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Tehnicienii exploatărilor carbonifere din Valea Jiului trebue să fie primi în lupta 
pentru înlăturarea greu(ă|ilor ce stau deacurmezișul măririi produefiei de cărbuai 

GRUPA TOVARĂȘULUI 1ANCU IOAN 
DELA MINA JIEȚ-LONEA — O GRUPĂ CARE 
E COPLEȘITĂ DE GREUTĂȚI Șl RĂMĂNE SUB NORMĂ

La nuna Ju l-Lonea, cea. o tre 
vne din numărul de grupe de 
mineri, nu-Și Îndeplinesc normele 

. ' Unele grupe rămân in urmă din 
lipsa de organizare a mn.ru ii, din 
caută numărului ridicat de ab 
tenfe nemotioatc, ele. Sunt alte 
grupe, care luptă din greu pen
tru a produce mai mult, insă e- 
forturile lor sunt zadarnice: ră
mân tofi sub normă.

Una din aceHe grupe este și 
ceea o tovarășului lancu loan, 
care lucrează intr'un abataj ca
meră nemecanizat. Hun a e bine 
divizată pe oameni, (,’nii lucrea
ză la ruperea 
•trai, alții 
cic

Insă și 
Stratul de
gaz metan, care exclude folosirea 
explozivului la escauarea cărbu
nelui, tucrându-se a'tfel numai 
cu ciocanul de abataj, greutate 
cam ar putea ti învinsă, dacă al
tei? care pot fi ușor înlăturate 
au ar impiedica munca.

două fronturi de cărbune minerii 
lucrează mul mult in întuneric.

Mari suni gremătile In muncă 
cănd se lucrează n întuneric. Mi
nerii abia gJseic sculele. Iar rupe
rea cărbunelui din front se face 
pe pip.- te. $1 acestea, d'n cauza 
că administrația exploatării nu a 
rezolvat cerci ea tovarășului lancu 
loan, de a inzestra acest abataj 
cu Încă o lampă electrică cu aer 
con primat.

apă care stă iiestinglierltă pe ga
lerie. Alt.uri. o pompa de apă 
nmnta'ă cu Intenția de a evacua 
aia funcționează in gol, du cau
za că 
ulei o

uu s u

cărbunelui din 
Ia armare, transport,

grculâlile sunt mari, 
cărbune emană mull

UN ABATAJ UNDE SE
Jț LUCREAZĂ IN ÎNTUNERIC

Lazul metan c cel ma mare duș
man al minerulu’. lesă, ei e inofen
siv atunci când ta'ticrii respectă 
măsurile de siguranță, măsuri pe 
care tovarășii din grupa lui lancu 
loa . le cnn.sv ți le pun iu prac
tică.

Una din aceste irisuri este șl 
folosirea Tâmpii de mină pentru 
Iluminat. Lampa de benzină nu 
pea'o fi rid cată mai sus de doi 
mcti', deoarece gazul metan se a- 
dnnă lângă tavan ți se poale a- 
prinde — lucru care face imposi
bil iluminarea abatajului 
pi de siguranță.

In această shua'ie, in 
tovarășului lancu a iost
lampă elec'rică care funcționează 
cu aer comprimat. Insă acest □ - 
batui e exploatat pc două fronturi, 
iar lumina acestei lămpi e cu latul 
iusulicientă- Ea este așezată in 

* «n’ilocal abatajului, iar pe cele

cu lăm-

abatajul 
adusă o

IN LOC SA FIE LA 4 METRI. 
LEMN'. L DE ARMATURA E A- 
DUS DELA O DISTANTA DE 

150 METRI

In abatajul grup.*1 tovarășului 
lancu nu se pliate lucra cu cx 
plosiv, ciocanul de abataj ți for. 
|a mușchilor minerilor tiebue să 
prăvălească bucată cu Imcată 
din stratul de cărbuni. Norma de 
4 tone pe cap de om, fură explo
ziv și fără mecanizare nu poate 
fi îndeplinită fără folosirea cliib- 
zui ă u timpului piograinului de 
lucru.

Ce se întâmplă insă. De i aba
tajul grupei Iaruu e situat la o 
distantă de numai 4 metri de pi- 
ler:e, lemnul de prmuturâ e de
pozitat la o depărtare de 150 me
tri. După icc un câmp de cărbu
ne e exploatat, toți minerii tre- 
bue să lase lucrul ți să trans
porte cu bra(cle stăJp <u stâlp, 
scândură cu scândură, necesare 
asigurării abatajului. Așa s<- 
pierde o bună parte din timpul 
programului de lucru, timp carj 
e atât de necesar pentru îndepli
nirea normei.

e defectă $i nimeni nu la 
măsură* de îndreptare.

• * •
o grupa de mineri, care e 
<1 fje c-opLișiid de greu

tăți. iuta o gripa care cu toutc 
grvMpatilc întâmpinate,
dat înapoi dela introducerea sis
temului de preluare a lucrului 
pe schimb, tocmai pentru a li
chida m rămâiu'rca în urmâ. In- 
L i. grupa tovarășului la:icu loan 
n a reușit să îndeplinească cel 
iuțiți noima. .SclLmhul condus 
de lancu luau a răiuuS sub nor
mă cu 9 La Mită, schimbul lui 
Bojdan Dumitru cu S8 la sută, 
iar acela al tovarășului Rad Ro
man cu 44 la sută.

Ramăm* ub normă grupa to-

(< ontinuare in pag. IU)

VAGONETARUL LLCREA7A CU 
PICIOARELE IN APA

de tază, lucrea- 
carbuneluî, in 

cei trei vagone-

acești vagone-

Jos, în galeria 
ză la încărcatul 
sebimb de 8 ore 
tari ai grupei.

Greu muncesc
tari. In loc ca galeria să fie cu
rată, rotile vagonetelor $1 bocan
cii vagonetarilor sunt copleșiți de

HI DEA Mf$ procesuldeuwinterthur
INSCENATDE GUVERNUL ELVEȚIAN 

ÎMPOTRIVA
DIPLOMATULUI ROMÂN S. VIȚIAr^U 

A AJUNS LA SFÂRȘIT 
La ultima ședința a procesului a luat cuvântul 

Șolvan
Ml L A X 0, 30 (Agcrpres)- — 

A\ eiLuri ‘ j deschis |j Palatul Ar- 
fc‘i‘1 din Wlatjo al doilea Con- 
tres ai 1 cdvrațlcl Stadiale Mou- 
diale.

După salului de bun >enlt ros
tii de Di ViUorlo, președintele pa o 
\lzurlu al Federativi Slnd’cale 
Mondiale, a luat cuvântul Louls 
SalHaiit, secretarul general, care a 
finul raportul general asupra ac- 
fvltă(ll Fed.rației Sindicale Mon
diale.

in
dii; 
cu-

I uUl-ll

inin-ig.i
cui
ca-

au

dcmoc j( e po-

pus in | lina lu- 
brutal talia cu

și-a 1
dr

• . •
hi ziua de ’Mi iunie. 

ntUDu iluFÎUU' drld v.kploularile 
bonifcrc din \ alea Jiului, in 
drul unur nuviinguri fulger 
expriuiut solidaritatea față
CungrvMtl b S. M. klclti Miluno, 

liră lextul moțiunii volute 
de minerii dclu mina Lupeni:

\oi, minerii, tehnicienii 
muUcilofii de 
dclu mina iMpt'Ui. salutâm cu 
entuziasm Congruaul 1 . S. Jf. și 
suntem hotĂriți să luptăm cu 
toată dârzetiia contra muiicnrelor 
duțniânpfise ți războinice ule im- 
țierialițîilor unglo-americuni ți 
impuirioii dorinței lor de u men
ține ub jogul exploatării, mill- 
udue de oameni ui muncii.

toati categoriile 
salutăm 

. S. if.

(Continuare iu pag. I\ al

DIN REALIZĂRILE 
COMITETULUI PROVIZORIU 
AL ORAȘULUI PETROȘENI

îndrumat de Partid și cu sprijinul sindicatelor, Comitetul 
Provizoriu al orașului Petroșeni a pornit. încă dm primele zile 
după instalarea lui, ac/iuni de amenajare și infrumuse/are a ora
șului.

Deoarece deseori Jiul se revărsa in coloniile muncitorești alt 
orașului sa inceput rectificarea cursului Jiului pe o distantă de 
250 m. și b0 m. lă/ime.

Această lucrare costă 160.000 hi și se face cu concursul 
citorilor din coloniile respective, care fac 
voluntar.

In scopul ameliorării raselor de vite 
comunal cu 5 boxe pentru reproducători. 
90.250 lei a devizului repartizat, pentru această construcfir. s'.i 
realizat o economie de care ou fi folosiiă pentru construirea
unei noui clădiri, iar in curte sa fă ut planul de construcție a li
nei bai de deparazitare pentru oi

Deusemenea in pia/ă la nou,le liale sau executat lucrări d, 
escaoafie de cea. 600 rn. c., făcându-se totodată săpături pentru 
amenajarea unei piețe festive.

frumoasele acțiuni ale Comitetului Provizoriu al orașului Pe. 
troșe'ii vor trebui să fie un indemn pentru muma de v Hor.

această muncă in
mun- 
mod

<
s'a construit un

. Din Datoareu inițială de 
această cotixfrucft'. s’a

grajd

„Două spice, acolo unde înainte
creștea numai unul singur

,,Cel car- ar ii in stare să ob- 
ț na doua sp ce, acolo unde în
ainte creți.a numai unul singur, 
«lojz-a fire de iarbă in locul unui 
s ngur f r — acela ar merita re- 
cun linia inuegii omeniri'. Ci- 
tâiiă ntr utia d n preleger le sale, 
ac. : cuvinte din ..Călătoria lut 
Guiiver’, opera nemuritoare a lui 
D. J’ a ift, n arele casant sovietic 
natu :i:si rus Kliiecnt'i Timiraziv 
a adtngal: ..Problema celor două 
sp ce esle poate caest unea poli
tică l .'a ma: arzătoare, fundamen
tală, care va trebu soluționată 
intr -..i viitor aprv.si pentru 
tara noastra’’.

