul III Petrila unde metoda de 
lucru pe fișe aparte a devenit un 
buu prelins și nedespărțit ai mi
nerilor.

Mărirea prodm fel de cărbune 
care este o sarcină de cins e tra- 
sa’ă de Partid m ner'lor d'n Valea 
Jiului, cere ca exemplul dat de 
minerii sectorului Iii al minei Pe- 
triln să fie urmat de munc'toril 
tuturor exploatărilor carbonifere 
de alc>. Numai astfel numărul gru
pelor rămase in urmă vu putea 
ii mereu micșora* până la loiala 
lichidare, numai astfel plăgii ab- 
seu(elor nemotivate care const'- 
tue o rușine pentru minerii Văii 
Jiului, ’ se va pune car-ăt, coiidife 
care alaiuri de o bună organizare 
a muticii constitue cheia succesu
lui iu măr'rea producției de căr
bune baza desvoltării și inflo- 
rlrll Industriei noastre naționale.

Prin urmare asupra problemei 
extinderii metodei de preluare a 
lucrului pe schimb, trebue să se 
concentreze toată atenția mineri
lor și tehnicienilor Văii Jiului, 
înlăturarea oricărei greutăți ce stă 
in calea generalizării lucrului pe 
fișe aparte- a oricărei nedumeriri 
a minerilor sau tehnicienilor mi
neri, trebue să constitue un punct 
central al preocupărilor fiecărui 
om al muncii din mină, pentrucă 
numai prin înlăturarea lor se cre- 
aza posibilități largi de extindere 
a metodei de preluare a lucrului 
pe schimburi.

DAR EXTINDEREA METODEI 
DE PRELUARE A LUCRULUI PE 
SCHIMBURI NU ESTE NUMAI O 
SARCINA A MINERILOR SI TEH
NICIENILOR 
TREBUE SA 
OPALELE
ORGANIZAȚIILOR DE 
ȘI SINDICALE, IN JURUL CĂ
REIA E NECESAR SA SE DES- 
VOLTE O LARGA AGITAȚIE PO- 
IITICA DE MASSA, O TEMEI
NICA PROPAGANDA.

In cadrul anchetei ziarului nos
tru asupra acestei probleme, unii 
mineri au arătat că nu lucrează 
după sistemul de preluare a lucru- 
li i pe sch'mb pentru faptul că .,se 
produc nemulțumiri" in cazul 
când o echipă ar produce mai mult 
sau mai puțin, sau pentru motivul 
că „așa au lucrat de când (in 
minte și treaba a mers".

Asemenea răspunsuri dovedesc 
că nu tofi minerii Văii Jiului cu
nosc însemnătatea și sunt convin

MAI RIDICAȚI. EA 
HE UNA DIN PR1N-
PRFOCUPAR1 A 

PARTID

și de necesitatea șl justețea me
todei de preluare a lucrului pe 
cshlmb.

ACEASTA ATITUDINE ÎNVE
CHII A A CELOR CARE SE O- 
PUN SUB DIFERITE PRT II X- 
71 EXTINDERII METODEI DE 
1 l CRU PE E1ȘE APARTE TRE
BUI LICHIDATA PRIN7RO IN
TENSA MUNCA DE LĂMURIRE 
DUSA l)E ORGANIZAȚIILE DE 
PAR IID PRIN AGITATORI. Să lle 
scos in evidentă șl popularizat cu 
stăruință faptul că GRI PELE CA
RE LUCREAZĂ PE FIȘE APAR
TE RLALIZEAZA CELE MAI 
MARI DEPĂȘIRI DE NORMA, 
CAȘTIGA MAI MULT, decât gru- 
pelo care lucrează in colectiv șl 
AU CELE MAI PI ȚINE LIPSURI 
M MOTIVATE DELA LUCRU. E- 
xcmplul dat de grupele tovarăși
lor iPop Ludovic-Petrila I upaș 
lustln-Lupenl, Marian loan al Iul 
liidrel-Lonea precum șl altele caro 
de mal mult timp muncesc pe fișe 
aparte șl produc acum cărbune in 
contul lunilor sep'embrie. octom
brie, noembrle și decembrie, tre
buie să fie un far luminos după 
care trebuie să se conducă grupele 
care 
șl rămân sub normă.

In 
pcle 
cele 
losif
n.uite altele din minele Vă'l Jiu
lui. trecând ia munca pe lișe a- 
parte. AU TRECUT IN RÂNDUL 
CELOR FRUNTAȘE IN PRODUC
ȚIE. CU MARI DEPĂȘIRI DE 
NORMA, trebuie să lle un exem
plu demn de urmat de celelalte 
prupe. care (rodite incă puțin.

Organizațiile de Partid șl agi
tatori trebuie să folosească cele 
mai bune metode pentru lămuri
rea șl convingerea tuturor mineri
lor spre a porni la lucru pe lișe 
aparte. Trebuie scos in evidentă 
faptul că m'nerll care luccază du- 
r a sistemul de preluare a lucrului 
pe schimb PRODUC 
CAȘTIGA 
SAU CHIAR 
ACEI CARE 
ACEASTA
CREAZA INC A IN COLECTIV. 
Trebuie scos in evidentă că gru
pele care lucrează pe fișe aparte 
sunt pe cale de a lichida cu plaga l'p 
surilor nemotivate dela lucru, întă
rind astlel disciplina muncii. Tre
buie combătută cu energie tendin
ța unora care lasă lucrul pe tân- 
jală, iar la plată iși rotunjesc sa
lariul din munca minerilor dornici 
de-a produce mai mult șl care in 
cazurile cele mai frecvente sunt 
împotriva preluării lucrului pe 
schimb.

îndrumate și ajutate in inuncă 
print'un control efectiv, de orga
nizațiile de Partid, sindicatele tre
buie să pornească si ele o muncă 
mal intensă, pe teren, rentru DES
COPERIREA și 
tuturor piedicilor 
preluării lucrului 
IN ACEASTA
FRUNTE CU ACTIVIȘTII COMI
TETELOR SINDICALE RESPON
SABILI DE SECȚII SI GRUPE 
SINDICALE. TREBUIE SA DUCA 
O MUNCA NEOBOSITA.

Mineri și tehnicienii din Valea 
Jiului !

Sub îndrumarea și conducerea 
organizațiilor de Par'id, cu spri
jinul efectiv și permanent al sin
dicatelor, să ne unim toată pute
rea de muncă, tot elanul și toată 
combativitatea in lupta pentru ex
tinderea metodei de preluare a lu
crului pe schimb, metodă socialis
tă de muncă, armă puternică a fie
cărui miner in bă ălia cărbunelui.

mul lucrează incă in colectiv

acciaș măsura. (aptul ca gru- 
losle ramase in urmă ca a- 
conduse de tovarășii Vasllc 
și Văldcanu loau. precum șl

MULT Șl 
APROAPE DUBLU, 

MAI MULT DECÂT 
SUNT STRĂINI DE 
METODA Ș] LU-

INLATURAREA 
ce stau in calea 
pe fișe aparte. 
ACȚIUNE. IN

4 pag. 4 lei Duminică
Proletari din toate țările, uuili-vă
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BIBLIOTECA 
Craiova

La Brănișca s a deschis 

O nouă casa 
de odihnă pentru 

muncitorii din In
dustria alimentară

In fos!ul casltl al baronului 

Icszika din Brănișca, 1 niunca Sin

dicatelor Alimentare a amenajat o 

casă de odihnă.

Localul a fost complect renova', 

e înzestrat cu mobilier conforta- 

bl, cu sala de lectura și materia

le sportive, oferind celor 120 

muncitori câți vor fi găzduiți in 

această vară, o odihnă plăcuta și 

utilă.

C. BUDA, coresp.

— ĂAuncind după metoda preluării lucrului pe schimburi
— îmbunătățind aprovizionarea cu material lemnos și „goale"
— Prin aiulorul permanent al artificierilor
— Lichidând absenfele nemolivate

Minerii sectorului" 111'Petrila sau situat 
în fruntea tuturor având o depășire 

de program de 27%
Minerii fi tehnicienii celor putru xecloare ule minei l,<‘trila. 

uu pornit cu aiiânt la întreceri socialiste intre ele pentru iude 
plinirea fi depășirea planului pe cel de al doileu trimestru >ui> 
lozinca: Nici o grupă de mineri sub normă".

In aceste întreceri coleetimd de mineri și tehnicieni ui sec
torului III uu ob/inul un succes remarcabil: perioada 1—22
iunie toate grupele uu realizat depășiri medii de normă intre 
5—100 la sută.

Nici un ah sector dela mina 
Petrila sau dela alte mine n'a 
realizat un asemenea succes, in 
sectorul I aproape o treme din 
grupe nu-și îndeplinesc normele. 
Iar în celelalte sectoare mai 
sunt incă unele grupe cari ră
mân sub normă.

