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De curând, la mina Tupeul a 
iost inaugurală o expoziție origi
nală. Numeroase motoare electrice 
dc crater, c ucaiiu dc abataj, per
lat a.oare, taugl, lămpi de siguran
ță. etc. distruse d n neglijenta in 
• batale, au Iost expuse in una din 
iafls exploatării Tupeul, pentru 
a putea II văzute de mluerll șl du 
tehnicienii exploatării.

Mul(i mineri au putut vedea la 
aceasta expoziție cât de mari 
sunt pagubele provocate din lipsa 
do grije 1 a(A de uneltele șl utilajul 
de muncă.

Electro-moloare. ciocane do a- 
bnini șl pei loraiuare-mașlul, cari 
sunt atât de necesare in bunul 
mers al muncii In mină au Iost 
detectate, urmând a II aruncate la 
fler vechi.

Cum a putut il posibil acest lu
cru y

Unele grupe de mineri, nu im
pietase lupta pentru murirea >uo- 
ductlel de cărbuni cu grija lată de 
unelte șl mașinile uneltele cu 
care lucrează In unc'e abataje, 
înainte dc împușcarea frontului dc 
c rbune, uneltele de munca nu 
sunt evacuate din abataj, iar căr
bunele aruncat cu putere de ex
ploziv, Io lovește, dclcctându-lc. 
In unele abataje ftonlale. 
craterul 
din nou 
lului dc 
itu sunt
nai. Când e imp'ns in apror crea 
frontului de cărbune, răngile de 
fier tiu sunt sprijinite iii părțilo 
solide 
in 
du-le.

când 
c le demontat șl montat 
iu măsura înaintării Iron- 
câ: bune, elcctro-motoarele 
transpor ite in inud rat'o-

I
producția

in 
dc

dc lucruri 
la Lupani.

nu 
in

ve-

des-
ma- 

in

carl

ale electro-niotorului, el 
părțile slabe, crăpăn- 

Defeclate, electro
motoarele sunt scoase la su
prafață pentru reparare, Iar mun
ca nu se mal poate desfășura 
condifiuni optime șl 
cărbune scade.

Dar această stare 
se manifestă numai
grupa tovarășului Godja Gheor- 
ghe, care lucrează intr-nn abataj 
frontal din sectorul III al minei 
Petrlla, intr’una din zilele trecute 
un miner folosea un ciocan de 
abalal, drept pârghie pentru mu
tarea craterului lângă frontul dc 
cărbune, fapt care se poate 
dea și in alte abataje.

Iată deci, câteva exemple 
pre felul cum sunt distruse 
șinile și uneltele de muncă 
mină.

Iată câteva din cauzele
micșorează numărul de mașini și 
unelte de mumă, mașini și unelte 
fără do care minerii nu pot extra
ge cărbunele caro dă viată fabri
cilor, uzinelor și locomotivelor 
din tara noastră.

Această lipsă gravă care se ma
nifestă in unele grupe de mineri 
din Valea Jiului trebuo grabnic li
chidată. Pentrucă delectând sau 
distrugând o mașină sau unealtă 
minoră, nu e altceva decât o 
stagnare a n ârîr’i producției de 
cărbune, esto o dezaimare in bă
tălia cărbunelui, sarcină de cinste 
trasa'ă de 
lea Jiului, 
economiei 
construirii

Grija pentru buna întreținere a 
maș'nilor și unelte'or este o sar
cină dc primă importantă a fie-

Partid minerilor din Va- 
in vederea desvoltăril 
noastre naționale și 

socialismului

Iii ventile șl să Ic dclec-

l,«»iit«ri d
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contră, aceste maș'nl pre
simt curățate, unse șl re
ia timp. Motoarele dc aer

căr- 
lia r- 
iriult 
elec-
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I

inel dela 28 Iunie, sectorul I 
dela mina Lupcnl e alta m Irun- 
leu cilurlalte .cioara cu o de
pășire zilnică medie de Ib la suta.

i a acest sector majoritatea gru
pelor lucrează după sisiemul de 
preluare a lucrului pe schimb 
obținând frumoase rezultate in 
irunca.

Astfel, grupa Iul Slrâuț loan ca
re iua'nle avea o depășire do II 
la suta, după liilroduccica noului 
s . ui i dc mmicu depășește zilnic 
iiiirma cu 30 la sulă.

Grupa toi arășiiliii Ștelănescii

la -o la suta, lai 
Roman Airbroz e 
a alun, la 31 la

a tuliră- 
dela 17 la 
sulă peste

că a- 
a lu-

Constantin dela H Ju bina, v’a ri
dicat 
hi'uI 
su â
iu rină.

Aceste rezultate dovedesc 
pllcând sistemul de preluare
ciulul pe schimb, grupele dc mi
neri au lecui un pas ina'nte, r:- 
d cându-se productivitatea muu dl, 
fiPâ de titeut cu ?JJ -R1 la sută. 
Iar fața de Celelalte sectoare din 
mita Lupcnl, caic sunt numai la 
preliminat, sec*, iul 1 a dupa> t 
pteliminatul cu M la sută.

In Instituțiile de în
vățământ Superior 
din U.R.S.S. exame-
nele au luat sfârșit
r*
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iuti’ dc I<«rciu|i<- hi, ,-lisau xla,
I* '1*’ hi i âț.iiuânt ftiptTMjr

iii K. Ol.,-, „|,. (im, iar
iu i.',omemul ,|<- („(,, ... i„ci,t.
in ii.uin s, ura^.
dm 1 Jl, ' v

»\Lnld ., u Rl-[Hlb|j<U So-
> 11 U , la ,1,. , .,|,|c ai ,UjM.
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rjfU di* HJ* b (-'tiu' i du ntli iu-
l‘<e pupului,. 1 JihjIc.

Un grup de delegați ai 
țăranilor m u n c 11 o r i dn 
R.P.K. au vizitat ogoarele 
unui colhoz tun reginea

Sevcer. ko

Grupa tovarășului Varga Andrei
a lichidai cu rămânerea în urmădela mina Pelrila

Lumi mui a fo-t 
grupa tovariișiilui 
care lucreuză fnlr'iiii 
meru din sectorul IV ul 
I ctrila, eu un bilanț nu 
frumos: 65”,o sub normu.

la ufarâ de fuptul că 
nu u fost bine organizată, în n- 
batajul tovarășului Varga sunt 
serie de gr<utu|i care sluti 
leu ridicurii productivituțu 
cil. Moeuiiizarea lipsește 

iur acoperișul dc

îm-liciaiă <lc 
Varga Andrei 

aliataj ch
ininei 
prea

muiie.i

spor, 
răn- 
acela

sau ne- 
criticațl 
aceasta

exploa-

cărui miner din bazinul nostru car
bonifer. Ciocanul do ubulu], perlo- 
ralorul, craterul, sau scocul osci
lant, precum >1 uliu mașini șl u- 
nelle trebuise îngrijite cu multă 
atenție. Pentrucâ nu esto acela ș 
lucru când se lucrează cu o uneal
tă bună sau când so lucrează cu 
una defectă, curo nu dă ulei lu- 
mătalo d ii randamentul Inițial.

Minerii din grupele tovarășilor 
l upaș Jușlln-Liipenl, Pop l.udo- 
vlc-l*etrl|a, I’etrlc Pe’ru-Lonea, 
Mihut Zaluirla-Anlnoasa, precum 
șl alte grupe eare realizează mari 
depășiri do normă, pun maro preț 
po huna îngrijire a uneltelor șl 
mașinilor de muncă.