Aczste v.v nte au rt rest te 
in a: al (91â, când — după datele 
ofic ale de atunci — țăranul rus. 
care hrănea îatreaca populate a 
{ărh. suferea el * nsușt de 1 psa 
pi. brane îndestulătoare.

De alunei au trecut mai b ne

de 4ii an;. Sistemul colhoznic s a 
consolidat în sa’ele soviet.ee. Eli
berată din lanțurile robei moșe- 
rești si capitaliste, țărănimea so- 
liet.că, sub conducerea Partidului 
Comunist (b) d n L tiiunec Sovieti
că produce cu prisos ti:a pâ nea ei 
și a întregii populații 2 (arii. C. - 
lâuz'ti de pr'nc:p Ic miciuriniste 
ale științei agrobi ilogice ce avaif- 
garda. oameni d n satele sov et - 
ce obțin <1< . ă sp ce. a- lo unfe 
ina nte creț ea numai unul s ngur. 
S aș srta să rc’atez faptele a- 
ce>t >r oanieti . care mer tâ — asa 
cum a spus Sv. ift — ..recunost n- 
ta in'.rerf omeniri'-.

Zică'.oarea populară glăsuețte 
..vei cule e ceea ce ai semănat”. S 
iată că în Ucraina, academicanul 
Ivan Kole-nic, acest inovator ne- 
obns t. ieșit d n rândurile poporu
lui, care ccns'derâ ogorul colhcp- 
n’ic drept princ'paful său labora

tor, s'a hotarit la dea o bază 
ț‘ ituirii-a practicei de selecționa
re a semințelor.

El a îndemnat pe fruntașii col
hoznici și niunc lorii din sovho
zuri să nceapă. sub conducerea 
oamenilor de Știință si agronom - 
lor, o acțiune de selecționare a 
semințelor, in scopul creerli de 
noui specii de porumn. floarea 
soarelui. <eclă de gal.âr și hriș
că. Sute ș mi de exp:r men
tori niiciurinițti și maeș ri colltoz- 
nc :,i recoltelor au da< urmare 
îndemnului acestui savant.

Primele rezultate în munca de 
select onare a porumbului au și 
iost atinse.

Plugari ucra:neni observaseră 
demult că pe ogoarele de porumb 
se găsesc uneori plante cu câte 

6 ț'.iuleti. în loc de doi-trei, 
cât poartă cocenii in mod ob ț- 
nu t Experimentatorii miciurniști

ii
• • 0

din colhozuri și sovhozuri s'au a- 
puc;-t sa adune plantele cele mai 
productive de porumb, cu cel mai 
n are număr de știuleti frumoși- 
E acare spec e de porumb de a- 
C'.st tel t fost semănată pe câte 
o "arcei- deosebită.

.Această ac! une de selecționare, 
la incepu: întreprins- numai in 
câteva colhozuri, s’a extins anul 
trecut pe raoane șl regiuni în
tregi.

Acum, colhozurile ' vreazâ sec
țiunilor agricole raionale respcc- 
Eve, șt uietii de mare producti
vitate pe care i-au adunai. Sub 
supravegherea unor calificați se
lecționeri. semințele acestor plan
te cu mulți știuleti au început să 
fie semănate în f ecare raion pe 
terenul unui colhoz specializat în 
cultura de semințe. Semințele fie-

(Continuare fn pag. II)

W’INIEP'lf-IUR. (Agerprcs). 
C- lUIldvil'.ul S|H'«idl zl j- 

:-.vii(ki Aklrpres iransm Ic: 
i'iuccxui dela Winterlliur 

xcaiLi de guvernul elvețian 
ord nul cercurilor atiglo-ainer 
ne. HiiKilrixu d ploi* aluiu
.■>. Vil anu. u ajun*., la xfârșit.

I icsb.iicrile ace :ui proces 
diinav-at scopurile si procedeele 
uU.or t.nuOr elvețiene, unelte ale 
cznipan c*. dc atuVarc* ș. valon nit 
ndreptale inipolrb u R I R. și 

n rtguiiului de 
rular.i.

Desbatcr l.- au 
initi.i c iiismul și
taie ria'sler, prcșcdinlele 1 r bu
haiului elvețian, a pus tribunului 
la dispu-it'a unu. bande de cs- 

1 croct, lugari d n R. I< R„ trans- 
l’orinâiidu-l intr'un <r bunal de ca
lomnie josnică, au arata! ura ș 
furia procurorului guvernului el- 
si'tan, I athi, aliatul ș protecto
rul fugar lor iațeiști. peșuaterilc 
au arătat netrebn cia martorilor 
acuzâr.i, agen<, imperialișt , es
croc. de teapa lui Râinniceanu. 

puni de teapa lui lioldberger. Iiit- 
Icriști de teapa lui Kures-

Depozițiile martorilor vini'1 din 
R. P. R.. cei câțva pe care tri
bunalul a fost nevo t sS-i admila 
au răsturnat acuzarea împotriva 
qcuzatorilor.

Procesul înscenai împotriva 
diplomatului român Solvan 5' Vă

ii a înseninat n pa ă neagră cbiar 
si in istor a intunecată 
reacționare a Elveției.

La ultima s.d nta a 
a lua: cuvântul Solvan 

,Iau funjnfuf u dcclufui 
van I itiaVu, w tj să mă 
Contr.' abuzărilor r- pn 
dns. ci cu să protestez i»că oda
tă impotrio.i imălcării imunită
ții melc diplomatice 4m fost nu
mit de către guvernul II. P. R.. 
consilier economie pe lâ’tgă If- 
gufia Română din Berna. Odată 
u arestarea și aducerea mea in 

fafa acestui tribunal, guvernul 
elve/ian a călcat legile interna
ționale in mod grav. (îuDernul 
român a intreprin* toate demer
surile pentru aplanarea acestui 
conflict. Guperiiul c|oe(ian f'Uă,

a ju->t țiti

procesului
V;ijnu.

Sol- 
apăr 

lll .3-

Vifianu
obligațiile p* tare ft le-a 

luai p'ÎM < u/tnefil» t dr arbitraj, 
a pr< f ral ta!' In rufiul
O ■ biletelor • • mm-J < a a
<« xf i rm ttu uf ai*r.i u'i carafa 
tur puhh . ufumape nu

vaf,da .4* Iul de acuzare 
udi îndreptat imputriua Rupubti- 
t a Pof,ulare Rumâri*. in nud* 
faptului m fiuutfnui fti.epan In- 
Irefliie riiaftî rU R. P. li.

Actul de uiu/afu nierpt abil de 
departe. t‘îluiiiitla/ă eiol?*
urnita tuiiieina, ulii* ratuafet ți 
l hiufifu Sotfffti< Ă".

ArflârJ j ir tunalul a permis 
unor L'x:rQC! ai-.cr.xi ta
lonul rzr n iu.h! murdar R K R. 
y rr^ mul dc dane.
hra. Suhaii 
departe:

.-4 ni aflai 
ulOtțiAHâ, 

duce o Campanie de urâ impotn. 
im țării nule ți membrilor gulde
nului p. P. fi. Per» ana ți nclujb 
lalea tntra iunt numai uu pre
text. l-u n*tfel dt- proc^t este un 
caz rar, dar nu primul in acetl 
tcrij'.

Sohan Vifianu a arătat mal de- 
parte câ Româna a iost salvați 
de l punea Sox ciiut M c ■ popo
rul rumân este recuoot-
ct'or L'uiunll Sovietice.

,Xunt mândru — a rput 1 iția- 
tiu — (ă am putut participa ți 
eu la aceite lupt Imediat du pi 
eliberarea poporului nuilru a 
teput inuuca de reconstrucție. 
7 intp de au/e de ăoenturierii 
ți exploatatorii, țant agiți ii, upe- 
culanfii români ți utrâpăi > «u bu
cur at de jalnici i/t c^re
•e găsea (ura fi poporul uottru.

Poporul român clădefu acum 
n ttcietidc nouă. ** ttnârdă aă fo- 
luvehscă pentru f-: tm i oarâ pen
tru (l. bogâfiib țârii. Poporul ro. 
mân clădește o economic nouă.

După 
lice, in 
țâri de 
ne fie iile 
do in. internul /toporului.

Republica Populară Român# 
duce o politb ă de pace ți cola
borare internațională.

atic POPU-
Vitianu a țpus mai

că o parte din pre- 
priu <nert proces

exemplul l niunii Sooie- 
R. P. ff. ?i in celelalte 
democrafie populară be
te iulrebuintează exclu-

/Continuare in pag. 11/
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Așa se face recepfionarea cărbunilor la 
Pefrila

Cărbunele extras de uiienrll 
ploalărilar Fetrlla, Aninuasa ți 
nea. este spălat, selecționai 
prelucrat pentru comercializare de 
preparat a Petnla, unde sute de 
muncitori, angajați in întreceri so-

preparaf a

ex-
Lo-

ș<

nefe Pelrila. Lorca 
mai poale fi pr : l 
stagnând munca minerilor.

In general, in urma creștet* I 
producției de cări ur.l peste pre
vederile Planului, l'psa vagoane'or

si An’noasa na 
de prcparafie.

cialisle, luptă pentru a da o pro- 
duct e mereu crescândă de cărbuni.

La preparata Pelrila, ca și in 
iu nă. muncitorii obțin succese re
marcabile in r'dicarea productivi
tății munci. Nu esle echipă care 
să rân ănâ sub normă, iar energ a 
electrică, care pune in luuețiunc 
ir .aiatiile uriașe ale preparat.ci e 
i- rebu nta'.ă eu cbibzmntă ți eco- 
i si.ă spre a sc obllr.e un căr
bune cu pre; de cost redus.