Felul cuin grupele de mineri și 
tehnicieni a fiecărui sector luptă 
pentru ridicarea productivității 
muncii e oglindit de realizări. 
Minerii din sectorul III sunt în 
fi uute cu o depășire de program 
de 27 la sută, urinați de cei din

Hotărârile ședinței plenare a C.C 
al C.G.M. din ziua de 21 iunie 1949

BUCUREȘTI. 25 (Aei’ri>re«) — 
Ședin|a plenurâ a C. ( . ni C. 
G. M care u avut loc i" ziua 
<țp 21 iunie a desbăiui urma- 
toarule probleme;

1) JUportul delegației care a 
participat la al zecelea congres 
a sindicatelor sovietici',

2) Conferințele Lk'puriamente- 
lor Profesionale;

5) Lucrările Congresului Fe
derației Sindicale Mondiale;

•ti) Rez.u.l’atele încheierii con
tractelor colective:

1) C. c. al ( . G. M a di-cutai 
apoi- raportul delegației care a 
ipartic.pat La cel de vil zecelea 
congres al sindicatelor sovietice, 
subliniind marea importantă al 
acestui congres.

Sindicu ele noastre care sub

ÎNCEPÂND DIN ZIUA DE 25 IUNIE

ECHIPA TOV. POP LUDOVIC 
DELA MINA PETRILA EXTRAGE CAR- 
BUNEIN CONTUL LUNII DECEMVRIE

LA 7 IUNIE LAND A DAT PRIMELE TONE DE CĂRBU
NI IN CONTUL LUNII NOEMBRIE, TOVARĂȘUL POP LUDO
VIC Șl ORIAcll LUI ȘI-AUIUAT ANGAJMENTUL SA NU 
PLECE IN CONCEDIU PANA NU Vt)R ÎNDEPLINI PROGRAMUL 
DE PRODUCȚIE AL ECHIPEI PE ANUL 1979.

MUNCIND CU ÎNSUFLEȚIRE PENIRU ÎNDEPLINIREA 
CAI MAI GRABNICA A ACESTUI ANGAJAMENT. TOVARĂȘUL 
POP LUDOVIC Șl ORTACII LUI AU CONTINUAT SA DEPĂ
ȘEASCĂ NORMA CU 70 LA Sl'IA

REALIZÂND ZILNIC ASEMENEA DEPĂȘIRI DE NORMA, 
ÎNCEPÂND DE AZI. 25 IUNIE, ECHIPA TOVARĂȘULUI POP LU
DOVIC EXTRAGE CĂRBUNE IN CONTUL PROGRAMULUI CE
PE LUNA DECEMVRIE ULTIMA LUNA DE MUNCA IN CA
DRUL PLANULUI DE STAT PE ANUL 1959.

CU O Șl MAI MARE HOȚ ARARE A PORNIT ORTACII A- 
CESIEI GRUPE LA MUNCA PENTRU A ÎNCHEIA CAT MAI 
CURÂND PLANUL LOR DE PRODUC I IE PE ANUL CURENT. 
CONDUȘI Șl ÎNSUFLEȚIȚI DE PAR III), El ȘTIU CA FIECARE 
TONA DE CĂRBUNE PESTE NORMA, CONSTITUE o CĂRĂ
MIDĂ SOLIDA PUSA LA TEMELIA BAZEI SOCIALISMULUI 
Șl A PĂCII, CONSTITUE UN Nul SUCCES IN BAT ALIA PEN
TRU FĂURIREA UNUI VIITOR LUMINOS. AL OAMENILOR 
MUNCII.

I. ORBAN, coresp. voi.

sectorul II cu 19 la sută, secto
rul I cu 18 la suta, iar sectorul 
IV e in urmă cu numai 3 la sută 
l este program.

Care sunt factorii care au dat 
Posibilitate minerilor din sectorul 
!rei să se situeze în fruntea ce
lorlalte ?

IN SECTORUL 111 PETRILA 
MAI TOATE GRUPELE LU
CREAZĂ PE FIȘE APARTE.

Că metoda de preluare a lu
crului pe schimb este o metodă 

conducerea P. M. R. mobili
zează massele la luptă jxmtru 
construirea socialismului folo
sind realizările și experiența sin
dicatelor sot«etice cu un izvor 
di* invătăniinfe in toate domeniile 
de activi'ule.

( omitelul Centrul al C. G. 
M aprobă măsurile lua'e de 
Comitetul Executiv pentru diftt. 
zareu largă ți prelucrarea sis
tematică ou activul sindicatelor 
noastre și cu întreaga massă u 
salariuljliir u raportului tovară
șului t . C. Cuzuetov și a rezo
luției celui de al zccilea con
gres ui sindicatelor sovietici*.

Broșurile, articolele din ziare 
și toate publicațiile care tratea
ză problema întrecerii soc'uls-

(Ctnfinuare In pag. IU)

•ncial'sta de muncă care anire- 
iit.zn grupele in lupta Pentru de- 
păș rea normelor, pentru realiza
rea unui câștig mai bun, este un 
luciu cunoscut minerilor din sec
torul III.

Dar e nu s'au mulțumit nu
mai cu atâL ci au căutat să o 
pună in practica. Urmând îndru
mările organizației de Partid și 
comisiei de întreceri, minerii din

1. BRANEA

(Continuare In pag. Il<)

Să folosim experiența câștigată 
în decursul examenelor

In urma radicalei restructurări 
u învățământului do toate gra
dele prin reforma învățământu
lui din vura iiiiilin trecut. u<a' 
profesorilor cât și elevilor, sc 
impune <> atitudine nouă fața 
iL* lînvățătură. mai ales acum 
țn plină desfășurare a exame
nelor de fine de an.

In trecut, examenele nu erau 
un prilej de vrificure justă a 
lunoștin^hir ^iniilatc ik* elevi 
în decursul unui an școlii 
constituiau mai mult o 
ile a se promova nu cele 
bune elem<|nte, oi numai 
țr puteau deservi și erau 
de clasele dumiuante.

Procentajul «Hor respinși, 
era ridicat, iar elevii în învă
țătură se 1 im ița u numai I a a - 
niununU*. fără a cuprinde ma
te rial ui în ansamblu.

Toate aossiea. jx'ntruca șcao* 
la burgheză urmărea nu des- 
vuharoa elementelor de \aloa~e 
ridicdin sânul niasselor po- 
pulare. ci îngrădirea lor ]>cntrii 
u nu putea pătrunde în înaltul 
aparul de stal; pejitru a nu

«•arie 
mai 

acele 
legale

ALELE"| 
dela mitta Lonea

f’ii/d de ,Rotile la mma Iv 
m a it deutrid proverbiali
Șl Hi afara de irita de .^uate' 
mai tuni tu piaurghi turti la 
purlun, muițlri mitirii fi
t hitir fefi de tecluurt'.

hum lifieua ar pidea ZU< 
dai <e legal ur A aie < r^ia tu loji 

i-uu î/iftral^ lf are 
d(t pdda ffiatfiftil miner cu iri
ta fi crimei < u feful dr tec tuf"?

Și ta nu ■ i uuiieiii nța
cei>u na puriwii nui tuteuti irdrf- 
bdrt.

in apropiere de lotul unde i<r 
fdec maturai* a utilajului dins
pre lentila H este afuniați u 
roata tu utlr cu iul?

1 ute tigui ta da!
Mai departe I o altă

tutilă animala iu ,.< iai*iug“t ia 
lentila III mal iu <u cru i 
de Jeluiică?

( inii *A nu fl<!
Dur la lentila III. unde ne ba 

ga materialul Iu pulul rir. 2 e 
dea:menea arumat un uagunrt 
fi la lentila /I I tdfti Ar»ubn 
fri( A uTeu dutiA afu'x a r de p, 
linie?

A ar putc/i ha lipieaHă.
\u e ața <a la puful 1 def<ort 

uHde e de po ii lut materialul lem-

(Cuuiinuare în prag. IV-a>

nlocuind pe tovarășu sau 
de muncă plecai la băi

Muncitorul Bo(a 
Rusalin dela A.C.P.

lucrează la două 
mașini deodată

I riiijiid extmț>liil fiiuiu ‘turilur 
urr hurcaxa lt, ma, rnuhe ma- 
ținl dunlala, luuniaful Huța 
Hu.alin d. hi I I i‘. fi a orginl- 
rut muma in a f<l muit pua-

lucru la doua fnațim dn- 
duli.

II luc"a2i doobu-i la inafina 
de rectificat id.nii unde reaift- 
cA aeffmenfii lumnitiliiirlor de 

Iu lipsa 
loan, plecat 
de rectificat 
leu a sosit

linii ingustă
tooarăfului Herb u 

la băi. Ia maș;'- i 
a lunarăfiitui [ler- 

o comandă de .'ZM 
nia'ifoane pentru picioanele i'fo 
canelor de aliata), lucrare rare 
trebuia executată in cel mu 
scurt timp.

I’enlru ca lucrările să fie ter

(Continuare in pag III)

vedea putre/kiunea unui rcg’ni 
destinat pairii.

In afară dr aci'jL-^a, locurile 
<’e conduct re trrbu au r<‘/rrvntc 
numai ,.<*lrasrt‘ior’‘ dor 
•săli de menținerea reginmlui 
iHirgJie/ indderciH de gradul 
lor de cretinism.

Ch totul sub ah d>p*vl SiJ p’C- 
ziiila e\aHienele de astăzi.

Examenele ou tic venit o xe- 
rtfcarv jiMft pr n care m' poale 
constata în măsură devii au 
reunit xj-și ii^u^eaxc^ cunoștin
țele inx’Ctiire unei car ere. car? 
<uă-i transforme in e\ mrvitr e. me
trii ci ive și ftdoMtoarc.