In abatajele acestor grupe, cio
canele de abataj șl perforatoarele 
nit suni aruncate peste grămada 
do cărbune, pentruca praful să pă
trundă 
teze

Din
(loase 
vlzulto
compr’mat, caro ruu in funcțiune 
scocurile oscilante sunt bino în
grijite dq minerii fruntași, căci ele 
asigură transportul rap'd al 
bune'ui .Minerii couștieiiți șl 
nici, doi nici să pi oucă nai 
au mare grile ca motoarele
trice care r-im in lniic|lune crate
rul, lă im lle i'eiectalo in timpul 
mutărilor, nu grije să nu lle su- 
prasolic'tate penii ti a nu Io arde

As"el, minerii care îngr jcsc de 
maș'nl și unelte, pe lângă faptul 
c’ au spor la muncă, dau dovadă 
că știu să prefulască avutul colec
tiv al celdr ce muncesc, dau do
vadă că sunt gospodari vrednici 
ai bunurilor poporului.

Exemplul da* de minerii de 
frimto care au învățat să pre- 
lulască avutul lor. al oamenilor 
rmn.-l tiebue urmat de toți muii- 
c 'orii ni'nerl.

Felul cum minerii conștient! ișl
intrijesc uneliele, caro dau posi- l pleci, 
bilitate să muncească cu 
trebue popularizat larg in 
durile tuturor minerilor, iar 
care — dovedesc neglijenta 
Păsare, trebuesc aspru 
și ajutați să lichideze cu 
slăbiciune dăunătoare.

Gazetele dc perete dela
tănle minere au un maro rol in 
această acțiune. Prin gazetele de 
perete trebuo împărtășită expe
riența și felul de muncă al mine
rilor care au grije de unelte, tre
bue să se critice, cei caro distrug 
sau defectează maș nile sau unel
tele de muncă și cari, desigur, 
lucrând cu mașini proaste rămân 
sub normă.

In consfătuirile de producție ale 
minerilor și tehnicienilor problema 
păstrării mașinilor și uneltelor de 
muncă, trebue desbătută larg, Iar 
organizațiile de Partid șl sindica
tele e necesar să desvolte o lar
gă mutică de agitație prin care 
să fie arătată și ințileasă marea 
importantă a acestei probleme.

Fiecare m ner din Valea Jiului 
trebue să știe că îngrijind unelte
le și mașinile de muncă, îngri
jește de avutul colectiv al celor 
ce muncesc și are posibilitatea de 
a lupta înarmat cu unelte și ma
șini bune pentru mărirea produc- 
t’ci do cărbuni.

Aîlați în regiunea Kiewului, un grup de 
țărani muncitori din R. P. R. vizitează 
Stațiunea de selecționare dela Mironovka

KIEH', 30 ( igerpres). — Unul 
clin grupurile țăranilor muncitori 
din H.P.ll. se află de câteva zile 
fn regiunea K'ieiviihii pentru n 
cunoaște activitatea colhozurilor. 
La Mironovka oaspeții au fost 
întâmpinați de peste
zentanfi ai oamenilor muncii din 
regiune.

Muncitorii fruntași 
de selecționare le-au

lucrările savanfilor 
referitoare la inlro-

500 repre-

și stațiunii 
adu* tu

cunoștinfă 
miciurinițti 
ducerea de noui specii de grâu, 
secară, porumb, 
și alte culturi 
bogate. Țăranii muncitori din Ic 
P.R. au vizitat parcelele experi
mentale, sau interesat de agro
tehnică și au admirat spicele de 
grâu care cc>n(in până la 250 
semințe.

sfeclă de zahăr 
care dau recolte

k :/.II 
z-rup di 
lltl/Ht l Ut i

o 
)ll C*N 

J1IUU- 
C<M!1 

piiilr i 
ul s1 rutului de cărbune face nu
meroase cotituri îngreuind Iruns-

portul cărbunelui cu lugonclul. 
S.rutul <1,- cărbune nu e-te cu

rat. Intercala (iile dese de șist feros 
ncccuui milita muncă din par
tea niincrilor pentru a fi alese.

Tonte ateste greutăți, fură o 
buna organizare a mumii n'au 
putui fi im inse, iar luna mai a 
fast inelu'iatii cu noima nici pe 
jumătate îndeplinită.

DELA (5 LA SI TA SUB NORMA 
PE LI NA MAI LA 2 LA SUTA 

PESTE NORMA

a ♦u de suportat mai ales când 
t i iierll sunt ludărill sa lichideze 
cu rămânerea in urma și să mă
rească producția de cărbune. Șl 
n cî ir lneril din grupa tuiarașu- 
lu Varga nu s’au putut inipaca 
iu rămânere in urma. Ajutat dc 
tehnicienii secturlul, această gru
ia. a trecut la o minuțioasă or
ganizare a truncii, pc timp șl pe 
opeialiuni. când uni mineri perfo
rează găurile dc împușcare, alții

Situația dc rămas in urmă o (Continuare In pag. Tîi)

I l n
" '■ oi <u lihanicur

dm /, /* /,' , uiriSat
uimi ( „/ a,/ tlllt f( ciulii a 

cnko. După < <- urmărit
indeaprmtp, fum iiuiiarlu ir„< lo 
rulm th.in, dlfl; i„rul fd/lu,U1
</e mu.ini 1/ -■ 'uur< dm regia, 
ne a vorlil mispefilar 
cuustimtia aci .Im liurlor.

In uieia[i zi d^legafM ini ani
lor muficiluri din li l'.l;. j vizi
tat colhozul I tniailfes-
tând un t>iu mh: n pentru 
lucrările țj „iupi < oihozuu ilor. 
lJelegatifl făramlor mu'h il,,rl din 
H.P.H. a mulfumil colhozne dor 
sovietici luntrii invațaturih pri 
mite in legătură i u ,lipita agri 
culturii socialiste.

MUNCITORII 
Secției Seulărie a Uzinelor 
Mefalurgice-Cugir au che
mat la întrecere socialistă 
pe tovarășii lor dela ,,5ov- 
romtractor" din Brașov

fn zilele de 29—30 iunie o de
legație trimisă de muncitorii u- 
ziuclor „Sos romtraclor" din Bra- 

venit la Cugir pentru a 
împreună cu muncitorii 

e din lo
calitate criteriile unor întreceri 
socialiste și posibilitățile de or
ganizare a unor asemenea între
ceri intre cele două întreprin
deri.

șov. u
' stabili
dela Uzinele Metalurgia'

'nalizund condi|iile lor de 
muncă și voind a da un nou a- 
vânt luptei 
duefie mai mare 
calitate în ziua 
muncitorii secției 
Uzinelor Metalurgice 
au și provocat la 
cialistă jie tovarășii lor dela u- 
eceași secție u uzinelor ..Sovrom- 
tractor" din Brașov 
din ziua de 1 iulie 
decemvrie 1940 având 
urnuî oarele criterii:

— îndeplinirea și 
Planului de Stat;

— realizarea unui 
mare acord mediu;

— reducerea rebuturilor;
— reducerea absențelor netno- 

tivate și motivate;

lor pentru o pro- 
i> și de mai bunu 

de 50 iunie 
de seulărie a 

din Cugir 
întrecere so-

începând 
pună la 31 

la bază

depășirea

cât mai

(Continuare în pag. Lll-a)

IN CADRUL UNEI ȘEDINȚE PUBLICE

Comitetul Provizoriu al jud. Hunedoara 
și-a analizat munca depusă până în prezent

/.ilcle trecute Comitetul Provi
zoriu al județului Hunedoara a 
finul o ședință publică in 
cinematografului ,,Progresul" 
Deva.

Ia această ședinfă
/.arte toate Comitetele 
ale plăților și orașelor 
re număr de cetățeni 
și judef.