Insă muncitorii pteparațiel Pe- 
trifa mtânpr.â mari greu'-(l in 
muncă. Una d nlre accsle greutăți 
o consiitue ncaproviz'onarea la 
tiutp cu vag ane C. F- R. pentru 
iiicsrccrcn cărbunelui. Sunt unele 
zile, când s s.s: vagoane C. I, R. 
ptea n u'.e ți din eau.a c- nu pot 
li mcărca-.e inti'un anumit t mp. 
cad in alocate: in alte zile va- 
g -ar.cie sunt puț'r.e, iar munci.cril 
lupt ittcîrca căibuni. Când va
goanele C- F. R. lipsesc. Iar silo
zurile sunt pline, cărbunele din mi-

C. F. R. se resimte t .t mai mult. 
Iar preparat a fl'nd s-jpraigh rr.era- 
tă cu cărbune, nu ural poate pri
mi proJuctia cxplcsiă:llur Pelrila. 
Lunea și Anicoasa. E necesar ca 
numărul de vagoane nentiu expe
dierea cari uueiul să crească pro
porțional cu product'a miselor 
Văii Jiului.

„Vom transpor a atâta cărbune, 
cât extrag tri* er I din Valea Jiu
lui ’ — acesta cs c angajamentul 
pe care și l-zu luat ceferiștii din 
Petroșeni, când au pornit la intte- 
ceri șoca s,e dar care nu este 
indepl'mt in istrcgirie.

O al a problemă care trehue r .- 
zatva ă. este lipsa dc elaborare 
între reccrlia de cărhm;- C. F. P. 
si prcparsj'a Pe-r’Ia. Pr nsre rc- 
ccptl-'nar.l C. F. R sunt nuli ca*e 
iiu-șl indeplmcsc sarcimlc ața cum 
trebue.

lată de p.ld.: pc reccptionarul 
ST. SOLGA

(Continuare in pag. IV)
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PAGINA TINERETULUI

Tinerii d

Prin îndepărtarea elementelor nesănătoase 
și cu sprijinul organizației de Partid

in
Lupeni

Iii ultimul timp, la Căminul 

cltoresc d ii Lupeni in urma Intcu- 

»l|lc:rll mundl de îndrumare n 

organizației do Partid, mersul 

mutic I a inceput să «o schimbe

Căminul Muncitoresc 
depun o muncă rodnică

Cu multă bucurie, pionerii din Petroșeni
întâmpină ziua de 5 iulie, zi de tabără a pionerilor

Mutt- liarl Georgescu ', Incepâud cu da

ta do
Diiicd
teonii

mult in bine.

Intre cel peste 300 de tineri, 

ac streeuraseră cătev a elemente

■esănâtoaso, care itnpledlcau des- 

«oltarea celorlalți.

Odată cu indepărtarca lor, des

fășurarea actlvllălll a luat avânt, 

tinerii progresează, iar realizările 

■unt vizibile.

I Iunie a. c-, 7 tineri — 

Nlcolae, Tecercș I., Corlă- 

V, Dumitru I., Nuț V., Bă-

dulu R. șl Anuț.î T — urinează 

de perfecționare, pentru a 

electricieni, obținând Iru- 

rezultato in iuvățătură.

II tineri - Blnunță C., Ma

cursul

deveni

moașe

înainte să antreneze U. T. M.-ul 
Iu munca, să iaca să dispară iridl- 
letența condamnabilă du pană u- 
cutn

Numai in acest fel, Căminul 
Muncitoresc din l upeni va alunga 
să lle colace cu adevărat trebue 
să fie pepinieră de cadre pre
țioase, necesare desvoltărll Indus
triei minere din Valea Jiului.

îndrumările Partidului puse In 

•rjcllcâ al întărite prin exemplul 

celor mai buni, au prins rădăcini 
din ce in ce ntal adânci șl nenu-

mirate sunt exemplele demne de

armat ale unora dintre tineri.
Astfel, tovatășll Martin Dionisle 

șl Konce Emerlc. au iost angajați 
vagonetari pe data de 2 aprilie 
a. c. Aplicând cu succes metodele 
de muncă însușite in Uniunea So
vietică, la I iunie aceștia au iost 
avansați mineri, iar astăzi conduc 
două abataje obținând frumoase 
rezultate in muncă.

O muncă serioasă a fost dusă 
de organizația de Partid pentru 
încadrarea tinerilor in școlile de 
oalificare mineră ale exploatării, 
■Jungându-se astfel ca unii dintre 
tinerii socotiți codași, să devie ca
dre de frunte atât in producție cât 
șl in munca politică.

La examenul de ajutor miner 
dela 1 iunie, patru din acești ti
neri au fost clasați primii. Ei sunt: 
Lorentz los'f, Simion Francisc, 
Braule Bernat și Hidoș Aurel.

Numeroși alți tineri urmează 
școlile de perfecționare ale sec
țiilor șl atelierelor anexă.

La Atelierul Divizionar ,,Teo-

Alfl
rin G., Petre N., Crlstescu 1.. Nl- 
culao G N., Amzar Glt. Ifrlsțu- 

leac I., Butnărescu M., Spâtaru 

Gh Pârvuleț A. șl Slnion Fr., ur

mează dela același dală un curs 

do perfecționare pcutru mecanici 

la motoarele Diesel.
Se specializează apoi ca sudori 

tinerii; Boloza D-, Jaclu C.. Bă- 
lolu Gh.. Vollescu D„ Tărăntuș 
N. șl Bologa T.. tar pentru a de
veni mecanici interni ia diicrltelc 
montări din mină: crnțcre, conduc
te de aer, montări In abataje, etc 
tinerii; 
Peter 1 
râvnă

Alt 
cursul 
veni din ajutori mineri, mineri. El 
sunt: Maghlan M„ Gblniță C, Ji- 
taru 1., Cojocaru P., Nuță S., Fe- 
rentzi D., Bekea I- Peter I., Buzar 
B, Szoș M„ Sanduy Fr, Scker- 
lildi M-, Buzar A, Boală P., Fe- 
rentz D„ Slpoș Fr. șl Barabaș An
ton.

Cu toate aceste realizări, la 
Căminul Muncitoresc din Lupeni 
mai există șl o lipsă.

Rezultatele ar fi cu mult mal 
satisfăcătoare In cazul câr.d și or
ganizația U. T. M din localitate 
ar participa Ia activizarea tineri
lor, deoarece până acum ea nu s’a 
străduit de loc pentru 
dând dovadă de totală 
interes. Tot organizației 
tid, ii revine sarcina ca

GARBOVEANl 611. coresp vUl.

Ziua du 3 Iulie, ziua do tabără 
a pionerilor, este așteptată cu mul
tă nerăbdare de ntlcJ școlari.

O Intensâ activitate su dcslâ- 
șoa.ă pemru pregătirea 
lor ce v-.r avea 
taoâi ă.

Aproape 61) de 
mau listă același 
oarece ziua de 3, 
cerca lor 
va aduce 
șle.

Pentru
lormut un comitet do coordonare 
a muncii, compus din tovarășii

U. T- M.-Iștl: Harna Maria, Han
ța V., Baticlu Ir., fștoc Valeria, 
etc.. la care va participa șl to
varășa ir.vajătuare L. fi idea.

serba rl- 
loc In z'ua du

alțl neploiiirl, 
nerăbdare, de
va aduce tre

jii rândul plmierilor, le
mult dorita crara a ro-

pregătlrea serbării, s'a

Două noui abataje de tineret 
la Lonea și

tinerilor cât mai

de Partid 
de comun 

exploatării, 
unor nouț

CL CUPRINDE PROGPAMI L 
ZILEI

M., cu d rccțla Ll-

va lace la acri p r- 
plamirlșli, unde se 
iot programul zilei,

In-

fie dimineață, plecarea aetașa- 
mciitelor se va face d n Iața Ju- 
dețenel t T. 
vezcnl

Popasul se 
tul școl.i de 
va deslăsura
compus d'u Jocuri cântice, 
treceri sportive, etc.

La orele 18.36 seara, Intt^rșl, 
In fața Județene! I*. M. R. coman
danții 
portul

du detașamente vor da ra- 
activlLățli desfășurate.

: Axente C., Dupac Gh. al 
I., care muncesc cu aceiași 
ca $1 tovarășii lor.
lot de 17 tineri urmează 
de calificare pentru a de-

inceput 
întreaga 
săparea

Pentru a da
largi posibilități de afirmare In 
munca, organizațiile 
din Ixsnea fi Izspeni, 
acord cu conducerea 
au holârit înființarea 
abataje de tineret.

I-a LoUea, grupa noului abataj 
de tinere1, va lucra sub condu- 
cerca tânărului (ilierman I.

Nu de mult timp, au 
lucrările de preabataj, 
grupă muncind acum la 
galeriei pentru abataj.

In ziua de 15 iulie, lucrările 
de preabataj fiind terminate, 
grupa va incepe efectio lucrul 
pentru extracția cărbunelui.

La Lupeni, noul abataj de ti
neret, se va deschide tn sectorul 
II al minei. Grupa va ft conduși 
de toDarăful Maiguf Ștefan, fost 
fef de schimb In abatajul lui 
MStisireanu.

începând cu ziua de 30 crt., 
vor incepe primele lucrări de 
deschidere.

ilai lucrează in grupă, tinerii 
Bădău Gh. ții Buda Mihai —

la Lupeni
fefi de schimb — apoi: Negru 
Alex, Kadar lord, etc.

Tinerii fi-au luut cu această o. 
cazie fi unele angajamente

In noul abataj, vor lucra or
ganizat, folosindu-se de îndruma
rea organizației de Partid fi U. 
T.M . precum fi de experiența 
In munci pană acum acumulați.

Spre exemplu, tovarășul Mai- 
gut observând ci la grupa lui 
Mitisireanu lucrul nu mergea 
atât de bine din cauza mulțimii 
de absențe nemotioale care deior- 
ganizau munca fi-a luat anga
jamentul tn numele tonarifilor 
din grupă, să nu existe nici o 
absenți,

Deasemenj, ei vor da o atenție 
deosebită întreținerii tn bune 
condi/iuni a locului de munci 
curățirea vetrei de cărbune, ar
mare, etc.