Examenele iui mai au ca în 
irecut singur stup paxnova- 
>ea“ incapabililor en ,protocți * 
încurajarea nepot sniuluj,

Dimpotrivă. urmă»v*< ridica
rea demrntr’or «le mai bum 
din riindiiri’e f dor de miirc1- 
îori, dr fărani muncitori și Jn- 
(dcctuali c nstip.

Ga dovadă la acest font, este 
noua atilud'iie a profe*orilor

(Continuare in paj. ID-a)
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Prin munco dusă de comi
tetul Provizo iu Județean

se pregătește intens 
pentru lucrările 

agricole de vară
Prin munca de lămuriie dusă 

pe teren de Comitelui Provizoriu 
Județean șl sub iudrumareu orga
nizațiilor de Partid. țărănimea 
muncltoure dlu județul nostru a 
terminat aproape complect plivltul 
piloasclor.

O importantă deosebită I se 
da șl campaniei do recoltare șl 
ireorlș, luâttdu-se totodată măsuri 
pentru ca repararea secerătoaro- 
lor. batozelor, tractoarelor șl mo
toarelor să fie terminală căt mal 
curând.

Pentru mărirea suprafeței pășu
nilor s au luat măsuri pregătitoa
re, deascmenl pentru începerea 
campaniei de cuiățire a gulutilor 
de munte pe o suprafață de 
3.700 ha.

Totodată Comitetul Provizoriu 
Județean a pus bazele organi
zării a 30 cămine sezoniere din
tre care o parte a $1 început să 
funcționeze.

C. DUDA, coresp.

îndrumată de organizata 
de P<rlid

lăfăi» urnita 
ain com. Ponor și-a 

construit uzină 
electrică

îndrumați de organizația de 
Partid și cu concursul primă
riei țăranii muncitori din comu
na Ponor și-au construit uzina 
electrică.

( u câtă ură prioeau chiaburii 
și căutau să bage zâzanie intre 
țărani ooind să-i facă să se 
lase de această lucrare dar n'au 
reușit.

Munca a fost grea. Dar țăranii 
muncitori nu s au dat înapoi 
deta nic'un efort, răspunzând 
Întotdeauna in mure număr la 
toate aefiunile pentru construi
rea uzinei.

In fruntea lucrărilor se a/la 
tovarășul Roman Ioan primarii 
comunei, care pe lângă munca 
de îndrumare pe care o duce.i 
munca fi el alături de ceilalți.

■Și toate aceste greutăți au fost 
fnpinse. Uzina in scurt timp a 
fost terminată in ciuda tuturor 
palavragelilor chiaburești.

Dar făranii muncitori din 
comuna Popor nu s'au mulțu
mit cu atât. I.e mai lipsea încă 
fi un Cămin Cultural.

Găsindu-se un loca! corespun
zător. ei au început imediat a- 
menajarea lui.

Ca o repompensă a tuturor a- 
eestor realizări, comunei Ponor 
i-a fost repartizat un aparat de 
cinematograf care a fost insta
lat deasemenea într'o sală marc 
din localul Căminului Cultural.

De fiecare dată de câte ori 
rulează vreun fUm țăranii mun
citori dela tânăr la bătrân par
ticipă intr'un număr mare adu
când mulfumiri Guvernului șl 
Partidului pentru grija care le-o 
poarta.

I.. ZEICONI

Importante cantități de mărfuri 
sosite la cooperativa „Ulpia Iraian" 

din Sarmisegetuza
Prin noua organizare a coope

rației se poate vedea o reală îm
bunătățire a funcționării coopera
tivelor cat șl a aprovizionării lor 
eu mărfurile strict necesare.

La cooperativa „Ulpia Irulană" 
din Sarmlsegetuza înainte de re- 
oicanizare treburile nu mergeau 
tocmai bine, era din cauza con
ducerii, ba din cauza lipsei de 
mărfuri necesare țărănimii mun
citoare din împrejurimi sau dife
rite alte cauze.

Cum sabota chiaburul Ungur Nicolae 
a lui Isaia cooperativa „Nădășteana"

Cooperativa ..Nădașteaiia" din 
notaria ni Nădaștie, era una din
tre cele mat slabe, atât ca orga
nizare cât și în ceea ce privește 
aprovizionarea.

Și n’ci nu era de mirare fiind
că la conducerea acestei coopera
tive s’a strecurat tocmai chiabu
rul Ungur Gheorghe a Iu Isaia, 
proprietar a oca. 15 ha. Aralor, 
a unu jumătate de jugăr de vie 
a 2 corpuri de case și a unei ba
toze

Când era vorba de averea per
sonala atunci nu mai sâătea o cli
pă in loc chiaburu: numai ca s’o 
mai rotunjească cu ceva. In tim
pul secetei doar l-am știut toți 
doi sat cum pentru o măsură de 
mălai era în stare să ia și căma
șa din spatele nevoiașului.

Când era insa vorba de capita
lul cooperativei atunci Ungar 
nu știa ce să mai facă să-l ri
sipească cât mai repede și să-l 
atragă tot in punga sa.

Și iată cum a făcut
Nu de mult s'au pomenit țăra

nii că la cooperativă a sosit tocmai 
< așcaval de care toată lumea a- 
vea mai puțină nevoe. A mai a- 
dus tot atunci un butoi' de pește 
care a trebui să fie vândut cu 
pierdere fiindcă așa scump cum 
era nu-l cumpăra n’ineir.

ȚĂRANII MUNCITORI DEMASCĂ UNELTIRILE CHIABURILOR 

Trimiterea în judecată pentru escrocherie 
a chiaburilor Silvășan Romulus din 
com. Bucova și a lui lălpaș lachil 

din com. Rusca
Țăranul Opruț Petru d'n comuna 

Bucova, plasa Sarinisegetuza, a 
moștenit și el dela părinți câte- 
\ a iugăre de pământ pe care le 
lucra cum putea, ducându-se însă 
și la alții să lucreze.

Lucrând într’o zi la chiaburul 
Silvășan Romulus, acesta i-a spus;

— Eșt; tu un băiat bun și mun
citor și m'ain gândit să te înfiez, 
să treci cu pământ cu tot la mine 
și eu mă voiu îngriji de tine ca 
de fiul meu.

Opruț stătea nedumerit, nu știa 
ce să facă, dar până la urma a 
fost de acord.

Chiaburul a mers la notar și au 
făcut imediat un contract în care 
se specifica că în caz că ar muri 
Opruț pământul sau să rămână

Imediat după reorganizare 
rco|ându-se dela conducere ele
mentele chiabureați s au schimbat 
lucrurile.

Astlel. prin grija nouel condu
ceri, zilele trecute a sosit primul 
transport din mărfurile comandate, 
care constă din 1.500 metri pân
ză, I.’IIO perechi opinci, 500 kg. 
zahăr liber șl cue do tot felul, 
Iar iu al doilea transport, coope
rativa a pr mit 1.200 perechi o- 
pliici șl 16.011) metri pânza.

Șl ca să le pună cap la toate 
a mai adus 50 kg. bicarbonat de 
sodiu.

Așa a reușit acest dușman al 
poporului munci’or să blocheze 
in mai mufte rânduri fondul de 
rulment al cooperativei care nu 
se mai putea aproviziona și du
cea mare lipsă de mărfuri.

Și aluncea tot el venea să dea 
..bani cu împrumut cooperativei" 
cu condiția ca să M-i recupereze 
din banii încasați pe mărfurile de 
larg consum. Așa își mărea el me
reu câștigul și înfrâna desvoltarea 
cooperativei.

Dar chiaburul nu s'a mulțumit 
cu atât. A văzul că cei din con
siliul de administrație nu sunt des
tul de vigilenți și că in rândul lor 
mai erau și alți chiaburi, a ceru* 
să i se dea și salar și cartele pen
tru toată famil'a. „Doar n’o să 
muncesc pe gratis” — zicea el.

Consiliul de administrație, îm
preună cu notarul i-au îndeplinit 
voia.

Și nici cu a<ât nu s’a mulțu
mit tâlhaiul de chiaburoi. Fiind
că iar din lipsă de vigilentă, a 
ajuns responsabil cu construcția 
Căminului Cultural din Nădăștie 
mai lua Si pentru această ..mun
că’’ cate 4<X) lei zilnic. In timpul 
ăsta țăranii muncitori lucrau vo

chiaburului, 'ar in caz că moare 
chiaburul. Opruț să se înțeleagă 
cu ludele aces’uia.

Sindicatul Agricol a fost sesi
zat la timp de această uneltire a 
chiaburului pe care împreună cu 
notarul i-a dat în judecată rentru 
a-și primi pedeapsa cuvenită.

• * •
Un caz asemănător s'a întâm

plat și in comuna Rusca, plasa 
Hațeg.

Cu doi ani înainte, chiaburul 
'lălpaș lachiel. a luat in serviciul 
său pe țăranul muncitor Popescu 
Ioan care deasemeni avea niște 
painânt, promițându-i căi înfiază.

Dar chiaburul nu s’a mulțumit 
numai cu atât. El a trimis pe Po
pescu la Uzinele „Oțelul Roșu" din

Aceste niarlurl vor (I reparti
zate pe lillule care s au deșclils 
Iii ultimul timp până In cele mai 
Indepanaie colturi ale plasei.

Țărănimea muncitoare din pla
să va trebui sa ajute noua con
ducere a cooperativei in toate ac
țiunile el știind ca in telul acesta 
II sunt asigurate condiții de via
tă mal bune.