După deschiderea ședinței și 
stabilirea ordinei de zi, ('omite- 
tul Prooizoriu Județean, a făcut

sal.i 
din

luatau
Provizorii 
și un ma- 
din Ikai

un raport de actiuilate amănun
țit, arătând activitatea »a dela 
instalare ți până in prezent.

In raportul de adioilate făcut 
r'a putut vedea marca grije a 
( omitetului Prooizoriu pentru 
crearea de condiții de viată cui 
mai bune oamenilor muncii ți 
fa/ă de mărea/a sarcină a iude 
plinjrii și depășirii Planului de 
Stal.

In toate tecfiunile au fost in- 
registrate frumoase realizări Ast.

fel, Mcfiuntu Igricolg a nuiru. 
mut ți coordi n<it campania dr 
insămânțări ți tekd.dte lucrați 
agricole, planul fiind indc.plinH 
cu 1 (£*!•. De.t i Tuen u lucrările 
pregătitoare p’nfrit muncile d? 
oară sunt aproape terminate.

Stcțiunea (tfi-podănci ți ln- 
du&trm locdc u început o uriași 
munci dc couatruefii pe întreg 
cuprinsul judcpilui.

(Continuare In pag. 11-ai

REZOLUT A
CONGRESULUI CRUCII ROȘII A REPUBLICII 

POPULARE ROMÂNE
( uiigrr<ul Crucii Roșii a Re

publici Populare Române, care 
u ax ut loc iu zilele de 28—29 
iui ne 1949 în București aproba 
in uiuinimitalc raportul Coiul, 
sici interimare o Crucii Roșii a 
Republici Populare Române in 
stil uită la data de 2’ .-rptciuvrie 
1947, precum și întreaga activi
tate desfășurată dela acea data 
în vederea transformării. Crucii 
Roșii într‘o larga organizație dc 
massă a Republici Populare Ro
mâne.

Rezoluțiu amintește împreju
rările în care Societatea dc Cru
ce Roșie sa transformat dintru 
instituție pusă in slujba claselor 
exploatatoare într’o organiza

sănătății oamenilor

de
Ș>

comliatcre u s» 
a credințelor gre- 
privește vindeca, 

munca de indru- 
spre a-sisten-

(ie de massă, care anlreneaza 
pături tot tnai largi iile poporu
lui muncitor in lupta pentru a- 
purarva 
muncii.

Munca 
pers ti (ii lor
șite in «vacc 
rea bolilor și 
mare a cctafen'lor 
|a medicală n‘a fost suficient și
va trebui su fie desvoltatu.

In continuare rezolu(ia arată 
că Societatea de Cruce Roșie va 
trebui să organizeze in între
prinderi, fabrici, ins'i'uții. 
școli și în sate, organizații 
Cruce Roșie, echipe sanitare

in 
de 

vo-

ca-e de naștere, la 
IwlUor sociale.

Ilogic va sprijini cu 
ucțiunca de sprijinire

luniarx* și un i i|i de prim aju
tor.

In nnxl deosebit (. rucea Roțtc 
va trebui >â dea un larg sprijin 
acțiunii <k‘ ocrotire a mamei J 
copilului par icipând la organi
zarea dc 
rumba (ereu

Crucea 
toată tăria
și de readucere la \ iață >ocialâ 
a victimelor războiului $i tcnxt- 
rci fasciste: mutilați, invalizi, 
văduw, orfani. In munca sa de 
apărare ?i de asistență Cntcc.i 
Roșie colaborează cu Miiiis'er.il 
Sănătății, Ministerul Muncii ți

(Continuare în pag. IU)
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Pna reorganizarea cooperativelor îb Valea Jiulb

Un mare număr de chtâburi și 
speculanți au fost înlăturați dela 

conducerea cooperativelor

Comuna Lunca
hi fundul unor văi la 32 km. 

distanți dela Sarmisegetuza, se 
afli Comuna Lunca Cernei.

Nimeni pe timpul regimurilor 
trecute n'a trecut prin acest loc 
să se ini eretice de viața care o 
duc /tiranii, căci pe lângă ci era 
departe nu era nici drum bun 
pe care si poaiă circula mași
nile.

O pane dintre locuitorii aces
tei lomune munceau din greu la 
pădure la făcut de stânjeni, iar 
altă parte pornea printr'ulte lo
curi să-ți găsească de lucru.

Cu toate ci mizeria era în 
floare, nici măcar odată cei dela 
conducere nu sau interesat să 
oină in ajutorul țăranilor din 
această regiune.

Odată cu înlăturarea dela con
ducere a celor cari trăiau de pe 
spinarea poporului muncilor. In 
comuna Lunca Cernei a început 
o viață nouă.

Organizafia de Partid, care a 
luat ființă in comună a început 
să lupte pentru lichidarea rămă
șițelor trecutului fi pentru asi
gurarea unor condițiuni de viață 
mai bună pentru țăranii munci
tori.

In anul 1948 a început repara
rea șoselei principale care lega 
comuna Lunca Cernei de Sarmi
segetuza și in scurt timp prin

Înlăturând dela conducerea coope
rativei din corn. Sârbi pe bogătașul 
Manea Ioan, treburile au început 

să meargă bine
In ultimul timp treburile la coo

perativa din comuna Știrbi, met- 
geau din ce in ce mai prost, iar 
mărfuri numai de caie era nevoe 
uu se găseau

Făcându-se un control amănun
țit s’a constatat că cauza tuturor 
acestor neajunsuri este bogătașul 
Manea loau, care prin diferite și
retlicuri a ajuns ca gestionar la 
acersță cooperativă, găsindu-se 
to<< âată și 60.000 lei lipsă din 
cassă.

Din inițiativa organizației de Partid

In cătunul Gura Bordului a început
construirea unui

In cătunul Gura Bordului, așe
zat dealungul văii Cerne , până la 
isvcarele ei, dn inițiativa organi
zației de baza, a început construi
rea unui local de școală cu ma
terialul $i banii donați de locui
torii comunei.

Cât s’au străduit, țăranii mun
citori să-și clădească școală incă 
de pe timpul regimurilor trecute, 
dar niciodată nu li s'a dat posi
bilitate.

Copiii mergeau la o școală din 
comuna veciuă la distanta dc 5—6 
km. și mai ales iarna puțin erau 
aceia care puteau frecventa 
«coala.

Sprijiniți și îndrumați de orga
nizat ■ de bază, țăranii muncitori

Cernei renaște
munca depusă de țăranii munci- 
comunei n'au fost in a neglijate.

Nici lucrările de reconstruire a 
comueni n'au fost iWă neglijate.

Deoarece prin comună trece 
răul Cernu care de câte ori ne
nea vreo ploaie mare se revărsa, 
producând pagube însemnate, «a 
început, imediat construirei 
unui dig pe o lungime de 850 m. 
efectuându-se 4000 ore de muncă 
voluntară.

Localul de școală din comună 
era învechit necesitând sa se fucă 
unele reparații.

’j aranii muncitori uu prestat 
2500 ore voluntare, ametiajund 
localul de școală și construind 
împrejur un gard din scândurile 
donate de locuitorii lomunei.

Deasemeiiea, comuna a fost 
vizitată de numeroase echipe sa
nitare care au luat măsuri chiar 
la frța locului pentru combierca 
di/eritelor boli provenite din 
cauza mizeriei.
Toate aceste frumoase realizări ale 
fărănimi muncitoare din comuna 
Lunca Cernei, oglindesc voința 
lor de a lupta pentru crearea de 
condiții de viată mai bune și 
iotodată o dooadă a grijii pe 
care le-o poartă regimul nostru 
de democrafie populară.