In acest 
situeze tn 
tafe; vor
cutabil care sunt 
forțele tinerilor.

fel, ei 
rândul 
dooedl

ĂLIL ASPFCTE ALF MUNCII 
PIONFRILOR :

nor reufi »â se 
grupelor frun- 
tn mod indis- 
posibililățile fi

Noui succese în muncă obținute de tinerii 
dela Atelierul de grup„TeohariGeorgescu" 

din Lupeni

aceasta, 
lipsă de 
de Par- 

de acum

TINERETULUI MUNCITOR
- MA/

Hotăriți de a fi la înălțimea 
sarcin lor trasate de Partidul nos
tru, tinerii dela Atelierul de Grup 
d n Lupeni, au obținut frumoase 
succese in munca.

Astfel, tânărul Derivau Gheor- 
ghe la forjarea Jsnruburilor 1 Yi țoii 
a reușit să obțină o depășire 
med e in cursul ultimelor zile, de 
18 la suta; tânărul Ga ovsky I., 
•te 70 la suta, tovarășul Gerbcrt

Francisc care lucrează la confec- 
tinnaiea arcurilor pentru lămple 
de benzina a depășit norma cu 
21 la sută-

Continuându-și și pe mai de
parte cu acelaș elan munca, a- 
cești t'neri sunt hotăriți să obțină 
realizări ma. mari, provocând 
toti dată la întreceri pe tovarășii 
lor. atât liner i cât și d n rândul 
cel, r vârstnici.

Pr. ■ mancă voluntară

Tinerii din comuna Lăpușnic și-au 
consfririf o arenă sportivă

o inizația U. 
țărani 
o in-

P ' <ru

îndrumați de
T. M . din comună, tinerii 
din Uipușnie, desljșoaru 
tensă activiia e sportivă : 

Prin muncă voluntară.
a-și tren cât mai prielnice cvn- 

și-au loiiștruit singuri 
uu teren de sport prevăzut eu o 
arenă d foot-ball. pi<tă de „Icr- 
guri. e'c., primind un mare, aju
tor — în materiale — pentru a-

diții ei

ceasta dela țăranii Gospoduriei 
de Stat din comună.

Deusemcni, tinerii din Lupuș- 
uic mai dispun de un fotul de 
10.000 lei, destiunt procurării de 
echipament.

Pe noul teren, activitatea 
desfășoară acum din plin, tinerii 
precătindu-se pentru competițiile 
. . T. M.

C. BUDA, coresp. v '.

Echipe de LI.T.M.-iști dela Petroșeni 
și Lupeni în mijlocul tinerilor țărani mun
citori din plasa Hațeg, Pui și Sarmisegetuza

In ziua de 26 iunie a. c., 3 echi
pe d.’ 1 neri U. T. M.-:ști dela or
ganizațiile Petroșeni și 
s'au deplasat în plasele,
Fui ș' 'sarmisegetuza pentru a în
druma în muncă pe rneri dela

Lupeni 
Hațeg,

saic.
In grupuri de câte 2. tineri 

UTM-ist; au pătruns până în cele 
mai îndepărtate sate unde au iost

Pui și Sarmisegetuza
Trimiți cu drag de tinerii țărani 
muncitori.

Tot cu această oca: 
părții insigne ș. sau 
membrilor act'vi ai 
U. T. M- dji satele

Ge s'au i’vt- 
d. . .arit-.te 
organizației 
respective,

îndemnând totoda •- tinerii s.î pâr
tie pe .1111’110 num. r cât rra marc 
la C. T. M. ș dându-le îndru- 
măr în legătură cu sarcinile ce 
le revin nnerilor țărani munc.tori.

Paralel cu munca entuziastă de
pusă pentru pregătirea zilei de 
tabără, pionerii duc șl o scrie 
alte munci.

Pentru ridicarea nivelului 
politic. Ideologic șl cultural, in 
ma Îndrumării L'. T. M., ci 
activizat ședințe culturale unde 
varășll instructori dela U. T. 
sunt Invitați de n expune 
disertații cu privire la o 
ina dlna'mc stabilită

Astfel, in săptămâna
a fost tratată — de sigur cât mal

de

lor
ur
au 
to- 
M.

anumite 
proble-

curentă,

pe mieles — fenomenul xapar<- 
țlei omului pe | ăluânt*. La Li
ceul Mixt subiectul a iost tratat 
de tovarășul Uaue u Tr.; la Șcuața 
I lementară Nr. I, tovarășul Urc; 
ceariu; la Nr. 2 iov ar--ui Mirt-1 
naș D., iar la Școala Maghiară, 
tovarășul Schretter O.

Ședințe asemănătoare an avat 
loc in z'lelc săptăaiândor trezi
te ..sublecte'e" tratate fund: „Des
pre Bjieescu, , Maxim Gorkș ’, 
. \ iața șl o|.vra Iul Pușkin", otc-

O ședință specială a fost con
sacrată, prelucrării procesului ban
dei de teroriș'I dela Timișoara.

• ’ •
Cu mult succes sunt duse mau- 

cile voluntare.
Tot iu decursul acestei s*, a 

■rânL 19 de pionerl din cele 4 de
tașamente au prestat un număr de 
3'0 ore voluntare pliv'nd grădina 
Județcmsi P. M. R.

S'au ditedlt plini de râvnă e- 
v'dențt.'ndu-se cu această ocazia 
pionerii: Brebcnl r Ivtoc N, Bo- 
Lanclos Draga, Bogdan Luda, Ni- 
colae Marfa, Szedlecsek Aurora 
kienl Gjula șl alții.

Toate aceste reiHzări ale pto- 
neritor. ne arata deslușit cât de 
mare este importanța nouU orga
nizații șl cum ea educă șl pro
movează d.,i rândurile ei elemen
tele cele mal bune, viitoare ca
dre de conduccro a statului nos
tru.

La școlile din Baia de Criș

S'AU ÎNCHEIAT examenele 
DE SFÂRȘIT DE AN

Datorită efortului comun de
pus de profesorii și elevii celor 
două școli profesionale — Școala 
Elementară cu 7 clase și Școalu 
Tehnică ProfcesionaJă — din Baia 
de Criș, anul școlar a fost În
cheiat cu frumoase rezultate in 
muncă.

La ambele școli, examenele au 
fost pregătite din timp prin ore 
suplimentare acordate de învăță
tori și profesori și prin activiza
rea cercurilor de studii.

După timpul rezervat repetă
rii materiei parcurse In timpul 
anului, fiecare învăjător și pro
fitor, a dat elevilor cu o săptă
mână înainte chestionare cuprin
zând punctele mai importante ce 
ve vor discuta la examene. Aces
te chestionare au fost prelucrate 
fu ședințele consiliului pedago
gic. fiecare din ele conținând în. 
treburi din materia parcursă, le
gate de viața practică și inter
pretate în lumina ideologiei mar. 
xiste-lenmiste.

Elevii și-au in ușit întrebările 
și la rândul lor le-au prelucrat 
pe clase în cadrul cercurilor de 
studii, cerând profesorilor lămu
ririle necesare asupra pr.rbleme- 
lor neînțelese.

Astfel orientați, examenele nu 
au mai constituit pentru elevi un 
ebstucol care 
prin muncă, 
probleme la 
răspunde.

Diu acest 
ze uat la examene bine pregătiți 
fntămpinâod la rândul lor iot 
sprijinul comisiei examinatoare.

Astfel, la Școala El meatnră 
Ciclul II au da: examenele dc 
promovare* clasa V-a și u \ I-u. iar 
eia.su \Il-a a d.i' 
ub-1 Ivire. Din cvi 
da|i llb au fost 
inovați, fapt care 
mire deplină atât 
prut.■sorilor, dovedind o ati:u ' 
ne nouă, sănătoase- in școală

In mod deosebii s'a 
tânărul Bancu Can’-cmir, fiu de 
țăran munci cr din plasă, care 
a obținut la examenul vie absol
vire a 7 clase me lia 10. cla at 
prunul pe școală.

An-

să na fie biruit 
nu au mai existat 
caro să nu poată

inoliv, ci s au pre-

exanteti de 
120 de eandi- 

declarați pro- 
u adus mulju- 
clcvjor cât și

remarcat

La f<-l, la Școala .Medie TehaL 
că Profesională circ a fui «țk 
nat anul a>oesla cu 2 «rtase — a- 
nul I și II — a fo*t î ea Uzată lo
zinca lansată de U. T. M. _Nict 
un corigent, nici un repetent”.

Serbarea de fine Ide zin a am
belor școli a avut loc duminică 
26 iunie in sala Căminului Cul
tural din localitate printr'un fe 
tival artistic comun, cu care 
zk s'au făcut apoi dări de 
mă, asupra muncii din anul 
Iar parcurs-

A vorbit tovarășul Baldan
reL directorul Școlii Tehnice 
care exprim ându-și mulțumirea 
pentru faptul ci tinerii cier 
și-au achitat sa eut le cu silință; 
u arătat apoi că numai In aarst 
fel, școala se va pptea menține 
educând cadre uoi atât dc neee 
6are dcsvolt&rii noastrc.

In continuare, vorbitorul a daP 
câieva date statistice din care a 
rceșit cfi. pentru întreținerea a- 
cestei școli îu condiții opt in. e. 
Partidul a acordat numai in de
cursul acestui an peste un mili.'t, 
dc lei.

A urmat apoi festivalul artis
tic, după care serbarea s’a sfâr
șit.

Este necesară i:t ~. și mențio
narea — pe lângă >■ âtca părfi 
pozilivc — a urnă u ari lipsuri

Cu ocazia cwimcnefo; de fine 
de an, a serbării de încheieri 
a cursurilor, populația -Jir, loca. 
iHate n’a manifesta' destul‘in e- 
res acestui f ipt. dovedind ia. a- 
ficicnta ei lâmtirir? și mobili-
znre.

Trabuc ca pa viior acestea să 
r.u c mai întâmpl* coniac u| 
păr:it|i'or e»i școala , fie per
manent pentru ca in aces' f-Tl 
să șe țvue bazele urc' colaborări 
cât mai strânse intre părinți pe 
deoparte, profesori și e-cvi de 
cealaltă.