L.

luntar, iar Ungur Gheorghe isi ro
tunjea averea.

Când insă a trebuit sa-și re
pare batoza de treerat, n'a vruL 
Zicea că n'are bani. Și așteaptă 
să vuia treerișul având garnitu
rile 'batoz.rjl uzate

• ’ •
Țăranii muncitori din comuna 

și satele din împrejurimi au a- 
flal cu bucurie de liotarirea de 
a se reorganiza cooperația pe 
baze noui ș de a se încadra con
ducerile lor cu elemente sarace 
dai cinstite.

Dar acest tâlhar de chiabur, sa
botorul Ungur Gheorghe a lui Isaie 
dm Nădăștie, să fie tras la răspun
dere și sa fie pedepsit cu asprime 
dc, cum prevăd legile țarii noastre 
ca trcbucsc pedepsiți toți dușma
nii poporului.

întâmplarea cu chiaburul din 
Nădaștie trebue însă să fie și o 
învățătură pentru organizația de 
bază din comuna, pentru organiza
ția de Partid a plasei Hunedoara 
și pentru toți acei care nu sunt 
destul de vigilenți și se lasă în
cântați de vorbele mieroase ale 
unui bandit de chiabur.

I. LAZARESCU 
coresp. voluntar

Reșița să se angajeze și să-i tri
mită câștigul lui.

Muncea Popescu și banii îi tri
mite achiaburului, care era foarte 
fericit că are un ,,fiu" așa de as
cultător.

Lucrurile n’au mers în acest fel 
mult timp. Popescu a fost lămurit 
de către tovarășii lui de muncă a- 
supra netrebniciilor ce le comit 
chiaburii cât și îndrumat asupra 
felului cum va trebui să se poarte 
cu ei.

Dându-și seama de intențiile 
chiaburului el a anunțat Sindica
tul Agricol care a luat imediat 
măsuri de trim?tere în judecată a 
chiaburului escroc.

1. HER.MAN

Muncitorii Stațiunii de Mașini 
și Tractoare din ( )râștie infensilica 

pregătirea muncilor agricole 
de vară

/-a Stuțiuncit de Mușini șt 7 rai toace din ()rașPe, muncitor d 
înțelegând tufchiile ce iJ reuin Iu acțiunea de ujutorur* a 
(tOBpudărdlor -igritole de Slut cat șt țărănimii /nurtcitoai«•*, 
iți ini'cnuifiră zi de xi munca penlrum um Ițele, n înșiruit și 
tctuiouicle >il fie (dl muj curând pun in mie de funcționate 
șt muții u ugriiulfi Jiâ nu nufete de lot

Lrmâ'iJ indr urnirile organi- 
/d|i<-i de Pariul, inuniiioi i: dc 
1h ucc<ih!rt SldpuiM* «iu pornit o 
seriouMi (uii>pu<nie de r< parare 
<i uudfelur ți Jiwvsu-
iv pentru muncile agi ir olt* d«* 
vurii.

• • ♦
1‘aii.i iu ziua de 15 iunie, au 

r. jiurute II tractoare, fiind 
frralizat Planul pr Inlreugu lu
nii, făcând iu afj.ru vielor de 
MTvifiu 1125 urc voluntare, d.ii- 
trv <un- 420 la reparatul trac
toarelor ți rectul Iu unelte.

In mujLCzi dc rupurair a trac
toarelor ăiti wlub o nulă ron- 
*ribu|ie riLnciii U.l .M i?li < or- 
zun Ioan și Radu Aurel.

I-a fel ți tovuruții l.upujunu 
Ioan ți fliuiisa Rviiiua uu reu
șit bă fa<A d ji plugurile uzate 
ți iiciirirrbuiii|a*e un plug cu 5 
cufite, In (X) ore «de in uncii vo- 
luhUiru, realizând o economie 
(le 55,<i(MJ lei.

Tul to\a roșu! Jjîpujau Joan 
a uzând că Stuțiuncu duce lipiți 
de bruzdare, cric existente fund 
jnujorilu»t>i «uzate, ja țvugit ca 
prin adaptarea unei bucăți de 
fier la tălpile uzule ule brăzda- 
ralor să pontă ‘scoate 5 brăzda

CE SA CITIM

Pentru reușita campaniei de recoltarel 
Edilura Partidului AAuncitoresc Român; 2+ Pag. 6 lei

Conținutul acestei broșuri este 
de un real și imediat folos pen
tru membrii de partid, agitatorii 
dela tară, precum șl pentru or
ganele tehnice și administrative 
— în munca lor de pregăt're sl 
înfăptuire in bune condițiuni a 
campaniei de recoțtare.

Subliniind însemnătatea cam
paniei de rece Ilare din anul a- 
ccsta — care se va desfășura în 
condițiile construirii socialismu
lui. condiții create de lupta K
M. R, în frun'ea clasei muncitoa
re al ată cu țărănimea muncitoa
re — broșura insistă asupra ne
voii de a se folosi experiența 
campaniei din anul trecut, de a 
înlătura lipsurile de până acum 
șl de a se organiza mai temei
nic munca. In acest sens se dau 
indieatiuni concrete.

Deasemenea se arată că or
ganizațiile de Part d trebue să se 
afle în primele linii in bătălia 
pentru ducerea la bun sfârșit a

Chiaburi din plasa Hațeg dați în ju
decată pentru nerespectarea 

drepturilor angajator lor
Uontinuându-Ș' acțiunea de de

mascare a manevrelor la care se 
dedau chiaburii satelor, Sindica
tul Salariaților Agricoli din Ha
țeg a obligat pe următorii chia
buri ca sa arhite drepturile bă
nești salariaților lor: Păsculescu 
Sofia din Totești a fost obligată 
să achite angajatei sale, Schnei- 
der Maria, 21.800 lei; Martin Tița 
din Ruși a fost obligat, conform 
salarizării oficiale, va să achite 

te cu bjuioriil căioru a 

ph«. I uii plug iu 5 Brazde, iur 

la oMUiprcu l ar' liii de plug el 

a leucii hă ub-cUlâ IOJ ilare 1U 

55 oKi.

IV lângă mi-lc lurjuri, 'nu 
Hi d lepuJul jiul a 0 batoze, ur
inând ca ii*h-juJu 5 jn prezent 
in repara (ie, ba fu* Urmrnbie 
In ivi «lipi m uri fniip.

O iiiLporianfa d’n -b'tu se a-'1 
corda la us-’d>lă >lu|mnr are^- 
tvrii de lumi cadre de tr^ tu- 
r'țli-

1<j tineri diiilrr <uir 5 fete au 
f<H»t ti niiși la Muala de trac- 
turițli dela Aradul Nou, unde 
ci \or reuși ca in scurt tuuj> 
sa-și iivtuțruM.u eumlucerna trac
torului» c'u apoi lu întoarcere 
să fie de real fob^- «icMci Sta
țiuni.

IVn ru i n d<iUniirva cu fitiocM*» 
a carviiiiJur cr le stau ân fața 
munciiurii Stațiunii de Mașini 
și Tractoare diii Orâștie au 
cJicrnat la infmrrc ț>c mu natu
rii Uzinei Cliimii«- A-dra din 
Orățtid. lliâlidujși angaja meu te. 
dmwrvle in inxleplini^-A ți dr- 
pușirca progruiinJui pe peri
oada dela 1 mai lu 25 august.

A MJ PROFAN, coresp. ▼<»! a

campaniei de recoltare, iar meni- 
hril de partid trebue să fie pil
dă în munca din această campa- 
<re

In condițiile ascuțirii luptei 
de clasa Ia (ară trebuiește în
tărită vigilența și intensificată 
lupta inTPotriva manevrelor chia- 
burimii.

Din paginile broșurii reese, mai 
departe, îndemnul la luptă îm
potriva superstițiilor si a deprin
derilor vechi care sunt arme, In 
mâna chiaburimn, menite să ză
dărnicească eforturle oamenilor 
muncii dc pe ogoare de a ajunge 
Ia un trai mai îmbelșugat.

In încheiere, broșura arată ne
cesitatea concentrării tuturor for
țelor pentru a se recolta totul S 
la timpul PotrMt pentruca ast
fel să fie împlinit și depășit Pla
nul de Stat în sectorul agricol 
as gurândti-se hrana muncitorilor 
dela orașe și sate.

angajatei sale. Albescu Aurelia, 
7.500 Ici.

Următorii chiaburi, care n'au 
voit ca să achite salariile res
tante angajaților lor, au fost tri
miși in judecată: Stancu Vasile 
din Vâlcelele Bune, Stoian Cos- 
tica d'n Valea Dâljii. Tănăsoiu 
\ ictor din Sânpetru, Furca Ioan 
din Ohaba, Sibișel Alexoi Petru 
din Petreni și Roman Visarion din 
Gauricca.

afj.ru


ZORI NOI

DIN CÂMPUL MUNCI
LA UZINA „ASTRA“-ORÂȘTIE

Muncitorul Boldură Nicolae 
lucrează la două strunguri deodată

Urmând exemplul strungarilor 
fiuntași dela fabric le din (ara ca
re lucrează la câte doua strun
guri. strungarul Bolduri Nicolae 
decorat cu ,,Medalia Muncii'* de- 
Sa secția tehnica a uzinei „Astra" 

— Oraștle, a început sâ lucreze 
din ziua de IU iunie la două strun
guri deodată.