L. ZE1CONI

Fiind luat de scurt bogătașul 
Manea a recunoscut că tot el a fost 
acela care și-a insușlt acești bani, 

fapt pentru care a fost dat apoi in 
judecată.

După aceste constatări s'a tre
cut imediat la inlocuirca gestio
narului și cooperativa d n comuna 
Sârbi se desvoltă pe zi ce trece, 
fiind un real sprijin al țărănimii 
muncitoare.

C. BL'DA, coresp.

local de școală
din acest cătun >au început de- 
curând lucrările de con'tru re a 
localului pentru școala.

80 de care de piatră au îost 
cărate în mod voluntar donându- 
se și in. c. de lemn pentru con
strucție, iar cu ban i colectați s’au 
cum ărat 2.CCO bucăți ț gle si 70 
kg. cue.

Sau evidențiat în muncă ur
mătorii țărani munc torl: Jurojoni 
Axente. Moisoni Dumitru. Neidoni 
Ioan, Bărboni ioan și Iștfănesc 
Romulus.

Țăranii muncitori și-au luat an
gajamentul’ de a termina cât mai 
curând localul pentru ca la toam
nă, școala să-și poată începe 
cursurile-

Ședinja Comitetului Provizoriu 
al plasei Sarmisegetuza

Zilele trecute u avut loc la 
•Sai iiiisogetuza o ședin|u a Co
lți ilc'l ii 1 ii i Provizoriu de plu>a, 
cu șefii socjiilor, notarii, pri
marii ți agenții agricoli din 
plasă.

covuruțul Macuvei loaii, pre 
ședințele Comitetului Provizoriu 
de plană, ti deschis ședința uru- 
ând scopul ei, de a se prelueru 
«simt liiLiule Ministerului Agri
culturii și 4jl(3 Ministerului de 
!■ inaujr.

A luat cuvântul apoi ?(ful 
scenici agricole de plasă care a 
prelucrat instriicpunilc Minime, 
ruluii Agriculturii in legătură cu 
stârpii ea gândacului de „Colo
rado*. dușmanul cel mai aprig 
ui cartof ui ui.

După ce se urată de unde pro
vine acest gândac, vorbitorul 
fa re nprl la toți cer pi ezrnți dt 
a lua iiucdiut măsuri penlru

Chiaburul Singhea din corn. Stretea
și podul plutitor

Văzând că veniturile tncep su-i 
bcada, chiaburul Singhea Ioan 
din comuna Slrelea sa tul gun- 

I dit cum ar [ace să-i mai cadă 
! luj „ceva".

Deoarece printre alte mijloace 
de câștig el mai aveu și podul 
plutitor peste .Mureș, el s'a ho- 
furît că aici el ar avea o nouă 
posibilitate de îmbogățire.

Primăria i-a fixat 5 lei pentru 
transportul unei persoane. El a 
studiat cum să facă să scumpeas
că transportul cu podul plutitor.

Intr'o zi el a chemat pe anga-

Cu tei cortul Ccnildu'ui Trovizori 

Comunele Ohaba și Mihăești din plasa 
Dobra vor avea în curând CamineCulfurale

Comitetul Provizoriu al p.asei 
Dobra, duce o intensă muncă pen
tru intbunăiățlica condițiilor de 
viată ale țărănimii muncitvare- 

Văzând mi! ativa țăranilor 
muncitori din comuna Ohaba de 
a-și construi un local pentru că
min cultural, Comitelui Piovlzoriu 
al p'asei a acordat suma de 16.000 
lei pentru d'lerite clitllueli nece
sare construcției.

Dcasemenea, in comuna M'liă-

In plasa Sarmisegetuza lucrările 
pentru plivitul păioaselor au lua 

sfârșit
îndrumat' de organizați le de 

Partid și pr n munca depusă pe te- 
icn de Cern telul Provizoriu al 
plașii, ț.iran i muncitori d n plasa 
Sarmlsegetuza au terminat plivi- 
iul pă'oaselor.

Un adevărat sprijin în această 
muncă l-a dat cooperativa ,,Ulpia 
T'aană" din Sarraisegetuza, care 
a pus la dispozit a țăranilor mun- 
c tori cu chirie diferite unelte ca: 
pluguri, grape, semănătoare, prăși- 
toare, batoze tocătoare de sfeclă, 
prese de fân, etc. Chiria pentru a- 

cercetarra umănun|ihi u cultu
rilor de carhili *>i stârpirv.i gân_ 
durului care intr'o varu dintr'u- 
ntd singur se poale lrirnu]|i 
până la 5 milioan? sulicicnt 
pentru u diHru. e miplec’. 2'/i 
ha. tuirloli.

Din purtea .sepiei fuumciaro 
u luat cuvântul inspectorul Uu- 
zgan Mi bai aure n preliu-rut 
decretul Ministerului de I intiufe 
in legătură cu uiiukiiva și redu
cerea dr iinpozi'e, taxe și a- 
nuiiizi fistule.

In înehouro h hiat cuvântul 
tovumșiil Sergiujiu Vitali, secre
tarul Corn itci ului ProvL/oriu de 
plasa cure u trasul sarcinile ce 
revin din prelucrările făcute 
fiecărui nota rin t în parte.

To|i cei prezenti și-au luat tin. 
gajamentul de u duce la înde
plinire sarcinile ce le rvvin.

jaful său dela pod și i-a spus eă 
începând cu această dată 3 lei 
costă transportul numai la oa
menii din sut, la străini »a ceară 
dela 5—10 lei, dupu cum i se 
pare lui.

I-u mers cât i-a mers chiabu
rului cu șiretlicul său dar «u 
mult timp, căci au aflat autori
tățile comunale și l-au dat in 
judecata perdru mârșăvia sa, 
urmând ca justiția poporului sa-i 
aplice pedeapsa bine meritata.

coresp.

ești, țăranii muncitori au iuceput 
și ei să-și construiască un local 
pentru Țămin cultural, efectuând 
in mod voluntar lucrările de con
strucție.

Aceste acțiuni vor trebui să fie 
urmate de către țărănimea mun
citoare din intreaga plasă care 
n'au încă până in prezent cămine 
culturale.

C. B. coresp.

ccste unelte agricole este de 40— 
50 lei pe zi la (aranii care au 
până la 2 ba. pământ, dela 55—65 
lei pe zi la cei care au dela 2 ha- 
âti sus, iar penlru pluguri, grape 
și prăsitoare dela 280—300 lei pe 
zi.

Țărănimea muncitoare din pla
sa Sarmisegetuza va trebui ca 
și pe viitor să-și intensifice mun
ca pentru a termina la t mp și 
în bune condițiuni lucrările agri
cole de vară.

Antrenata in a, (lunea de reor
ganizate a cooperativelor, comisia 
de plasă Petroșani penlru reorga
nizarea cooperativelor a depus o 
lodn'că activitate.

Prin țidliifc eu ci mLe'ele dc 
c'iiiduccie ale coc-peritOvelor coml- 
s'u de plasă Petroșen' a lămurit 
Importanta rcorxaii'zaril coopera
tivelor, ripartlzând totodată sar
cini concrete pentru nenea de 
viilor.

Facându-sc u verlllcare amă
nunt lă pe teren, s'a constatat ca 
in conducerea unor cooperative 
s’au strecurat elemente necores- 
punzătoare: chiaburi, cârcluinarl, 
•tc.