N n ai. pu-J în practică, aceas
ta va dove-li tor mai mult ■■> 
înseamnă școala nonă creiatâ 
prin Reforma învățământului.

POPOVICI M1HAJ
Coresp.

eia.su
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PRIN ÎNLOCUIREA OXIDULUI DE FIER IMPORTA
DIN STRĂINĂTATE CU MINEREU DELA TELIU 

Buna iuncjionare a turnătoriei A.C.P. 
este asigurată

Pentru malealiilizarca tontei la 
A. C. P. se întrebuința oxidul 
de ter, minereu care se importă 
<1 n străinătate șl In special dm 
Bulgaria șl Jugoslav'u «I curo era 
to.irtc costisitor

Tovarășul lug, Scadovschl. ro
iul tuniătoriel Atelierelor Centralii 
l’etrosonl, u eiutat in mal iniilto 
rjm'uri sa Inlocu.usca aci st pio- 
<’i:s crirp sa gusiu [oare greu cu 
alt minereu dela vreo uiinâ din 
tara noastrâ.

Muncitorii secției Electrice A.C.P. 
și-au luat angajamentul de a muncii 

și pentru cei plecați în concediu
z F nd timpul conced! lor de va

ră, dela secția Electricii a Atelie
relor Centrale l'ețroșeni, 3 mun
citori urinau sa plece in conced u 
pe câte 15 zile.

Pentru a nu se desorganlza 
mur cu In atelier, colectivul de 
munedori ramas ji-a luat angaja

Grupa tovarășului tancu loan dela mina 
«Jieț-Lonea — o grupă care e copleșită 

de greutăți și rămâne sub normă
t»rrnare din pag. I)

Tarafului Iaucu lo.ui pentru <fl 
tehnicienii scetoruiiu 11 B. nl mi
nei Jieț-Louea nu lupta alaiuri 
do aiinori pentru lichidarea greu
tăților în muncă. Telinjeienii sec. 
torului II B. lasă grupu tovară
șului Iancu să lucreze in întune
ric fără să lc pună Ia dispoziție 
o lampă de care au atâta nevoie. Și 
pe doaupra. lemnul de armătură 
care poale fi depozitat numai lai 
metri de abataj, de muncitorii de 
la transporturi e lăsat la o rlis- 
lonfă ide 150 metri, In așa fel ca

A îost aprobat proectul Planului de 
producție și investiții pe al treilea 

trimestru al anului 1949
Consiliul de Miniștri a dat o 

hotărîre, potrivit căreia se apro
bă proectul planului de producție 
șl investiții pe trimestrul III al a- 
nulul 1949, prezentat do Comlslu- 
nea de Stat a Planificării, desfă
șurat pe ministere $1 instituțiunl.

Comisiunea de Stat a Planifi
cării va transmite de îndată mi
nisterelor planurile pe trimestrul 
111, 1949. Ministerele vor eșalona 
planurile pe luni, le vor desfășura 
pe unități și intreprinderi in sub
ordine și le vor trimite acestora 
spre executare, cel mai târziu in 
termen de 5 zile după primirea 
lor dela Cemlslunea de Stat a Pla
nificării.

Ministerele vor trimite Cotnl- 
siunii de Stat a Planificării, cel 
mal târziu până la 15 iulie 1949, 
planurile întreprinderilor chele,
desfășurate lunar.

Ministerele vor înainta Conil- 
sluiili de Stat a Planificării, până 
la 15 ale . fiecărei luni următoa
re, rapoarte desfășurate pe cen
trale sau unități similare asupra 
mersului executării planurilor pe 
luna anterioară.

Pentru as’gLvarea realizării 
planului, ministerele vor depune 
toate eforturile pentru folosirea 
tp'.uror posibilităților ș! resurselor 
existente, sprijinind întrecerea so
cialistă, schimburile de experien
ță între fruntașii in producție, po
pularizarea tuturor inovațiilor și 
introducerea metodelor noul de 
muncă. Do asemenea, ministerele 
vor acorda o deosebită atenție u- 
tllizăril la maximum a resurselor 
locale, utilizării cât mai raționale

In ult'nuil timp sun lunt probe 
do minei cu dela mal multe mine 
din farâ sl după 2a probe la labo
rator s'a constatat că mineicul 
dela Telluc poate înlocui cu suc
ces acest produs.

Prin găsirea aces ui ni'nereu 
pe lângă că prețul de cost este 
mal scăzut se asigură in acela» 
t'uip buna lunci unaro a turnăto
riei.

mentul de a muncii in așa fel În
cât să se recupereze și lipsa ce
lor plecați în conced.u.

Acest frumos gest este o do
vadă a liotărîrii lor de a munci 
cât mai mult și mai baie fiind și 
un exemplu demn de urma’.

minerii acestei grupe să-și iro
sească timpul de lucru in zăduf.

Greutățile prin icare trece u- 
ceastă grupă dela mina Jieț-Lo- 
nea — situație în oare se găsesc 
ți alte grupe — pot fi ușor Înlă
turate, dând posibilitate mineri
lor să-și îndeplinească moriua. să 
sporească producția de cărbuni.

Insă, acest lucru un e posibil 
atâta vreme cât tehnicienii și ad
ministrația nu văd sau nu vor 
să vadă greutățile prin care țiec 
minerii. ,și nu luptă pentru ca 
ele să fie lichidate.

a materialelor, precum șl înlocui
rii cu materiale mal economice a 
ccioi care au întrebuințare in sec
toarele de bază ale producției. 
Ministerele vor lua măsuri pentru 
întocmirea ilșelor tehnologico șl 
țmnerea lor in practică. Ministerul 
Industriei va da o deosebită aten
ții colectării și valorificării dc- 
șeurlloi

Țmându-se seama de faptul că 
planul nu poate fi considerat în
deplinit decât dacă sortimentele 
au fost executate conform nevoi
lor; că, ncrespectarea sortimente

PUBLICITATE
DOM1 PLF PRIM TROCUROR,

Subsemnata Stăuiș Saoa, născu
tă Manas' urli, din comuna Zaui 
satul Cerbia jud. Hunedoara, 
vă rog să binevoiți a dispune 
re constituirea actului meu de 
cusătorie în conformitate cu de- 
cretul-h'ge nr. -1092 publicat in 
Monitorul Oficial nr. 295 din 14 
decemvrie 1949, întrucât regis
trele de stare civilă au rămas 
pe teritoriul U.R-S.S.

Cusătoria ani oiieiai-o legal 
la Oficiul Stării Civile din co
muna Grigoropol-L-R.S.S. în a- 
nuî 1943 sep eiuvrie 4. cu locui
torul Stăaiiș Trandafir, originar 
din comuna Zam, satul Cerbia, 
jud. Hunedoara născut la 8 iu
nie 1892.

Subsemnata sunt născută la 6 
nocmvrie 1S96 in comuna Duna- 
evea plasa Preabjoscbimore jud. 
Zaporojnie din părinții Dionisie 
Mănăstirii $i Palaghia.

Propun n se audia martorii: 
Albu Roman. Stani§ Nicolae ți

3TIFICARE
lit Nr. h55 al Jarului nostru 

ia pug. III, in fctirru ..Muncitorii 
dvlu A. ( . i‘. I rebut: ad lucrat* 
cu mui multa atenție la sudare i 

ul pi lor de abataj" dinu u eroa
re leluucu, in ven>diidu-6c doua 
pd.sugii u Li nea tul 5, 6 și 7 ujmeu- 
»a tt sei cili iu felul urnuHur :

Su euideufidl (ou, bariu Mdtui, 
tare a depuși norma cu 
realizând iti 'j(J ore de lucru 2> 
buc, iftilpi de abuiaj.

Dar uu top luuiiclhuii dm t- 
clupa s'uii nlruduii alături de 
depajuva programului au *e iii- 
grjjcuaca țp «U» călduțe.

& u cotatului untft'l la contro
lul de ie epliuuurc cu (Juruit Mir. 
cin jH bogdan. Auruiu uii auul un

Barai Mi liai ost< uimi dintru 
uiundluni fruntași dela A. C. 1*.

muie numur de stâlpi pro»! nu •
dufi, caic Ircbuidu *u duli di/i
nou.

| UliClH să UH IlpOIlăJH ca (o*

PIERDERI
Buletinul Bnoului l’upulupd 

gie nuLiicie l ulea Mauuaru cu 
UJ, 4UH diu 1941 eliberat du KL- 
li pa PcirotșCiiL

DvcLir nul.

. . • • •
Buletinul lRiomui J*opuki|hi 

pe numele \ml. Bucur M.nriu joii 
nr. 18.6U5 diu 194*5 eliberat <t< 
Mdipa l’etroșeud.

Declar uuJ.
• * *

LiucCui nuhlar ehb. «ui de 
Cui cui du Recrutare Deva c g- 
1913, pe numele Muream Lazar.

Declar nul.
• • •

— Buletinul Biroului Popula
ției .pe uurnele Al atei Vaier cu 
Nr. 195 eliberat de Miliția Câm- 
pi/ua.

• * •
Declar nul.
— Livretul mili'ar po numele 

Aciubătărip Gheorglie ctg. 1936 
■ eliberat de Legiunea de Jan
darmi București- Pun telimom

Declar nul.

lor duce la crearea de stocuri ca
re nu-șl găsesc plasament șl că 
poate atrage neindepllnirea planu
rilor In sectoarele consumatoare, 
ministerele vor lua măsuri pentru 
executarea întocmai a sarcinilor 
atât cantitativ cât șl pe sortimente.

Ministerele vor lua măsuri pen
tru realizarea sarcinilor Inițiale 
de plan în ceea ce privește înfiin
țarea școlilor de calificare profe
sională in vederea pregătirii ca
drelor necesare pentru a face față 
nevoilor crescânde ale economici 
naționale în desvoltare.

Stuniș Trandafir, locuitori domi- 
ciliați in cununa Zam satul Cer. 
bia.