Astiel. la strunglrea robine'elor 
tip „Lasva", adoptând un nou dis
pozitiv de centrare, a reușit să 
execute strungiri în trei poziții, 
priritr'o singura cen'rare. Totoda
tă el a mărit viteza de tăerc a 
strungului dela 500 la 700 ture pe 
minut, reuș ud in felul acesta să 
depășească norma cu 65,80 la su
tă zilnic, folosind acest dispoz tiv 
strungarul Boldura a reușit sa lu
creze la doua strunguri deodată.

La lei și frezorul Vesa Glieor- 
ghe, decorat și el cu ,,Medalia 
Muncii'' și câșt gator al drapelu
lui producției in cadrul întreceri
lor între muncitorii sectei, adop- 
iâud deasemenca un dispoz tiv nou 
cu care fixeaza 6 piese in freză, 
execută in acelaș t mp 6 operații 
la tăiatul canalelor fibrelor pen
tru pigmenți deodată.

Ne scriu pionerii despre examen..

Muncind cu sârguință noi căutăm 
să_ nu mai îie nici un corigent 

și nici un repetent
Examenele de sfârșit de an constitue un eveniment de sea

mă pentru fiecare elev conștient. Ele sunt un bun prilej de a 
titsvăjui fhrâruia jpersj>eet:a).Je pe care le uu de u deveni util 
societății prin omtoștiiit«*e lor. De acum examenele sunt în
tâmpinate cu entuziasm și în.redere de majoritatea elevilor 
care, sub îndrumarea U.T.M. ți eu sprijinul profesorilor, prin 
cercuri de studii se prezintă acum la examene bine pregăti|i.

Iută ce ne scrie in această priv nță pioneru Selcțxn Anu, 
elevă în <cl. V-a ia școlii eleinc ntare — ciclul II — din Ilafeg.

Noi elevii și elevele clasei a 
l -a ciclul H al școlii elementa
re din Hațeg chiar dela începu
tul anului am începui să învă
țăm mai bine ca in alți ani. .-1- 
cUm insă in preajma examenelor 
eforturile noastre de a tre e 
clasa cat mai bine au crescut.

In detașamentul nostru ni sa 
arătat că învățătura e o sarcină 
de bază a fiecărui pioner, o sar
cină tot aiul de importantă ca 
aceea de a fi un exemplu de 
purtare sau cea de a răspunde 
fără întârziere la ori ce chema
re a V.T.M. Pionerii au făcut și 
pe ceilalți elevi să înțeleagă a- 
cest lucru.

Astfel, in clasa noastră fieca
re a pornit să învețe cu râvnă.

Ajutați de diriginta noastră 
ne-am organizat pe grupe de 
învățătură in care elevii mai slabi 
primeau ajutorul celor mai buni 
și a profesorilor.

Muncitorul Bo|a Rusalin dela Ă.C.P.
lucrează la doua

(urmare din pag. I-a)

minate la timp fi in bune ion- 
difiuni, tovarășul Boț a s'a ho- 
tărit să lucreze la două mașini 
deodată.

lucrând in acest fel, la ma
șina plană loaorășul lioța a de
pășit norma cu 80 la sută, fă
când in plus și 20 bucăți pinioane. 
I.a a doua mașină unde la fel 

se cerea terminarea de urgență

Prin întrebuințarea acestui dis- 
poz'tlv, tovarășul Vesa Qheorghe 
depășește norma cu 163 la sulă.

Insă tovarășul Vesa nu se mul
țumi ște numai cu atât. El a avut 
griia sa ridice un nou muncitor 

calificat, pe tovarășul Delmand 
Francisc, pe care il învață să lu

creze după metodele sale de mun

ca, pentru ea aceasta sa fie con- 
t nua'a și in timpul apropiatului 
său concediu.

C. BLITANCHE. coresp. voi.

Răspunzând chemării la întrecere socialistă 

Tdndrul Nanciu Petru dela A.C.P. 
cere pentru a treia oara reducerea 

timpului de lucru
Numele tânărului \anciu Tetru 

liela sec|iu șmecanică— .'trunyuri 
este cunoscut Iu tonte sec|ii'e 
Atelierelor Centrale Petroșeni.

Întotdeauna tânărul Nnncin a 
fost printre prunii care uu ini- 
țiul întreceri socialiste ' situnn- 
du-se de cele mai multe ori iu 
frunte.

Mânat de dorința de a pro

Mau trecut decât câteva săp
tămâni și roadele au și început 
să se vadă. Tezele le-am făcut 
toate bune 'ax la examen toți 
am răspuns bine.

Muncind cu sârguință noi am 
căutat nu numai ca toți elevii 
din clasa noastră să treacă, ci 
toți sa treacă cu note cât mai 
bune fără să mai avem corigenp 
și cu atât mai puțin repetenți.

Fiindcă noi știm că încățând 
cât mai mult și mai bin", tre
când cu succes examenele adu
cem o mare bucurie părinților 
noștri și profesorilor și totodată 
ducem la bun sfârșit in.i din 
marile sarcini pe care organiza 
ția noastră de pioneri ne-a pu
s-o in fața.

SELEȘAN ANA 
eleoă cl. l'-a a școlii elementare 

Hațeg

mașini deodată 
a 100 bucăți rame de form'i ne
cesare la turnătorie, i depășit 
norma cu M la sută.

In acest fel tovarășul Boța 
Rusalin a reușit să i.ifzcniascț 
pe tovarășul Herlea, plicii*. la 
băi.

Pentru încurajare. Consiliul 
de administrație a A.C P. a ho- 
tărit ca pe lângă acordul reali
zat să mai primească încă 50 la 
sută din salariu pentru lucru la 
două mașini.

In ziun de 22 Iunie 

Echipa tovarășului 
Andrica Ludovic 

dela mina Aninoasa 
a depășit norma 
cu 462 la sută

Echipa tovarășului Andrica Lu
dovic dela mina Amnoasa, reali
zează pe zi ce trece depășiri de 
norma tot mai îrurnoase.

In ziua de 22 crt. echipa ‘o- 
varașului Andrica formata din to
varășii Preda Nicolae. Suciu Sl- 
iiiion, l'ilip losif, Jorj loan, To- 
lan Gheorghe, Mârze Cornel, (jros 
Eugen și Jurca Dumitru a depă
șit norma cu 46’ la sută.

A. ANDKUK

duce cât mai mult <1 până în 
prezent u cerut de douu ori re- 
dibcerrxi timpului de lucru.

1 a stningirca u 16 bucă|i 
muiișoine de protec(ie care se 
folosesc in niiuu, tânărul Nan 
ciu a avut programat 260 mi
nute de fiecare bucata- Intre- 
Isuinlând din plfai timpul de 
lucru,, folosind cu pricepere 
mușina și eliminând timpii 
morți, 'tovarășul INrmciu a age
rul să i se reducă din nou tim 
pul de lucru dela 260 minute 
la 160.

Exemphd tovarășului țNat»c*u 
dela secția strunguri este demn 
de urmat ți totodată ud îndemn 
jrontru niutioa de viitor.

Milipa jud. Hunedoara—Dna 

Serv. Autoriz.—Bir. Arme
nr. 9824/949

COMUNICAT

Se aduce la cunoștință urmă
toarele:

Viza anuală a permiselor de 
port și posedat armă prevăzută 
de art. 7 din legea nr. 190.1947, 
privitoare la portul și vânzarea 
armelor de foc. nu va mai avea 
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 avu/t 
loc în perioada 20 octomv.-ie 
1948 — 1 aprilie 1949, inclusiv 
cele ce vor fi eliberate piână 1» 
51 decemvrie 1949,

Permisele de port armă de vâ
nătoare sunt valabile numai în- 
■oțite 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 Hunedoara

Căpitan de Miliție, I. Rădică
Șeful Bir. Arme.. Plut. de Mii.

N. Munleanu

CITIȚI
FEM EEA

Și
SATE ANCA

Hotărârile ședinței plenare a C.C. 
al C. G. M. din ziua de 21 Iunie 1949

(urrnarf din pag, I)

mai loate grupele rând pe rând 
uu început lucrul pe fișe aparte, 
ta, «i griji» stadwatchifr )JM*i/ rti 
condițiile de ni linca și de vta|â 
ale muncitorilor, problema mun
cii sindicule di* nimrfu ți în ge
ne fol e\ perimța stadion taior 
isoritiiicv- treime sa ajungă In 
mânu fiecărui act Mint și fiecă
rui mcaubru al sindicatelor noas
tre.

Sindicatele iiundn* cunoscând 
îndeaproape mijIoHivlc ți meto
dele de lucru și reții! izurile 

sindicatelor sovietice cart* vor rojj. 
trbui cu și mai mult succes la 
construirea nov ialism ului dn țara 
lUHLsirâ și adâibcirru pic teniei fu 
Marca Un taur Sovietică jM*nl(rii 
întârirea forțelor păcii și u|e 
democratici.

2) Comitetul Contrai al C. G. 
M-, a ascultat și discutai rapor
tul 'Comitetului Executiv pri
vind participarea sindicatelor 
noastre la iervanuu departamente» 
lor profcsianule din cadrul F. S. 
M. și ie finsnșește Gri întregime.