Astfel la cooperativa „Jlana” 
Iscronl au fost in'ăluratl din con
ducerea cooperativei, chiaburii 
Brânzău Petru șl stalcu Marin, 
impreună cu cârclumarul Dellros 
Dlonlsle. La cooperat.va ,.Țăra

Cooperativa „Mureșul" din Ilia, 'un real 
sprijin al țărănimii muncitoare din plasă

Cooperativa ..Mureșul'' din lila 
a luat in ultimul timp un Impor
tant avâitt. F.a aproviz oneaza ță
ranii muncitori din ț.la*ă cu toate 
mărfurile necesare, iar acum pen
tru a sprijini in buna desfășurare 
a uimirilor de vară a adus dife
rite unelte agr cofe pe care Ic in- 
cblritz.î cu un preț redus.

Deascmenea, se duc acțiuni 
pentru înființarea de noui fii ale, 
de curând fiind înființate două, în 
comunele Cărmăzanești și Săcă- 
ntaș.

Comifeful Provizoriu al județului 
Hunedoara și-^a analizat munca 

depusă până in prezent
(urmare din pag. 1)

In cadrul acestor acțiuni, a 
început construirea a 28 grajduri 
pentru vite, 28 băi deparazitare 
pentru boi și 28 fântâni seci (cre
matorii pentru animale).

Pen/ru aCeste lucrări comuna 
Cerlej s'a aprovizionat cu 3000 
bucăți cărămizi, iar comuna 
Sântandrei a comandat >600 bu
căți țigle și 5?9? m. c. lemn pen
tru construcții. Deasemenea, ora. 
șui Deoa s'a aprovizionat cu 
15000 kg. var, 5000 bucăți cără
mizi, >500 bucăți țigle și 100 kg. 
cue. La fel pentru grajdurile din 
comunele Dobra, Băcăinți, Teliu. 
cnl Inferior, Crișeni, Leleșe, Hu
nedoara, Lupcni și Hărău au fost 
procurate în mare parte materi
alele necesare, urmând ca lucră
rile să înceapă la l iulie.

Fiind în curs de construcție 
localuri de școală, comunele Fe- 
deri și Fizești din plasa Pui s'au 
chemat la inlreccere pentru a 
termina cât mai curând și in 
bune condițiuni și loculurile de 
școală respectioe.

In total peidru construcții de 
școli a fost repartizată pentru 
întregul județ suma de t?.900.000 
lei dintre care până in prezent 
pe te 5.700.000 lei au fost repar
tizați.

O altă seefie este aceea de in- 
vățăniân! și cultură in cadrul 
căreia deasemenca s'au obținut 
succese.

Din 39.961 elevi recenzați s'au 
înscris la școli *-.”>/ și regulat 
frecventează 29.4>6, adică 82’ft 
din cifra totală.

Pentru a veni în ajutorul ele. 
oilor săraci și sârguincioși din 
ciclul III s'au acordat ajutoare 
bănești dela I aprilie până acum 
in nalaare de 1.955.950 lei nume

nul 1 din comuna Bărbătenii de 
sut: Zărol los f «I Crulu fonii, foști 
leg im ari șl clilaburll Daunusa fa
nase șl Dăitcasă Vaslle.

Dea ementa, veiiflcându-sc 
membrii co<.| eratlvelur, an fost 
eieluși un mare număr de cbia- 
hnr; printre caro Bălânescu lliu 
care a furat lemne d'iPFu pădure 
ș iu I uipul secetei a lăcut spe
cula tu porumb pritinzăud |ăra- 
idj >r săraci să-l lucreze 2V zile 
: ■ ru o măt irr de porumb; Spo
rea Li.ni*Ic. chiabur dela Live
zi ni *1 alți chiaburi șl d'ferlți spe
culanți.

l’r.u înlătuiarca acestor ele
mente atât din cunduccre cât *i 
d ol re membri, cooperutlvele vor. 
puleu luiiclioiia lu bune ounditlu- 
ni lilnd la iuălfiinea adevăratei lor 
nieulri.

Dela I martie și până acum au 
fost colectate 2 <IOUU ouă d nlrc 
care 8tl la sulă au fo-1 luate cu 
mărfuri in *cliintb-

De curăr-d pe lângă cooperati- 
a au fo*t deschise 3 «ecpi: d» 

croitor e, cismăr e ș frizerie, 
care lucrează cu 4J la sută mai 
eftin ca Particularii.

Țăran ■ muncitori la rândul lor 
se traduesc să sprijine șl ei coo
perativa sti.nd ca numai In acest 
fel iți pot as gifra condiții <I» 
viată mai bune.

rar, 9.840 lei In manuale școlare 
fi 20.700 lei caete școlare.

Dcasemenea, in cadrul seci iei 
saniture s'a depus o activitate 
intensă atât pentru prevenirea 
diferitelor boli cât și vacCusiri, 
deparazitări, etc.

S'au făcut li 495 vaccinări cu 
a’iatoxină diftcrică scarlatinoasi 
și ls.^44 T.A.B.

5.8r,0 Persoane din comuna 
Lunca Cernei plasa Sarmisege
luza au fost deparazitate cu 
D.D.T.

2.907 bolnavi vechi ți noui de 
T.B.C. au fost revizuiți, făcăn- 
du-se totodată 5268 radioscopii 
pulmonare, 3,483 reacții MontaUx 
și 1.578 vaccinări cu B.C.G. |

Pentru combaterea sifilisului 
s'au făcut 2.913 probe de sângt 
ți 864 tratamente fiind revizuite 
5.304 cazuri vechi ți 211 cazuri 
noui.

Tot în cadrul acestei aefiuni 
au fust tratute >4 gravide sifili
tice, ținându-se ți 48 conferințe 
in diferite locuri pentru comba
terea sifilisului.

In țcoli petnru a combate ca
zurile de guși s'au făcut trata
mente cu ioduri de potasiu ți 
sare iodală.

Pe lungă acestea toate circum
scripțiile sanitare au fost dotate 
cu bucătării dietetice

După terminarea raportului de 
activitate au urmat discuțiile in, 
cadrul cărora au luat cundaljE 
un mare număr de cetățeni in 
au arătat lipsurile, făcând Imb- 
dată și propuneri pentru 
rarea lor.

Ședința a luat sfârșit intr'o aL| 
mosferă lovărățească consilia^ 
un bogat prilej de liwljriHiBÎg 
atât pentru Comitetul ProniliartB 
cât ții pentru partfeipanfi.

V. Â., coreei,
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. DIN CÂMPUL MUNCII V I . , A DE PAR T IJ3
Noui reduceri a timpului de execuție 

la secția de strunguri A. ( P
Prin eforturi sporPr iu muiu‘a 

puntru reahzaroa și durași r<xi 
sarviuilor be le renii, îuuucilorii 
dvla A.C.P., dau dovtuta de dra
gostea lor fnja de muncă.

in aurjjt fd pc zi ce trece nu- 
IXLirul muncit orilor cure real i - 

®»ează luxxxtie iu munca nste in 

creștere.
Lucrând la sirungirea axelor 

dclft brichetele lămpilor de mi
nă, ttru 11 gării lbwlu Victor și 
Clii$ Glieorghe au redus timpul

La Aninoasa s au deschis 2 cicluri ale 
școalel de calificare

Pocarând, pentru a ridica noul 
cad. a de mineri calli.'cntl, la Anl- 
n i i au luat funia două cicluri 
ale Knlll dc calificare.

La celui I urmează iu mod re
ct i at cursurile 12 ajutori mineri șl

Fabrica de var din comuna Vața de Jos 
a început să funcționezeîn bune condițiuni

Ln Mniuuu Vațn de Jos, plusa 
Baia de Criș eu urniți uui înainte 
a fost construită o fabrică de 
var dj> modern, care poato pro
duce silnic dela <30—35.000 kg 
var.