Cu stima,
Stăniș Sa na născută Mănăstirii 

Zam lu 29 mai 1949.
Către Parchetul Tribunalului 

Hunedoara, Deva.

Judecătoria Populară Rurală 
Buia de Criș

Judeful Hunedoara 
E X T R A S

Opri șa Brândușa din comuna 
Lunca judc|ul Hunedoara, a fă
cut la această judecătorie cere
rea dosar nr 112 din 1949. prin 
taie solicită constatarea morjii 
prezumate a sojului său Oprișa 
Indrei, fost cu ultim domiciliu 
in aceiași comuna, dispărut pe 
câmpul de lupta în ziua de 20 
iunie 1944.

Judecător șef, Grigore Stroescu 
Grefier, Ion Manolcicu

Dosar nr. 112 din 1949.
15 iunie 1949.

Ajdicaicft planificării, In ton 
dipiie regimului dc dcinocrape 
pojMilanh a rezolvai o s>*ric dc 
probleme, coiLstiluiml tot atutra 
succese în dcbtulUircu economi
ci |uni, In cadrul Plunului de 
Shit.

Un factor important <urr 
cn'ruza ți unii mult posibilități 
de den uitare economiei plaiul - 
cate, este siulidur<li/urt‘«i, < i<e 
prescrie cu rac Ier iM Lei dc (ulila’c, 
forinîi, daneiisiiHii. umbalai, con- 
di|ii dc rccrpiie, cR1 penii i 
toate produsele • uiumițci.

Prin upiicurru m slor u îrmr 
np pune c-ynV variet i(îlor nr\ 
lâr.ite <|e pnidu.se moștenii^ din 
economia capitalista anarhică, 
Mluu|iu turc iugii'una sim|it<»r 
procesul dc producție, scumpind 
mărfurile prin folosirea neru|io- 
ualu a utilajului. im ești ț iilor, 
materialelor. timpului de lucru 
hi a for|< lor dc munca

Opera de normare, standardi
zare a produselor nu mai pilim 
întârzia, va aducând un pre|i<>* 
uport planificară, de care nu 
poale fi «h^părțitu.

Stnmlitrdizurvu va pane cap U 
unui sistem economic, pai'ni 
Tiu'ii |iji ert‘u 'ăruia erau itj'rn 
&n|i capitaliștii, cărora |i

„Două spice, acolo unde înainte creștea 
numai unul singur ...

(urmare din pag. IJ 

cârc! spec'i de mare producllvi- 
tate, adunate din întreaga Repu
blica, sum deasemenea șcniâiiate, 
pe un teren special.

Recoltele capitale de pe urma 
acevtor semănături, au dovedit ca 
colhoznicii din Ucra'na crca-5, 
prin această selecționare în ma- 
stfl, o nouă specie de porumb cu 
mulțl știulcți. Plugarii cari culti
vă parcelele experimentale capă
tă acum 5—6 ștluleți, ba chiar șl 
10 de pe flecare cocean, in loc 
de do', cum obț'neau înainte.

Aceslea sunt cele ..două spice'' 
In loc de unul — visul oamenilor 
de știință avansați, dc felul lui 
Klemcntii Timirenzx?v.

Iată numele acelor cultivatori, 
care au obținut pnrumh cu nn nu
măr maro de ștluleți: Calina Far- 
bun, conducătoare de grupă nn 
colhozul , I.en.'n” din raionul Bo- 
rlsopol, a strâns pentru selecțio
nare coceni cu câte patru ștluleți, 
conducătoarea de grupă Matrona 
Penaenko, din colhozul ,.Nevîl 
Pobut" din raionul Smeleansk'. a 
obținut pe terenul cultivat de ea 
coceni cu câte 5 si R ștluleți; An
ton Kuzanțkf, președ'niele colho
zului „Poletarul". din raionul Cer- 
cassk. a obținut plante cu câte 10 
șltiufeti. etc. Dar parEtipanții la 
acț'unea populară de selecționare, 
acești fii credincioși ai Patriei so- 
cal'ste, atât de cutezători în mun
ca lor de supunere a forțelor na
turii, sunt mulțl. foarte mulțl.

Printre dânșii se află colhozni
cul experimentator Marc Ozernâi. 
maestru al marilor recolte de po
rumb, care au bătut recordul mon
dial deținut înainte de un fermier 
american. In 1948. Marc Czernâi, 
semănând grăunțe de porumb de 
mare productivitate în condițiu- 
nilc normale ale unui sol ob'șnuit, 
a realizat câte 208,05 chintale de 
porumb la hectar, în timp ce fer
mierul american obținuse numai 
204 chintale pe un teren irigat.

Adunând în fiecare an cele mai 
bune semințe. Marc Ozernâi ține 
totodată seamă de îndrumările 
academicianului Lîsenco. Șl ind ca 
ameliorarea condiț undor de exis
tență a plantelor perfecVonează 
calitățile lor ered tare, Marc 
t'ziTiiăi aplică un s steni atrotcli- 
nc propriu, care exercită o in
fluența favorabilă, atât asupra 
plantei, cât și a solului.

Experiența maeștrilor fruntași 
ai recoltelor a fost repede însuși
tă de către toți agricultorii din 
Uniunea Sovietică. Cu Marc Ozer
nâi s’a luat la întrecere colhozni

STANDARDIZAREA
crera jiobbililâfi inui mari dc 
câștig. Prin. mul|iJii<-a de feluri 
dc produse lunsutr pe piață, ■»ub 
denumiri fuJHczibtc, prințr'u re. 
cluinu deșănțata, m- pimuca con
fuzie și derulare în ma-s‘‘h 
larxi consumatoare. care pl.J» ai 
pirțiiri mari, fara a li garau 
In in schimb (dlikitva.

Prin -sluiidiii di/arc >r r< I , 
Li ‘■tricuil ne !>-ar numărul \u- 
liciiițiho d*- produce, eL1 linul 
uiuf'-raD, prin forma . i dimen
siuni, in lip’.: i liijiv pni/jie j 
a-iigunuid un inhiJiri <L- calitate, 
pnn s'andaidch- rlaDuulv.

I>in inițializa Partidului Miin. 
citoi'4»<- Român :‘u creat pnn 
()< t rctul Pn /-ălcnțiid Nr, 33^ 
d ji 19 l'vbiuaiiv 1( omisiu
nea de Stunlurdizarv. fumțio- 
îitiiol pt lungo (’ojrî'iul dr Mi
niștri, care are ca sarc ină apro
barea standardelor di- S'ul 
(STAS), obhgtiloru pentru în
treaga comornic naționala

GomisiiHieu <1 • Staudanlizarc 
a aprobat n-u-nt o scrie dc stan
darde prhind produse din iii- 
duhtriu alimentulă, chiiuitâ, pe
troliferă, metal orgiei, a că-
ior iu tiare iu vigoare r^uloiudâ, 
a început dela 1 iunie a, c.

cul georgian Dzuku Regvana, dn 
colhozul ..Stalin'', ra onul Ciahki. 
El și-a in’recut Învățătorul. Adu
nând 210 chintale de porumb la 
hectar, el a stabilii astfel un nou 
record mondial.

Experimentatori' selectionlstl 
doresc ca astfel de mari recolte 
de porumb să fie atinse de către 
toate colhozurile producătoare de 
porumb. In acest scop, cf creaza 
o nouă specie de porumb cu mulți 
șr'ulcți de marc productivitate. 
Deasemeni, în aproape toate ra
ioanele Ucrainei au fost înființate 
sub supravegherea a mii de ex
perimentatori. parcele de cultură 
experimentală.

„Am vizitat parcelele experi-

„UN VIS ÎMPLINIT1
(Miciurin)

Z’> zilele de 30 iunie puni in 3 
iulie do rula pe ecranul Cinema
tografului Muncitoresc, filmul 
fe/inicolor „Un oi* împlinit".

lată subiectul filmului:
Filmul oglindite viața sbuciu. 

mată și plină de rezultate mă
rețe ale lui Miciurju, genialul 
horticultor, descluzător de dru
muri.

Fiind sărac, se supune celor 
uuii mari privațiuni •pentru a-și 
putea face experiențele în mica 
sa grădină. Prin hibridizare, 
prin încrucișarea celor mai fe
luriți porni fructiferi, el caută 
să creeze specii noui, care să 
poată rezista gerurilor diu re
giunile de Miaza-Noapte. Smul
ge naturii perfecțiuni la care, în 
mod evolutiv, s'ar fi ajuns abia 
după multe secole.

Hulit de concetățenii săi. de 
slujitorii bisericii, de oamenii 
de știința, Miciurin nu găsește 
sprijin decât iu tovarășa sa de 
viață, Alexandra și in credin
ciosul sau colaborator, Tercnti.

Au irecut ani de grea trudă...
Mica sa grădina este astăzi o 

livadă, pe care a transplantai-»» 
de câteva ori, in căutarea unui 
pămâut mai bum Faima lui Mi
ciurin se întinde, străbate marile. 
E chemat în America, unde i st 
pun la dispoziție laboratoarx 
asistenți. Miciurin refuză, căci 
nimic nu-1 poale hotărî sa-țl

Rund pe rând «w- vor »lubih 
standarde pentru jhmiî preadja», 
altfel in j*c viilor s.i tiu maj e- 
xiste prudul industrial suu agri
col cuiv nai nu indvplmeusdi 
noi melc fixate prin stundurdrla 
de Stal

Standardul dc ,S?a! garan
ta calitatea produscliH, înlătu
ratul c unt i aut ucenic dm rogiuiuj 
cupituhsI, >u |>ț-rinitc irctxxeu la 

de unc, va simplifica 
procesul dc piodunțir jidăturând 
timpii înorțj. va nslacx- vurieta- 
tcii utdujuluj t<*țmimji"UMl inres- 
li|iilc. \u mi: a un\<-lul profe
sional <d muneiloriihii la Inulp-

plunificatc, in lupta pentru rru- 
lizarva ți (Jkspâjfirea Plunului dr 
SGt.

jitra fiiogT' -suini ti-huic adoptai
<]<: Muiuhird. ungara de.vol-
larru <-vpurluhti. etc.