Astăzi când propaganda de
șănțată de război deslăn- 
/iLitâ de imperialiștii «iine- 
ricair: și vuighzj, hc împletește 
ai exploatarea d*n ce in ce 
mai crâncena a muncitorilor 
din toute {orile capitaliste, orga
nizarea și funcționarea depana, 
montelor profesionale au un rol 
deosebit de important. Organiza
rea piiuicitorilor pț ramuri de 
producție |x* plan internațional 
în codrul mărci familii a oa- 
mviMior muncii d:n lt*icru|ia 
Sindicală Mondială constitue un 
nou pas inaijitt* pe drumul soli- 
darită|ii in Iernaț.ionaie a dusei 
muncitoare, în lupta contra ex
ploatării capilalisie și contra a- 
|â|ator:lor la un ’ giou război. 
Muncitorimea noastră sind^alâ 
educată in spiritul internaționa. 
Lisiiiului proletar, va contribui 
și mai departe cu toate for|ek 
suJe la întărirea solidar*tu|ii de 
cla.su a muncitorilor.

| inând seama de rolul impor
tant al dvpartamejitclor profe
sionale Comitetul Central al C.

Să îolosim experiența câștigată 
în decursul examenelor

(Urmare din pag. I-a)

față de elevi cu ocazia exame
nelor.

Prin funcția lor, acum sunt 
adevțărati «colabonanori ai lelevi- 
lor.

Profesorul nou caută să sta
bilească cu ocazia exa mtjndor 
încă odată dacă elevii și-au 
însușit principiile dc bază ale 
^materiilor studiatei iși legătura 
ce este între ele.

In aoest fel, elevul va reuși 
sa-și formeze u n bagaj de <cu- 
noștințe prin care să-și facilite
ze perfecționarea in școlile su
perioare.

Această noua atitudinea □ 
profesorilor, contribue la o ra
dicală transformare și in acea 
a elevilor.

Profesorul devenind colabo
rator «și sfqtuitor și examenele 
sunt altfel privite: ele devin o 
sărbătoare pentru elevi.

Desigur că mai există încă și 
unele lipsuri pe caro uvem du- 
’toria de a le lichȚla cât mai 
gTabiiic.

De pildă nu ttoți profesorii 
Vi-au restructurat materia în 
rpir tul științei . mo r.vist-lenta is
te,, acest Tapt aducând tratare* 
uneori superficială, a lecțiilor.

G. M. Imlfiruște cu uniunile siu- 
dioiilr (bn fura noastră sa par
ticipe în mod activ lu lupta și 
munca acestor organe ale F. S. 
M.. pentru pace democrulK*, bu
na '•tun- a celor Cc mu.ii<«*»c.

5) J*lvnaru Camitr'ului Cen
trul ul ( (>. M. SU Iutii cu ij
d«M>sz»bită tul fac|i<* docili i> Ier ru 
c<»Jiii d<- u| doilea ( ongres a! I', 
S. M. care coUstituj o noua 
și importanta etapă in activita
tea Fiiderufiri Sindicale Mon
diale in activitatea ți lupta 
muncitorimii dr iprHulindrni 
pentru o xiu|ă urni Lumi, pentru 
«HÎgurarea unei păci trăiriict* in 
lume.

Comitetul Central aproba in 
unanimitate raportul prezentat 
de delega|iu propusă dr Comi- 
tatitl 1 xecutiv care va reprezen
ta mișcare-a sindicală din H. P.
R. la CongnsuJ al doilea ol F.
S. \1. dela Milano.

Totodată Comitetul Centrai 
hotărăște ca (deslxitarilc aiui 
de al doilea congres al F. S. M. 
sa fu* larg popularizat prin 
presă ți radio în adunări și «con
ferințe. altfel au fiecare mem
bru al sindicalelor noastre să 
fie conștient de rolul F. S. M 
și de lupta jm? care o desfășoară 
în apărarea intereselor clasei 
muncitoare ;uiternațJonalc in 
folosul păcii și secujrîtăpi |h>- 
pourelor.

4) Comitetul G-ntral al C. G. 
M. luând în di&cu|ie raportul 
Comitetului Executiv, privind 
problema încheieri? tprimelur 
contracte colectiw cu caracter 
fiociulist in fntrupriuderife db 
Stat, și le însușește 5i saluta cu 
bucurie ăncheSerea ^i Jiuvgia_ 
frarea celor 1873 contracte co
lective în sectorul Industriei de 
Stai.

Stimulând elanul oamenilor 
muncii, sindicatele noastre în
drumate de P. M. R. au trans
format campania de incb ere <i 
contractelor colective intr'o lar
gă acțiune de masa care sa tun- 
cretizează îll angajamentele în Ln-

De inuJte ori materia na fost 
legata de realitate, iar conclu
ziile trasa pre-ym^au uuiuai o 
valabilitate teorctiecă.
Acest ifapt constpue o scădere 

și pentru înlăturarea tai treime 
să ne intensificăm munca.

Deasemeni la elevi mai pot 
fi sesizate unele lipsuri.

Mai Există elevi cane nu nu 
reușit să-și însușească un nivel 
politic și ideologic destul de ri
dicat, uu și-au formulat o ati
tudine £>rpcibă și oonsacventă 
fața de învățătură

Tot pe baza experienței acu
mulate în timpul examenelor, 
s’a putut constata cu spiritul 
colectiv nu este suficient des- 
voltat, din care aauză indivi
dualismul burghez este incu 
lf rec venit [în școală
Aici revine I-.T.M.-ului sarcina 
de a contribui efectiv ila ridi
carea ideologică a elevilor și lă
murirea nouei atitudini pe care 
trebue s o aibă fața de munca 
și de colegi.

Pentru profesori, revine sar
cina de a-și înșuși principiile 
marxist-Ieniniste mai în profun
zime pentru a le pune cât mai 
grabnic in practică și pentru 
a-și restructura just, fiecare 
materia sa. 

trfxrreu Bocudu*tâ In vederea in- 
dupliikiru și depășirii Planului 
de Stat al Jt P R.

Musm*Jc de munxtari, trhn cl- 
f*mi, ingineri și funcționari 
și<iu însușit priiu'ifjiile noului 
contract colectiv, fapt care t*v u- 
glindrșle prin panii ci pun^u nia- 
fcivâ la dLscu'area con Ir tutelor
colective și prui < ele 2B <KX) da 
propum-ri făcute de delegaji
jx*ntru o mul bună oragni/are 
și rlxJi< ore u produc|i«*i șj a 
duciivituții muncii, dr rare este 
slrum» legata ridicarea nivelu
lui lor dr via|a

fomitatul Central al C G 
M. Sx>jt<*țta ucivkar, să ie *u- 
Jdiniczc sarcina imediată u mu- 
fbunelor de a grota Incbcjcrra 
contr^-telor colective în secta- 
rul ugricul de Sla( ți de inten
sificare a aefiunu pentru indic- 

r.-rua «xntruclelor culedliv,:- -i 
UulKuluale dw Btcturid parii, 
cui ar.

Sindicatele au isarcina ta ni i- 
bilvcze umzwlc de salanap p.n- 
Iru realizarea angaj<uu<-iil<-|or 
pnnuzut în contractul culecirv 
ți să asigure controlul (r-rma- 
lu’ui al njaaelor asupra felului 
euiu sc execută stipuîaliunilc 
contrzu-6-lor colective.

Adunările generale ■tr.mcB'trm- 
le la caic jsarticipă și ailinitiis- 
țirujiilc jntrepmuk-rț <rr trvbuc 
să fie bine pregătite. Comitetele 
de sil. iicalc și de intrvprindcre 
<rebue să prezinte dări de '«sâ
nii care să oglindească modul 
cum eS'ie țlus la îndeplinire 
contractul colectiv, greutățile 
ivite, precum și propuneri con
crete per.tru îmbunătățirea mun
cii pe iriiwstrul viitor.

Uniunile au sarcina de o or
ganiza un control și un sprijin 
jiermancnt sindicatelor, prileju
ind un sistematic schimb de ex- 
pcrienfe intre sindicate.

Respec'ajea angajamentelor 
prevăzute în contractul colec
tiv va contribui simțitor la con
tinua desvoltan* a întnepruide- 
rilor, la imbiinăiăfirea condiții
lor de muncă ți de viață ale 
muncitorilor și funcționarilor la 
Construirea socialismului în 
țara noastră.

învățând continuu atât elevii» 
cât și profesorii, ticbuesc depuse 
toate eforturile pentru a intre- 
buijvța lin mod iț £ experiența 
acumulată in decursul exame- 
neleor actuale; pentru a inia tu- 
’ra definitiv lipsurile constatate 
in această sesiune.

Nurnai așa vom face drn t î- 
itrrii (țlcv oameni /întregi la 
minte și la trup-, cadre valo- 
r(«se epocii de nouț construcții 
sociale pe cane o trăim.
IV_____  ÎS.

PIERDUT
Buletinul Biroului Populației 

pe numele Gnad Irina din co
muna Petroșeni eliberat de Mi- 
lîțțB Petroșeni.

Declar nul.
Buletinul Biroului Populației 

nr. ’05 pe numele Deliu Pantele 
eliberat de Miliția Corabia jud. 
Romanaț.

IVcIar nul
Buletinul Biroului Populației 

nr. 157N8 pe numele MănailA 
Dumitru eliberat de Miliția Lu
pani împreună cu oariea de 
muncă liberală de Soc. „Lu- 
peni" nr. 32959 si ordinul de 
tra ibport.