Iu altimu ani insă, această 
fabrică a fost neglijată com 
plect și lăsată in părăsire de 
fosta aondihCere capitalista.

Lu tl iunie 1948 și această 
fabrică a fost naționalizată și 
în cel mai scut timp a început 
munca pentru a o pune in func
țiune.

Prin munci voluntare țăraua 
muncitori au început repararea 
fabricii, a liniei industriale care 
era instalata pana la cariera de 
piatră și a locomotivei și vago- 
netelor.

Au fost întrebuințate la repa
rarea fierului vechi și diferitele

Grupa tovarășului Varga Andrei 
dela mina Petrila a lichidat 

cu rămânerea în urmă
(urma’e din pag. 1)

pregătesc armătura, iar celelalte 
! lucrări deasemenca sunt executate 

concomitent pentru ca nici un mi
nut să nu fie irosit in zadar. Ho
tă:! rea minerilor din grupa tova
rășului Varga de a indepllnl cel 
puț ii norma, a făcut ca găurile 
pen’ru împușcare, transportul de 
cărbune, armarea șl podirea aba
tajului, precum șl alte lucrări ne
productive să fie executate intr un 
timp mai scurt, având astfel po
sibilitatea să lucreze mal mult in 
cărbune.

Astfel, zi cu zl, diagrama pro
ducției se apropia tot mal mult dc 
nroLiă. Dela 65 la sută sub normă 
pe luna mai, luna iunie a fost in- 
cbe'ată cu o depășire de 2 la sută.

CĂRBUNE DE BUNA CALITATE

Minerii din grupa tovarășului 
Varra ar f! pu<ut să depășească 
norma cu n ai mult, insă ei nu au 
neg'.l at calitatea cărbunelui, care 
nu roate fi imbunătătită fără 
muncă.

Frontul de cărbune e împușcat 
cu găuri mai puține cele mai multe 
fiind plasate pe culcuș- După de- 
tunare, frontul de cărbune șl in- 
tcrcalatllle feroase sunt rupte In 
bucăți mari, putându-se astfel ale
ge șistul din cărbune.

latrina abataj exploatat com

de lucru (lela 2<>,4 minute hi 5 
minute pe bucală.

Deabviueiica, tuv, lladu Cxjiu*- 
tiuitin >i h iniei loiui uu redut* 
timpul de lucru la struiijjirra 
capacelor uocvxirv pompelor dc 
nămol, efoctiuuidu-le in 500 mi
nute in loc dc 5K0.

Aceste realizări iinti’im timp 
mai sburt decât cel fixat a lu
crărilor dostinutr dovedește ciur 
noua atitudine fufa de muncă ți 
este totodată o pildă demna de 
urmat.

32 vagonetari. Iar la ciclul II, 68 
vagonetari.

Elevii caro urmează școlile șl-au 
luat angajamentul de a învăța «1 du 
a pune in practică toate cele insa- 
șlle in școală.

I. HERMAN, coresp.

piese scoase din uz, fiîcnndu-se 
chiar unele adoptări noui, ren 
șindu-se ca în decurs dc 8 săp
tămâni fabrica să fie repusă In 
funcțiune.

Fabrica a funcționat apoi In 
bune condițiuni până in luna 
dxxxunvrie cunxl s'a oprit pentru 
timpul iernii, producând în acest 
interval 160 vagoane de rar.

In luna aprilie a anului 1949, 
fabrica a început din nou să lu
creze, reușindu-se ca în ultimul 
timp să se depășească progra
mul dc producție cu 19°/<i.

Muncitorii acestei fabrici a- 
vâud iu față aceste frumoase 
realizări va trebui ca și pe viitor 
să muncească cu aceeași îndâr
jire pentru îndeplinirea și depă
șirea programului de producție 
fixat.

AUREL COLI , coresp. voi.

plect, minerii acestei grupe lasă 
câte 40 metri cubi șist, caro dacă 
ar ii fost lăsat să fie scos afară 
din mină, necesita multe clieltuell 
in cursa abalai—preparare—haldă.

Astfel, grupa tovarășului Varga 
Andrei, a lichidat cu rămânerea 
in urmă, insă in ceea ce privește 
calitatea cărbunelui este una din 
grupele fruntașe.

Rezoluția Congre
sului Crucii Roșii 

a Republicii Popu
lare Române
/urmare din pag. I)

Prevederilor Sociale, Comitetele 
Provizorii și organizațiile de 
massă.

Crucea Roșie a Pqpublici Po
pulare Române înibrufirează cu 
toată căldura pe copii refugiați 
din țările oprimate ca și pe cei 
loviți de teroarea și prigoana 
fascismului.

Lodeplinmdii-și aceste înalte 
îndatoriri Crucea Roșie partici
pă la lupta poporului nostru 
pentru pace, la lupta oamenilor 
dornici de pace din lumea în
treagă.

fccule de doi muncitori 
deln atelierul de grup

Petrila

l-a atelierul <)■• grup Petrila 
se lucrează lu o iiiu^inu de per
forat (iiitomat, inovație a tovară
șului Zi|)|K-nfenig Sumoilu prim 
maistru miner In explorarea 
din această localitate.

După calcule și tle-x-iuuul fă
cut această mușina utiugea o 
grvututc ile I4O kg. fiir.il prea 
grea pentru manipulat în nună.

Tovarășul I rambuolini. maia, 
irul a elierului nievvinic a reușit 
ca întrebuințând piene <hi alu
nul tiu și tuburi de fier in loc 
de fier masiv t>â tedueâ greuta
tea artistei mușini la 85 kg.

In ucest fel pe l.'uiga câ se e 
conomisesc brațe de muncă ne
cesare transportului in ucclaj 
timp ac ușurează și munt-a mi
nerilor care o manipulează.

• * •
lot la atelirul de grup ilin 

Pe rjla. tovarășul Potoki a reu 
șil iluțm multe încercări sa cons
truiască <> imișLn.i de făcut 
..foitaje" (-iiluri de pământ) ne
cesare pentru burarea găurilor 
de împușcare In mină.

Această mașină a fost constru
ită cu un ții ton care împinge 
pământ intr'un tub dâiulu-i for
ma necesară. O lipsă însă a a- 
cretei mușini este că pământul 
trebue introdus iu mânu pre
zentând pericol de accidentare.

Tovarășul Corpu-di loan, după 
ce a studiat această mașină, 
i-a făcut o modificare prin pu
nerea unui apărător și a unui 
pistrui cure pune automat pă
mântul in mașină.

Datontă acestei inovații peri
colul de accidentare este înlătu
rat lu această mașină

•ȘT. MIIIAI

Dutniiică vor avea loc la L aperi

Competițiile județene ale Cupei 
Tineretului Muncitor

Duminică 5 iulie 1949 se vor
disputa pe terenul sportiv din 
Lupeni, finalele județene ulc 
Cupei Tineretului Muncitor.

Acest mare concurs a stăruit 
un viu interes în rândurile tine
retului din Valea Jiului care 
așteaptă cu nerăbdare să-și mă
soare forțele cu tiuerii din cele
lalte localități din cuprinsul ju- 
dejenei.

In vederea acestui mare eve
niment sportiv tineretul munci
tor din Valea Jiului s'a pregătit 
cu mare atenție pentru a putea 
face o figura cât mai frumoasă 
în cadrul competițiilor.

Atleții, band-ball-iștii, wolev. 
ball-iștii și gimnasticii, in urma 
antrenamentelor făcute în de
cursul ultimelor două săpiămâni 
sunt încrezători în posibilitățile 
lor și așteaptă nerăbdători con. 
cursurile.