«Standardiza j ia aduce « •ou-
tribupe ifiiportaii ia 1.i organiza-
r>*u rapoiială a j >ri»|ii(Jivji noas-
lr<» Mc.aaliNh*, Li j >ii Italia lut inia
<-ahtă|ji pmdtibcli «r ți lu jt fienj-
it’a hu ți deci Iia r.,tli(aiea id-
\i'!ulni ik* trai J «kifj unilor
inuncdi.

Siand..irdiznrtAa
astfel un important faci ut al
de*.vohui ii (-ooiHHinu■i uoaatrt*

mentale ale colhozulu1 ,,P ole'.a- 
rul" — povestește academicianul 
Ivan Kolesnic, întors de curând 
d n călătoria sa in Ucraina - 
unde suin semănate grăunțele ce- 
loi mai buni știulcți de porumb 
de mare productivitate, adunați a- 
tiul trecut de pe câmpiile între.-.u 
Ucra.ne. Plantele sunt cultivate 
cu o deosebită îngrijire s se d 
volta bine. E mai mare bucuri» 
să vezi cum colhoznici sovietid, 
in ștânsă legătură cu știința evan- 
?stă miciurinistă, se ocupă cu di
băcie de selecționare, ameliorând 
speclșle vechi șl crelnd. pentrn 
Patria Sovietică noui specii do 
plante agricole de mare producti
vitate ' ■ 

părăsească (am su natală, în 
care vrea sa-și înfăptuiască vi
sul.

O boală ucigătoare — holera 
ii răpește lui Miciurin. pe 
blânda și devotata Iui soție. S'ar 
părea că nimic, nici măcar ex
periențele și realizările sale uu-1 
pot scoate din desnădejdea în 
care a căzui. Dar marea Revo
luție din Octomvrie, care adoco 
un suflu de viață nouă, li rolă 
avântul și dorul de muncă.

Stalul Sovietic răsplătește me
ritele savantului grădinar, țra- 
năndu-i la dispoziție lal»oratoa- 
re, stațiuni experimentale, cola
boratori.

Miciurin. in pofhia s.ir-tei «le 

înaintate, muncește și cu mai 
multă râvnă. Cu sutele se nn- 
mură nouile specii ale pomilor 

fructiferi, pe cari i-a chemat la 
viață. Datorită lui, livezi nesfâr
șite se întind în regiunile dc Mia- 
ză-Noapte, ajungând până la 
cdrcul polar, acolo und--. cu ani 
în urmă nu creșteau decât JlGuni.

Kozjov, orașul său natal, ca
pătă numele de Miciuritxsk. Cu 
următoarele cuvinte iși încheie 
sărbătoritul cuvântarea ținum in 
orașul care-i poartă numele : 
„Fie, ca pământul sovietic să sa 
transforme într’o imensă grădină, 
care să înfrumusețeze întrerga 
omcnjro''.

pnidu.se
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Poporul american cere să se voteze îonduri pentru 
pace și nu pentru pactul agresiv al Atlanticulu 

de Nord sau pentru bombele atomice
NEW Yt'RK. 29 (Agerpres), 

Declarația public tatu du
Consiliul Național al Asociației 
pentru prietenia Ainoricano-Sovie. 
ticâ cu privire la sesiunea dela 
Paris a Consiliului M uiștrilor de

Credincioșii protestanți 
nu sunt aliați ai conducătorilor 
bisericii catolice în ofensiva lor 

anticomunistă
NEW YORK, 30 (Agerpres). - 

Ziarele anunța ca la sesiunea con
ferinței naționale a bisericii pro- 
tes'auie congregatloniste a fost a- 
doptat textul unui ntcsag u adre
sat eredincoșilor care se ridici» 
împotriva propagandiștilor c v II, 
militari șl din sânul bisericii „care 
caută sa convingă lumea de ine- 
vitahltatea războiului cmpotriva 
Uniunii Sovietice și a aliatilor 
săi''-

Mesag ul arată că popoarele d n 
lumea întreaga Iau atitudine împo- 
tiiva lăzbolului și critcă „pe cei 
care, ocupând posturi importante, 
fac o popularitate primejdioasă

PROCESUL DELA WINTERTHUR
înscenat de 
diplomatului

(urmare din pag. I)_____

In contrazicere cu sforțările (ă 
rilor democratice, cercurile impe
rialiste fac pregătiri de agresiu
ne determinând înarmări în toate 
țările capitaliste și ducând o 
campanie turbată de calomnie la 
adresa forfelor democratice. Po
porul român a luai foștilor ex
ploatatori posibilitatea de a face 
averi pe spinarea sa; el iși pre
gătește o Dîa/ă fericita.

ln procesul de fufă s’au audi 
numeroși martori ai acuzării, 
persoane dubioase, Iraficanți de 
bursă neagră.

Vum se explică refuzul Jud 
cătorului de Instrucfie de a face 
anchetă la București ? Cum se 
explică faptul că Tribunalul a 
lă>at să se joace in fata sa co
media martorilor, care — sub 
pretextul că familia sa oa suferi 
represalii — nu vroiau sa depu
nă mărturii? In timp ce tribu
nalul aduce 20 martori in acuza, 
rea mea, numărul martorilor pro
puși de apărare au fost reduși l.i 
numai 6. Chestiunea este cu a- 
tât mai gravi cu cât o parte din 
ceilalfi erau lucrătoii din fabri
cile unora dintre reclamanli. Ei 
ar fi putut să dea informații de 
pline asupra moralității foștilor 
lor patroni. S'a ajuns atât de de
parte incâi la un moment dat mi 
s’a spus că din cei doi din aoo- 
catii eloefieni pe care ii am. ar 
I'ebui să renunț la unul dintre

Afaceri Paterne coust tue o lovi
tura grea pentru a(ă|a.orii la raz- 
bo: $i cere Congresului Statelor 
Unite sa respingă pactul Atlanti
cului și programul de reinarmare 
a Europei Occidentale- 

unor arme îngrozitoare de distru
gere și metodelor de folosire u 
lor’’.

l-a aceasta conferința au luat 
parte 1.000 delegat1 dn partea bi- 
sercllor congreslonlste din 37 (Irl.

Profesorul de teologie Jolm 
Bennot a declarat printre altele: 
,.Nol nu treime să adm tem să fim 
transformați iu unelte a celor ce 
\or sa ne târască întrun război 
iiiipolriva comun smulu . Credin
cioșii protestanți care s’au adunat 
aci trebue sa declare limpede că 
ei nu sunt aliati ai conducător lor 
bisericii catolice in ofensiva lor 
anticomunistă".

guvernul elvețian împotriva 
român S. Viția nu, a ajuns 

la sfârșit
ei, pentru că procesul nu ar fi 
ritul de complicat, cu toate că 
dosarul este atât de gros, intre 
timp s’au pus multe probleme d< 
drept, cercetările preliminare au 
fost turăgănite, iar durata proce. 
sului a fost fixată cu anticipație 
la 2 săptămâni. Avocatul meu 
român na avut voe M ia cuvân
tul, iar președintele l-a atacat 
chiar și pentru noti/ele pe cure 
fi le lua deși era de datoria lui 
să asiste pe aoocafii elvețieni. 
Președintele a cerut în mod pu
blic să dea explicații cu privire 
la aceste note.

Mi-a fost dai să văd cum se 
face aici o desbatere „publică', 
am văzul in sală multe locuri o- 
cupale de persoane cunoscute 
bine de mine din birourile poli
tiei elvețiene. Intre 20 fi 25 iu
nie, președintele a comentat ar
ticolele din trei ziare democrati
ce aducându-le învinuiri. Aceste 
învinuiri au fost cu atât mai sur
prinzătoare cu cât presa locală 
a publicat nenumărate articole 
pline de minciuni și atacuri la a- 
dresa fării mele. Protestez in con. 
tra tratamentului pe care-l am 
din partea organelor polițienești".

SUNT ȚINUT DE UN AN DE 
ZILE INTR’O CELULA DE O 
PERSOANA. NU MI SE DA PO
SIBILITATEA SA DEPUN NICIO 
ACTIVITATE. SUNT DUS EX
TREM DE RAR CATE O JUMĂ
TATE DE ORA LA AER LIBER. 
SI CU TOATE ACESTEA SUNT

„Conferința dela Paris sub
tili aza declarația — a adus o con
siderabila destindere a tensiunii 
internaționale creiata de războiul 
rece, deMiiintâlld afirmat a folosita 
de strategiile războiului rece, ca 
ar fi impas h I sa se negocieze cu 
l'idunea Sovietica. Conferința a 
dovedit ca .intre Pst șl Vest se 
pot realiza acorduri pe calea ne
gocierilor. Deși acordul dela Paris 
după patru săptămâni de negocieri 
este I mitai, el conținu un clement 
pruni țator in ce privește realiza
rea unui acord general in viitor.

Des gur ca odaia ce a devenii 
evident ca se poate real za un a- 
cord cu Uniunea Sovietică pactul 
Atlanticului de Nord, programul de 
reinarmare a Europe' și bugetul 
m'litar de 15 mii.arde dolari pen
tru reinartnarea Americli ș-au 
pierdut orice rațiune de existen
ta Și înțelegând aceasta, poporul 
amer can va cere Congresului sa 
voteze fonduri pentru pace șl nu 
pentru pactul agresiv al Atlanti
cului de Nord sau pentru bombele 
atomice’’.

IN CIUDA FAPTULUI CA SA- 
NATATEA MEA ESTE ȘUBRE
DA. INSA NU EXISTA MĂSURĂ 
CARE SA MA POATA INTIMI
DA. DIN CAUZA ACTIVITĂȚII 
MELE AM MAI FOST URMĂRIT 
SI DE FASCIȘTI Șl ÎNAINTAT 
UNUI TRIBUNAL.