IX'ciar nul.

cla.su
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încercarea unor capi ai clerului din Re
publica Cehoslovacă de a întrebuința 
biserica împotriva intereselor Republicii

PRAGA, 23 (Agerpres). Vor
bind Iu poș ul de radio Draga, 
primul ministru al Republicii Ce
hoslovace, ZapotocRi, a aratal ca 
unii reprczenlaiiți ai clerului, iu 
Irun'e cu Arhiepiscopul Beran ar 
încerca sa întrebuințeze biserica 
împotriva intereselor Republicii, 
difuzând in rândurile cetațen lor 
știri mincinoase peidru a-i dis
trage in acest fel dela munca de 
construire a Sfaidlu' Cehoslovac 
de democrație populara si de'a 
îndeplin rea Planului economic.

Guvernul Cehoslovac, a decla-

LA TOR1NO

subliniază ca f c- 
îi esU* asigurată

ral Zapotocky, 
cărui ce'a|ean 
libertatea de credința, nelimitata 
de iiinrc. Totuși credințele reli
gioase nu vor servi pen'ruca cine
va să leluze sa-și îndeplinească 
obligațiile cetățenești. Guvernul 
nu va permite bisericii ăA ex
ploateze siluat'a sa in scopuri 
antiguvernamentale.

Guvernul Cehoslovac apară Pe 
oricine care respectă legile de
mocrației populare, și se conduce 
după ponstituția Republicii Ce
hoslovace.

din industria

Procesul democraților greci 
continuă în Atena

Eliberarea lui Simon Compein 
e un nou succes al forjelor 

progresiste
VIENA, 24 (Agerpres). Din Gra- 

nenfurt se anunța că Snion Com
item redactorul ziarului comunist 
VOLKSWILLE 
damnat recent 
taiiic la 3 luni 
a fost pus în

din Carintir, con- 
de tribunalul bri- 
de zile închisoare, 
libertate. Elibera-

rea lui Compein, scrie ziarul. 
„Oe.sterreicliiM he Sliminc" repre
zintă un mare succes a forțelor 
progresate din Austria care des
fășoară o mare campanie de pro
test îtnpotrixa acțiunii arbitrare a 
autorităților de ocupație anglo- 
americane.

HOM\, 33 (Agrpres). l a 22 
iunie .s’a dcM-his l«i I'orhip ( ou 
ferUițu de < onstmiin- u De.pur 
taiiieaitului Profesiirnaif hilvrnu- 
|iomil in cudrul F edem (ici Sin
dic tle Momliule u iiiiiiicjloi-for 
din Industrii! Metalurgica.

Ziarul I NI TA anunță cii b< 
deschiderea conferinței au par
ticipat delegați ai sindicatelor 
din Australia, Kqiublica Popu
lam Albuniiu, 'Repnblioa Poțiu- 
laru < choslovucă, Finluiidu, 
Iranța, India Olanda, llcpubb 
cu Populară > Roniânu, 
Itc-pubbicaiUL I riesl, lte| 
Ungara, \encziielu. Italia 
te.le.

Cel dintâi care a luat 
Iul .Secretarul Gcncrul al
M. din I'ruiiițu, Benoit F r.iliccm. 
cure a iniilțiiinii în numele Fc- 
cleruței SpicLoule Mondțilc,, ci- 
lașuliii Torinci bi l'ederuțici 
Muncitorilor metalurgicii din 
Italia pentru piimirx-a fueulii 
după cuie u trecut la expnmț-

cuviin. 
(. (,.

Muncitorii sectorului III Pelrilasau situat 
în Iruntea tuturor având 

program de
straduesc sa sprijine grupele de 
mineri in lupta pentru cărbune, 
apioviz onându-le la timp cu va
gonete goale in măsură suficientă.

In lelul acesta, minerii nu mai 
sunt nevoiți să aștepte ore în
tregi, sau să alerge intr'o parte 
și in alta după ..goale" sau lemn, 
ci iolosesc din plin timpul pro
gramului de lucru reușind astfel, 
să mărească simțitor producția 
și productivitatea muncii.

o depășire

prr
<'<mfrrin|ei. u nubil 

cajnj>oiun (ă n f u i t li de 
< • inIltii;iI iiii-

urnit ni h>r muncii mi

iniiiK-itur i din 
sfi-și < ijiu- 
Ln ternul in»

iu Vâttlrul ledvra- 
Morxl'ah*.

K'roisul, șe
ii 1 rederupei 

<lin
al mun- 

subhniut cri muncilurii dm 
doresc • j

Iu

de
(urmare din pag. 1)

încă în colectiv, toate 
sectorului pretau produc- 

scbiinburi: muncind pe

ar'-i- 
aiuta electiv grupele care 
mai puțin în organizarea 
Si ridicarea

de cărbune si nu rare ori 
î cieiii 
produc 
muncii 
muncii.

productivității

nu.
M*

A1EXA, (Aja-iprv ) Pro 
cesiil di iuf»cr<iplor gri'* i Markr 
zinU», K uragli-iuro*. 
X^idu^hi' ți ILiihoglu runtiiiHd 
la Ti Hainului Militar deja -

JJiVMipik»cic acuzd|?i < upr.<‘- 
in rt-cht/Huriu suni < oiupk i

noi ii 1 cnml*iute, loule *U-
polipei uvund drept :>(ăip de u 
d'Hvdi tn (4 i u/uți iutii <o 
iiiuuițli uclivi (uroru trvbur 
]i M’ aplicr snncpttniir prrvu 
zulr în legea diucoiiicu ,.|K'ntra 
iutii(inerttu oru:m*i". (Mata (i 
a4.i>t<‘ ucu/upi .,v<ir li dovedite' 
‘‘i-ntinîa de inoaric. \<i putea ti 
prunutilalu. lulorihlplv -|Fob- 
lk<'iie>ti uu imifS atât de depai- 
te incul uit atribuit postul d< 
b responsabil ul 
versne ul C, (' 
(binuni>t (»rec“. 
putini liutnoglu 
AM I JeuM'inoiiea 
cu Markc/inis a
secretar ul < oiirtctultu Parlidu 
lui ( oinuiiisl din Aurita, <*4i t<»u

ailivitâții »ub- 
al Partidului 
ziaristului Iară 
membru iu I 
poliția afirm.i 
fusi primii «a

medie, 
de 88 
Bedea 
Ludo- 

lon $i

In prezent in afară de grupa lui 
Muii'eanu Nicolae care mai lu
crează 
grupele 
ția pc
fișe aparte, grupele sectorului 111 
realizează cele mai mari depășiri 
de norma. Echipa lui Vastu losif 
e iu frunte cu o depășire 
pe intervalul 1—22 iunie, 
la suta urmată de echipele: 
Sabin cu 85 la sută, Pop 
Vl\, cu 70 ia sută. Fila
Deak Wilhelm cu câte 55 la sută, 
Nistoreanu Gheorglie cu 41 la su
tă, iar echipele conduse de to
vărășii Vartop Sivistean, Raza 
Șteîan, Muntean Nicolae, Văidean 
Ion, Foca luliu, Godja Gheorghe, 
Nichîta Ion și Ciulea Ion realizea
ză depășiri de normă Intre 5 si 
37 la sută. DE SEMNALAT ESTE 
FAPTUL CA DE PATRU ZILE 
DECAND GRUPA TOVARĂȘU
LUI VAIDEANU LUCREAZĂ PE 
FIȘE APARTE. 
NORMA ZILNIC 
SUTA.

ARTIFICIERII LUPTA ALA- 
TURI DE MINERI PENTRU FO
LOSIREA DIN PLIN A TIMPU
LUI DE LUCRU.

DEPĂȘEȘTE 
CU SUTA LA

GRUPELE DE 
APROVIZIONATE 
IN MĂSURĂ SUFICIENTA CU 
MATERIAL LEMNOS ȘI VAGO- 
NETE GOALE PENTRU ÎNCĂR
CATUL CĂRBUNELUI.

MINERI SUNT 
LA TIMP ȘI

Multe grupe de mineri, nu lu
crează încă după sistemul de pre
luare a lucrului pe schimb din 
Cauza că sunt slab aprovizionați 
cu lemn pentru armarea abata
jelor si vagonete goale pentru în
călcatul cărbunelui extras.

Tehnicienii sectorului III
trila, au înlăturat aceste pled ci 
ce stau in calea aplicării in mssă 
a acestei metode. Muncitorii dela 
transpor'ur le subterane antrenați 
$i ei in întrecerile socialiste se

Un rol de seamă in bunul mers 
al muncii din mină îl au artifi
cierii. Ei sunt aceia care manipu
lează explozivul și de felul cum 
lucrează ei, depinde bunul mers 
al muncii: Conștienți de acest fapt 
artificierii sectorului HI Oancea 
Aron, Andrei Ignat, Berindea Ion. 
Buciumau Nicolae. Muska Dioni- 
sie, Lascu Miron și Golgoțiu lo
sif, și-au luat angajamentul să 
execute la timp și în condiț'uni 
cât mai bune, orerația de esca- 
vare a cărbunelui.

In acest sens pentru fiecare ar
tificier a fost fixate sectoare de 
activitate, și fiecare se stradu- 
ește ca imediat după ce grupele 
au terminat cu perforarea găuri
lor sa înceapă încărcarea lor cu 
exploziv și apoi detunarea.