La acest mare concurs care va 
începe duminică Ia ora 9 a. m. 
pe terenul sportiv din I.upenl, 
ior luu parte tinerii sportivi din 
localitățile Hațeg. Sarmjșege.uza, 
Pui, Baru Mare, Lonea, Petrila, 
Aninoasa, Vulcan. Petroșani și 
Lupeni.

Acest concurs înseamnă uu 
important factor în vederea des- 
voltării sportului de massă și 
totodată un serios examen pen
tru finalele regionale ale Cupei 
Tineretului Munaitor «are vor

tăcând aprecieri obiective, membrii și nemembrii 
de partid, dau un prețios ajutor subcomisiilor 

de verilicare și tovarășilor lor
liicci-erca aefiun i de verificare 

u it ■.! pr iii ta ni ' uhu s.it siac- 
țte de membrii de I ar 11 din Va
lea J ului. Cel mai mulii -e pre- 
zim.i cu incredere in fața suheo- 
ti isidor de terii Care. ar. tându-și 
cu mult curaj scăderile și lipsu
rile pe care le au in muncă, vin 
cu încredere, ca verificarea e un 
prețios ajutor pentru fiecare.

I'e de alta Parte membrii dc 
Partid și nemembrii de Partid 
cinst ți legați de interesele clasei 
muncitoare, irive-c cu încredere 
verificarea știind că aceasta ac- 
t tine e menita u arunca din rân- 
dur le Partidului clementele duș
mănoase. strecurate în rândurile 
sale șl să rldke astfel prestigiul 
Partidului în fata mas'elor.

Membri ș1 nemembrii dc I’ar- 
t d, oameni ai nume i, cinstiți, 
V'it șl arată fără înconjur, acti
vitatea, părțile ei pozitive și ne
gative- Părt! pozit.ve știind ca a- 
c-asia duce la o imhun.ităț rc ca
litativa a muncii Partidului In ge
neral. demasca elementele dușmă
noase, strecurate in Partid, con- 
v uși ca fn felul acesta Part dul 
lor iși întărește un.lalea sa poli
tică și ideologica, devenind mai 
capabil de a-și îndeplini sarci
nile dc o dc subita Importantă ce-i 
stau in față.

Ne face verificarea membrilor 
de partid din organizația dc ba
ză dela lectorul II ți preparafia 
minei Petrila.

Rând pe rund in /ața mbco- 
misiei de verificare fi a celor 
prezent! in sală, membrii de pur- 

avea loc la Petroșeni în zilele 
de 9 și 10 iubit a. c.

pentru reușita acestui mare 
concurs. Județeană O.S.P. Valeu 
Jiului și Județeană U.T.M. fac 
serioase pregătiri, ca pregătirea 
terenurilor iportive, a pistelor 
și în vederea unei mobilizări în 
proporfie sie massă îu ceea ce 
privi’ște spectatorii. pentru a 
da evenimentului o cât mai ntare 
amploare.

Acest mare concurs suscită un 
mare interes și in rândurile ță
rănimii muncitoare. E anunțară 
încă de pc acum participarea a 
numeroase delegații de tineri fu 
răni muncitori cari după termi
narea concursurilor se vor în
toarce în șalele lor puuând în 
practică experiențele și învăță
mintele adunate la acest maro 
concurs. I -w

Toate noes’ca se pot realiza 
datorită sprijinului neprecupețit 
dat de Partidul Muncitoresc Ro
mân pentru dt’svoltu.rea unui a- 
devărat sport de masse.

PIERDERI
— Buletinul Biroului Populației 

pe numele Rusu Constant n cu Nr. 

7.885 eliberat de Primăria Petrila.

Declar nul.

hd unita momentele mai imuci 
l>alr ale uiefu lor.

E la râmi uu tomităf. maistru 
la preparufia Petrila < ând u a- 
juni iu uoibcască despre muma 
Iul depuii in purtul, despre i- 
filudiiiea ia iu câmpul ii,uii<u (i 
de atitudinea »u iu general, de
vine mai foiiăilnic

După termină se înscrie la 
(Uuani tooară;i din asistentă 
7ou Hisl, luuaii, ilarofan / alfli 
care il cW‘osc >iai demult 
rând pe rând — ajutând mbco- 
misia să < uru< terizeze ju -/ pe Io 
uarăful verificat ei vin cu a 
preejiri ti urată păr/ile puzitim 
dar fi lipsurile.

Ațu a rfit la iveală ă el in 
cdnipul muncii n a dat întotdea
una dovadă de spirit touărifesc. 
Adeseu se plimbă prin atelier, sau 
utun<i când unt lucrări mul 
grele de executai se sus/rnge lă
sând treaba pc seama altora.

In activitatea dc partid este 
drsinteresiit fi nu prlrnefte cri
tica.

Deasmieiieu luvarafului care e 
verificat i Je arată că nu a avui 
o atitudine justă fafă de munci- 
lorii de uită iiulionulitute auund 
manifestări șovine.

I u ajutorul membrilor di Par
tid care au arătat deschis slăbi 
ciunile, lipsurile fi gre/elile to
varășului lor subcomisia de r>e- 
rifiiure a putut să facă aprecieri 
juste fi el iiistifi, văzandu-ft eu 
ajutorul altora, greșelile sâ-fl 
poată da seama de gruuitatea 
lor, să-și dea seama că pentru a 
putea purta tnultul titlu de mem
bru de Partid, trebue să mun
cească mai mult, să fi schimbe 
atitudinile greșite.

• * •
La fel a fost la verlllcarea unul 

tovarăș, alutor miner la sectorul 
IV. După ce mal mulfl tovarăși 
au arătat care sunt părțile sale 
pozitive, tovarășul Strola, miner 
țl el a arătat că tovarășul De- 
meter pc lângă părțile bune, mal 
are șl slăhlciuui, are uneori atitu
dini nejuste.

Așa de pildă c încrezut. Nu 
primește critica. Cu tovarășii săi 
de muncă uneori c arogant.

Iii ceea ce privește cititul s'a 
arătat că tovarășul Denieter arc 
deasemenea lipsuri- Citește numai 
romane, și acelea iară sjS iac 
diferențe dacă sunt sau nu edu
cative.

fovarășul a putut prin verifica
re să primească țl cl un ajutor. 
A văzut că una din cauzele prin
cipale ale tuturor scăderilor sale 
se Jctorcsc lipsei nivelului politic 
și sp.ritului autocritic pe care va 
trebui să-l însușească.

• * •
E rândul Ia verificare a unei 

tovarășe, funcționară la sectorul 

Muncitorii Secției Sculărie a Uzinelor 
Metalurgice - Cugir au chemat ta între

cere socialistă pe tovarășii lor dela 
,,Sovromtractor“ din Brașov

(urmare din pag. I)

— calificarea unui cât mai 
mare număr de muncitori.

Stabilirea secției câștigătoare 
a întrecerii se va face de către 
o comisie formată din delegați 
ai amlvlor întreprinderi pc baza 
unui sistem de punctaj. Numă
rul punctelor câștigate crește 
direct proporțional c>i realizări
le, ele socotimdu-se In minus în

IV al nunei Petrila Când lo\ a- 
rașu cure participau la verdkaiea 
ii ai luat cuiâiiiul au aratul că 
(■■tătuță c o funcționara cin till 
și conț.iinc.oasa. cu deseori după 
■ ■rele de sen c u ruin-iiea ounial 
PtrHru a rezol a .-inurmte Iu.rări 
de oirou pe cure . Ic cereau mi
nerii.