Solvan Vit’anu a arătat că răs
punderea pentru acest proces nu 
este a poporulu elvețian, ct ace
lora cari caută să înrăutățească 
eu orice preț legăturile dintre 
cele două țări-

,.PROCESUL NU ȘI-A ATINS 
SCOPUL — A DECLARAT VI- 
ȚIANU. MARTORII DUȘMANI AI 
R. P. R., AU VRUT SA DOVE
DEASCĂ ALTCEVA, DAR AICI 
S’A AFLAT CA POPORUL RO
MAN PĂȘEȘTE CU ENTUZIASM 
PE DRUMUL SOCIALISMULUI. 
PLANUL DE STAT A FOST DE
PĂȘIT PE PRIMELE TRIMES
TRE, FRODUCȚIA ESTE IN 
CREȘTERE. SE CLĂDESC FA
BRICI NOUL ȘTIINȚA Șl CĂR
ȚILE AU AJUNS LA ÎNDEMÂ
NA MASSELOR.

POPORUL ROMAN ȘI TOȚI 

CEI CARE IUBESC PACEA UR

MĂRESC ACEST PROCES CU 

ATENȚIE. EI SUNT ACEI CARE 

MA POT JUDECA Șl IN FAȚA 

LOR POT STA CU CAPUL SUS.
Vițianu a terminat aducând mul

țumiri guvernului R. P. R. pentru 
ajutorul ce i s'a dat.

Noua lege pe care o va adopta senatul 
american în locul legii 1 aft-Hartley 

va li tot o lege reacționara
A b 111 N( • I ()\, (Agfrpres).

— Drvjru» din c<* in ee inul iun 
]M*lr că orkv p nucul de h*g<i prl 
vifor la organ i zu rea muncii p<* 
care îl va adopta wiuihd uiiir 
riaan in locul faiiuuaM*j legi 
Taft-HarUey nu \a ileuM-bi 
cu midi de aceofetâ Ivgv n ih|Îu-
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LONDR A AftiprvM.— Do
cherii «lela dueuriâc Sunvi din 
Londra uu declara! grr\a iu 
M*mji de protest iui|x>irha con
cedierii de cfttr»' coiidtucrea do 
curilor a «bauhvrilur care rrlu- 
zumtu bâ duAcarct* vumIv cana
diene.

• • •
ROMA. 20 (Agrsrpn*). S- 

Munru (Vimitelului E\**cntii □
l iiiunii lotci tlufiuiiulr a c ud«*u- 
jilor >’n dvMrfiis aMuzi la londra. 
HctIh’II WdliiHn>, -!■■ rrtui'ul H- 

Moiuliale a 1 ini r«*lului 
Dtun^cru'. u salutat participanRi 
lu sesiune in numele celor 'b 
milioane de tineri u |ari ie 
prezentonte in I vdera|ie. lobi! 
Gridimaii. prt ședințele l'm jii.i 
a prozentiit seri unii raportul njii

• a •
Lt )*> ANGILÎS, _•<) (Agvrpn^l 

— IribuLalul 1 micro] diu Lus 
Angw*k-s u c’indarnnut mar|i la 
IncJiisoaiv intri’ 12 și 1H lu1 i 
jH1 patru friiuta-i ni organizat111 
din California u Partidului <o- 
muiust American sul) motivul 
că ar fi refuzat sa răspundă la 
fu treburi le puse de Tribunal 
privind organiza [ia Partidulu.

• « •
LONDRA, 30 (Agerpres). 

Comitetul pentru libcrtăplc poli
tice ule funcționarilor publici, u 
udn^it un nicxagiu tuhirir 
meinltrilor parlamentului cerând 
încetarea imediată « așa numitei 
acțiuni de epurate in rândul 
funcționarilor publici. Acens’e 
„epurare*’ arc drept smp conce
dierea elementelor jirogrcUste

Al doilea Congres al 
Federafiei Sindicale 
Mondiale s'a deschis 

la Milano
(urmare din pag. l-a)

Strânși uni/i în Departamentul 
Profesional Miner vom sprijini 
prin lupta și munca voastră 
toate acțiunile întreprinse pentru 
binele clasei muncitoare din în
treaga lume.

In cinstea acestui Congres sub 
semnul luptei pentru democrație, 
pace Și socialism a oamenilor 
muncii din lumea întreagă, vom 
spori eforturile noastre in bătă
lia pentru Plan, conștienfi că 
prin construirea socialismului la 
noi in (ară inlărim lagărul de
mocrației și ai păcii, aducem o 
prețioasă contribuție la cauza 
măreafă a clasei muncitoare de 
pretutindeni.

uarfi. A*ff«*l *eJiaiul a holuri i 
adopte aiorudanii mul pr^pu* dt 
>enatoiul Taft, pt n care se per- 
JiUle prrțtxliiilelui tui ubpu < 
hu’ăJlru judecat urca ac â de
jM'ndarv a uricăn i grrw dacii a- 
CCft'lu ,,jH'riclj'ea/a’‘ boiul 
bdu *»*xLiriUilca n.ipuaalii.

Sindicalele m« opun cu hulSrlrț 
aiiiendauieji.ului ivierilor U L<» 
târlrilr judtx ti.itt hoturiri
care un fu$t fulutâir Iu Irtxu 1

Armata populară chineză a provocat 
trupelor Kuomintangului importante 

pierderi în oameni și materiale
SHANGIlÂL 30 (Agerpres 

China Nouă transmite Carterul 
General al armatei populare de c- 
Llcrare a dat următorul cumuni- 
cal in legătură cu p’erdcrile su- 
lirlte de trupele Kuomintangu'ui, 
hi cursul primei lazc a inalutărll 
unltă(ilor C'irunlste la Sud de 

angtsc In decurs de 2S zile, a- 
dică dela 21 aprilie trupele națio
naliste au p erdul lOiJXM oameni.

Printre prizonieri -c află 29 ge
nerali. 14.0'W» soldați naționaliști

Plenari lărgită a Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Popular din Republica
Populară Bulgarii 
care să participe

Congres al
SOFIA, 29 (Agerpres).—Marți 

-n publicai un cumuiikal cu 
privire la ședința plenara lărgită 
a Cotii i tel ului Ce» l ral al L ni unii 
Tineretului Popular din Republi
ca l\»pularâ Bulgaria caro u a- 
vut luc la 25 iunie.

Plenara a ascultat și a discu
tat raportul președintelui Comi
tetului Central. Jifkov, cu pri-

„AZI AM AMBIȚIA SĂ REFUZ
10 VAGOANE!*

Cum se face recepfionarea cărbunilor la preparația Pelr.la?
(urma'e din pag. I)

Roșcovan Cornel. Intr'una din z'lc, 
când s'a prezentai la serviciul de 
recepție dela Pclri'a, a spus șe- 
lu'ul de echipă dela încărcare: 
„Azi am amF la să refuz III va
goane I'

Intr’adcvăr. așa a făcut. A re
fuzai recep(lonarea a 8 vagoane 
cu cărbune, care fiind controlate 
r- ' de Inc’ncrul șef al recepției 
ș< nglncrul prcraraflcl au fost gă
site corespunzătoare.

Insă in Intervalul de timp dela 
încărcare șl până la vcr'flcarea ca
lității cărbunc'u! încărca*, vagoa
nele au Intrat iu alocație, manevra
rea vagoanelor pe liniile prepara
tei a fost ingreu'ală, (ar trans
portul de cărbune a suferit-

In uncie dum’nicl, când prepa
rat.a arc silozurile pline de cărbu

pentru a fu«>- ta ețurrf grr- 
xdr 

/jafrlr aral.i că aduplarea da 
căi re - ii al a propunerii lui 7aJ( 
a f oro! xi nn^iul dr lege gu
v« ruaiu-'nud pmiioi la chetUiu 
mir inuncj'orvții -a bt apropie 
luai mult de Ityva 1 uf i-Harilcy 
|M' iar» dviiMKTa|U iu i ruilU*
7 rumau au pnHiiu <J ,wr lu-
Iovuj

ln luătMin-a amcndaiDeotuiui
lui ld.fl au voiai d.iXMrap
-i 33 rvpublu^u.

au trecui de partea armatei popi- 
lare du eliberare. In accafiÂ pe
rioada au fost capturate dela c«- 
ți’inaUft lunuri »l numeroase
m ir* ilere. Dela I mal armata IU-a 
a provocat itațlonaliștllor pierderi 
rldlcandn-sc la 2*9 <IM oamer 
tJjtXn Mildatl nalioualsd au tre
cut de partea armatei populare de
la 1 mai încoace. Armata Ill-a a 
captura* 2-h >0 tunuri, 12.OM mitra
liere. 32 tancuri, un tren blindat »i 
4S sase de rărboL

a ales 25 delegafi 
la cei de al doilea 
F. M. T. D.

«ire la ho'ărîrile luate ia iunie 
de plenara Corniței ului Central 
•J Parțialului Comuni»! Bulgar ri 
cu privire la acliriiaira Uniunii 
Tinerelului in rândurile tineretu
lui bulgar. Plenara a ale* In u- 
Danimitate 25 drlega(i care vor 
participa la cri de al doilr* 
Congres al Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat,

ne necesitând ■ II expediat, recep- 
tionarea C. F. R. nu se prezlsiă la 
preparate pentru verificarea caut 
tăjl cărbunelui, cauzând aefet 
greutăți șl cbeltueli de alocate.

Această stare de lucruri trebue 
lichidată. Acești gecețjtionurii CFR 
trcbucsc să lichideze cu .arb;(1u’ 
de a refuza fără nici un mo'.v rc- 
ceptlorarea cirbunclu'. de< arcce 
provoacă astfel perturb iții in pro
ducție șl in transporturi

E necesar, ca lipsa dc plan li
căre a transportor lor de cSrtmre 
și lipsa dc colaborare treb ic să 
fie lichidată.

Acest lucru e cerut de butvil^ 

mers al muncii la preparate șl in 
ni'r.â, c cerut dc interesele ht-ios- 
tr'ei nozs'rc na' unale care arc re
voc să fie aprovizionată la l ■ p 
C’t cTbunc.
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