De mare preț este acest lucru 
pentru bunul mers al muncii în 
abataje, 
cazurile 
aștep’au 
găurile,
sau chiar mai mult t mp care era 
irosit in zadar și care era o pie
dică în mărirea producției de căr
buni. Acum la sectorul III ase
menea cazuri nu mai sunt întâl
nite. Artificierii alături de mineri 
luptă rentru marirea producției

in trecut nu puț ne erau 
când grupele de mineri 
artificierul, sa împuște 

câte o jumătate de oră

Pe-

III PETRILA 
PI ȚINE AB-

IN SECTORUL 
SI NT CELE MAI 
SENTE NEMOTIVATE DELA LU
CRU.

numărului de 
dela lucru, 
lucătoare ale 
dm sectorul

au iacul 203

la sectorul 
procen ul de

lipsuri

III al 
absen- 

redus

luni djttre factorii pincipali ai 
succesului minerilor din sectorul 
III cu celelalte sectoare, este re- 
dr.cerea simțitoare a 
absențe nemotivate

In primele 21 zile 
lunii iunie, mitici ii
III au prestat 10941 posturi la 
care au avut un număr de 179 I p- 
sari nemotivalc, lata de cei din 
sectorul Ii care la 5.642 posturi 
au avut 137 absențe nemotivate, 
iar cei d n sectorul I, la 7.245 pos
turi prestate 
remotivate.

Faptul că 
mmei Pelr'la
țe nemot va'e e cel mai 
este strâns legat de generaliza
rea sistemului de preluare a lu
ciului pe schimburi, care nu este 
numai un factor de seamă în bu
na organizare a munci . în stimu
lai ea minerilor, in realizarea unui 
câștig mai bun prin mărirea pro
ducției, ci este și o armă pentru 
întărirea discipl nei în muncă, pen
tru ră șefii de grupă au dreptul 
să refuze încadrarea în grupele 
respective a acelor care lipsesc 
neinotivat dela lucru. Așa mun
cesc nimerii sectorului III pentru 
îndeplin lea și depășirea Planului 
pe cel de al doilea trimestru al a- 
nului, acestea sunt mijloacele și 
metodele folosite de grupele a- 
ccstui sector pcntiu l ehidarea ră- 
rtâtienj m ur.na reușind astfel să 
S'tueze in fruntea minerilor celor
lalte tiei sectoare ale minei Petria.
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...S’a deschis conîerin|a de constituire 
a Depărtăm catului Profesional Interna
țional în cadru I F.S.M. a ‘muncitorilor 
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Luatul cuvântul 
cltc turul general 
muncitorilor mdalurgișli 
Franța ți fost ministru 
cii u
industria metalurgică 
se uneasca în lupta pentru -tvu- 
lizurou aspirupilor b»r upăru- 
rCu druptur’lL>r democrat:*
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ziuu (Le 2t iunie iu orașul Goit- 
Maldov, uu con-imiui lucrările 
(xmfer.'nțci 1 n turna J .anale d
cous,.Utiirv iu c adrul 1' cd<*rației 
Sindicale Mondiale a Di paria- 
meatului iProGrswniul I ji terna -
țioual uj muiiiiunilor din Indus
tria pielăriei și in< alțâminlei.

1 n numdc inuuc .orJur cehos. 
hnaci din inda^iria pielăriei șl 
încălțării jitei d li textile u
Inul cuvântul membrul delega- 
ț ici ctdiosloVaro. Se kerma n.

A^luihov, piiișolinlek- sind na
tului muncitorilor din induslriu 
pielăriei și blănurilor din Uniu
nea Sovietica a salutat confe
rința în nuineie ctdor _5b.OUO 
membrii ui acestui sindic-at des
criind succesc-Jc 
costa.

I.o conferință 
menea cuvântul
gapcă Chinei democrate. , preșe
dintele s indica țiului muncitorilor 
din industria piclâreL

Lucrurile tconferiiip-j continuă.
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La Berlin a fost înființat un Co
mitet Național pentru eliberarea 

lui Max Reiman

româna s Asociației 
turiștilor demo- 
indignare șt rea 
Reiman, preșe- 
Coinumst d n

HVRl.'RI ȘTI 24 (.tgerpres) 
( omit'Iul \i‘lioiial pentru ehb<- 
lurcu tui .Ifaș h\‘maii.

BERLIN.
Secțiunea

Internaționale a 
erați a i rim 1 cu 
âiestjrn lui Max 
dintele Part dului
Germania O< cidentala de ca’re au
toritățile engleze de ocupație. Ju- 
r'știi democrați 
Populară Română 
vol'ați de acest 
dreptat împotriva
luptător pentru pace și 
țnător al intereselor 
muncii din patria sa.

Secțiunea Româna a
Internaționale a Jurist lor demo-

d n Republica 
sunt adânc re- 
act fascist in- 
unui nennoslt 

aprig sus- 
oamenilor

Asociației

„Goalele" dela mina Lonea
(urmare din pag. I)

nos mui sunt imă trei vagonete 
stricate"' (acum două luni caic, 
tovarășului Kamenitzki, președin
tele sindicalului a fost in mină 
și și-a scris cu cretă numele p-‘ 
oagonul cure acum e plin c:i 
apă, probab'l "n există decât 
unul singur, ții dup'aceca ca să 
nu se plictisească '-au mai ik- 
nit niște ortaci).

ții la macaz, in lentila II m ii 
e un oagonet standard, pus Iu 
o parte, (pe semne să păzească 
linia) așa cum și în fund, 
120, in Valea Orșului mai e 
nul șchiop de o roată (roata 
aruncată cât colo pc galerie).

Sigur că el ( ine ar putea
atât de mincinos să spună nu.

Din cauza asta (și J nu Cre
deți să sunt numai atâtea oa:-o- 
nete și rofi câte întrebări am 
pus) galeriile pricipalc ale mi
nei Jief-fonea pai a fi un fel 
de cimitir — bine infeles cimi
tir de pagodele. în afară de li
nul care 
GOAI.E.

Acum
nem cu

la 
u
e

f.

e plin cu

să vedem 
întrebarea

apă, toate

cum rănii- 
cititorilor:

clăti s lotcșie samavolnica intem- 
.'i.țare a frun așului cr.munisi ger
man ca : noua xioUrc a drepturi
lor .uimim, corn să de iinperalișuig 
ang'.o-au.Lri.aiii contra luptătorilor 
cn ifasc ști și iu același ( mp ca u 
nou? m.inexra mdreplata împotri
va ntercsdor și nb-rtaților demo
da '

1-c aceia un.nd 
acel al oamenilor 
lumea, va rugam 
energic impotr x a
Reiman cerând imperialiștilor dn 
zona britanica de ocupat e imed'a- 
ta lui eliberate.

Comitetul de conducere al sec
țiune! Romane a Asociat ei Inter
naționale a Juriștilor Deinocrați.

Profesor Universitar Gh. C. Ste
re, prim-rreședințe el Curții Su
preme a R. P. R.

ale poi- urului gel mari.
ilasul nostru cu 
muticii din toata 
sa protestați cu 
arestam Iu. Max

Ce legătură are criza de goa'e 
cu supraveghetorii i(e transpor
turi, maiștri mineri și șefii ti' 
sector"'

l’ăi l.ii'e. da<ă unul — un i 
numai— dintre tofi aceștia ar 
fi făcut socoteala următoare: - 
sunt numai J0 ougonete arun
cate (simt pisă mai multe). Dacă 
ele ar fi reparate ar putea intra 
zilnic in mină de câte 4 — 5 or’. 
.Ista jr însemna că zilnic ar 
li cate >f> de „goale" in 
Nu ar fi fost lunar 
„goale" mai niult'f

lată deci legătura.
Mei unul nu și-a dat

să sesizeze ui puțin o a>em? 
"ea situa(ie, decum să propună 
cu liotărire luarea de măsuri

Ba chiar și președintele sindi 
latului s'a mulțumii doar să-și 
scrie numele cu cretă pe unul 
d’ntre „cadavre".

l’u'iă acum numărul vagonete. 
lor aruncate crește mereu așa 
i'ă Și lipsa de goale.

Șî dară s'ar de finta „cimiti
rul" n'ar fi lichidată. Totuși s'a, 
putea spune <ă s'a făcut ceva fl 
incă destul de mult.
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BF.RLIX. 24 iAgcrprv<t. — La 
22 iunie a fost înfiinlui Ja Ber- 

I n dn inițiativa part delor si 
organizațiilor antifasciste* de
mocratice un Conuie! Național 
pentru eliberarea lui Max Rei- 
inaji. l)in acest 
U* ițeprt'zvnlanți 
Cnil (.Icrnian «i
Jorlaltc partide' 
tifasciste precum 
♦ați de seanm din 
fica culturală *

In cadrui primei salt 
Corritetul Național pentru elibe
rarea lui Ma\ Reiman a adw*- 
>ai un apd populai iei germane 
și au cerut parlamentului 
primului muuMru ul Rcnuniei de 
Nord su ia toa’e măsurile în 
voderea eliberării președintelui i 
Partidului Comunht d:n Ger
mania Occidentală. Ma\ Reiman- 
care cs‘e in acela* timp deputat 
in parlamentul Renaniei de 
Nord-M e>ifu’ia.
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