Dai nu iau sfiit sa arate că 
ta ale marea I ți'di cS nu bec- 
lentcază șed.iițcle organizație de 
baza și riu citește

președ lilețc subcomis el a pu
tut primind acest ațutor in cu
noașterea ei să-l arate impor
tanta rdicăril nivelului pohte ți 
i-1 vorbit despre îndatoririle f e- 
lărul membru de Par' d. îndato
riri pe care ea nevii nil nu le cu
noștea decât in parte-

ila a est Iritări ă dela veniica- 
re. Ea și-a luat angajamentul d» 
a llclnda cu orice slăbiciune pen
tru a fi demna de tiHul de mem
bru de partid a caru' însemn, t le 
a început s'o înțeleagă.

• • •
lată cum prin sprijinul tuturor 

membr lor de partid care au avut 
o atitudine crdică liolărîtă. au fost 
scoase la iveala o sean ă de lip
suri. In felul acesta a fost aiu- 
tată ți subcomisia de veriiicare 
s au dat un ajutor prețios in 
vorbi de lipsurile tovarășilor lor 
verificați.

Dar nu tofl tovarășii sunt la 
fel. Unii dintre el sunt șovSelmci, 
încearcă să ocolească anumite Lp- 
suri ale celor verificat Alții în 
loc să «ibe o priv re critică, s» 
rezumă numai la enumerarea a- 
ceea ce e pozitiv renunțând a mai 
vorbi dc lipsurile tovarăș lor ve
rificați-

Cei care au o asemenea atltu- 
d.ne nu dau dovadă de spirit cri
tic, și mal ales ei nu aduc nici o 
contribuție fa buna reuț ■! a act u- 
nli de verificare, nu ajută cu nimic 
pe acei a căror lipsuri încearcă să 
Ic ascundă — din contră, neaju- 
tându-l Ia timp îl lasă să cadă 
in greșeli nul mari.

Pilde de spirit critic hotărif, 
aveam multe, în flecare toc unde 
se face verificarea. $1 aceste e- 
xemple trebue să constitue un în
vățământ pentru cei care încă nu 
au destulă hotărîre atunci când 
c vorba de a lua atitud ne fată de 

un tovarăș al lor.
Numai așa — prin participarea 

activă, prin aprecieri critice obiec
tive ale tuturor membrilor de Par. 
tid — subcomisiile vor găsit acel 
mare ajutor în massa membrilor 
și nemembrilor de partid cnstifi, 
iar acțiunea de verificare, dusă la 
bun sfârșit, iși ca putea atinge 
scopul.

cazul ncindețdinirii unuia dintre 
obiectivele întrecerii.

Intr’o atmosfere cntuziasiă. 
muncitorii secției de sculârie a 
Uzinelor Metalurgice Cugir și-au 
luat angajamentul de a supra- 
împlini angajamentele pentru a 
țcâștiga drapelul înirecerilor î 
care sunt angajați.

GH TIGAU. coresț).

fiir.il
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Ziarul TRUD despre:

MIȘCAREA SINDICALĂ 
1N JAPONIA

MOSCOVA, 50 (Agouprcs). 
Ziarul ’IIUH) publica un articol 
dttvpir Sindi cutele din Japonia 
lu oare» xi nuli^a au aspectele 
mișcării s indicul o din Japonia.

Una din oele înaL nuternjoc or
ganizații sindicalo din (mu 
acrie ziarul — aste Congresul 
hindi oale lor Induși riale din Ja
ponia. care întrunește elementele 
«ele nud înaintate alo clasei 
DHincitoaixx. Programul congresu
lui prevede între altele orgimi 
zinca luptei pentru reeonstrue 
țiu economica și democratică u 
țării. El so află in fruntea lun- 
tei pentru salisfucenui re venii i 
țârilor mu uri tor ești ți a luptat

Se deschide prima conferință 
pe țară a scriitorilor și artiștilor 

din China eliberată
PEK1NG. "O (Agcrpns). — 

Chiuit nouă, Iruusiu iIc.
I.u 2 iulie se deschide Iu l’e- 

king" prima canferin|a pe (arii 
a scriitorilor ți artiștilor dil) 
China eliberată. Di coirferiii|ă 

vor lua parte 900 de ilclcgali 
între care ți scriitori, autori dra
matici, poc|i, muzicanți, pictori, 
scluptori ți actori, spre u discu
ta sarcinile ce le stau îu fu(u ți 
a constitui o organizație pe în
treaga |ară.

Delegații din Manciuria, Nord. 
Vestul și centrul Chinei, din 
Shanghui, Nanking și alte regi
uni și orașe clibcrute de curând,

Conducătorii Consiliului Regional 
al Uniunii Democrat-Creștine din Weiden 

expulzează și persecută membri 
cu păreri de stânga

BERLIN, 50 (Agerprcs). - 
Consiliul Regional ul Uniunii 
Dcmocrat-Creșliue din Weiden 
(z.onu americană) a publicat un 
comunicat privitor la expulza
rea din uniune a delegu|ici la 
cel do al treilea Congres al Po
porului German, Anna Schrot.

Anna Schrot a protestut împo
triva acestei hotărîii și a dtcla-

Casa de Cultură a Academiei de științe 
din U.R.S.S. a publicat cel de al treilea 

volum al operelor academicianului 
Ivan Pavlov

MOSCOVA, 50 (Agerprcs). — 
Casa de Cultură a Academici de 
știinfe din U.R.S.S. a publicat 
cel de al treilea volum al opere, 
lor academicianului Ivan Pav
lov, al cărui centenar dela naș
terea sa va fi sărbătorit de po
porul sovietic la 27 septemvrie 
amd acesta. Acest volum este 
intitulat „Experiența a 20 de ani 
de studii obiective asupra acti
vității cerebrale (comportării) a- 
nimalelor — reflexele condițio

intotdeuuiui pentru uni In ten clu- 
Keii imuncilonie, pentru unifica
rea sindicutelor din Japonia și 
pentru alaturarcu lor la l’.S.M.

In ultimii uni, Sindicatele pro 
greviste sau întărit ți in -ciuda 
ierourei <|e -lănțnitu do guvern 
iși aliiiiiu mbil conducător in 
lupta miibtielor pentru drepturi, 
le ți interesele lor en ți pentru 
libertul de dmnocruti.ce ți in‘lc- 
pendoiița (urii. Sindicatele pro
gresiste japoneze un dvxenil 
sprijinul principul al democra
ției din Japonia. Ele se bucură 
de sprijinul integral ui l’.S.M. 
iin rândurile cureia ocupa un 
loc de cinste.

La Peking

precum și din Joeulitâ|i încă ne
eliberate, vor face schimburi de 
experiențe și de idei la aceasta 
conferință- Vor participa deasc- 
incnea numeroși de.lega(i din 
purica unilă(ilor urinatei popu
lare de cjiberure.

In timpul conferinței se va 
deschide o expoziție de pictură 
și vor avea loc spectacole de 
teatru și concerte.

( omitetul de pregătire u con
ferinței a constituit un subcomi
tet care su aprecieze operele I.- 
terurc și artistice produse' in 
China în ultimii ani și să pre
mieze cele mai bune lucrări.

rat că va continua să se i«i 
dere membra a Uniunii Demo- 
crat-Creștine și să vorbească in 
public în această calitate.

Primarul orașului Muiidcn (zo
na americană), care a participat 
la cel de al treilea Congres al 
poporului este deasemeni tinta 
unor atacuri îndârjite.

nate" și cuprinde 65 rapoarte, 
cuvântări, conferințe și articole 
de academicianul Pavlov, consa
crate problemele fiz.iologicc și 
activității cerebrale. Acest mate
rial înfățișează istoria evolufiei 
teoriilor cla-'-ee ale lui Pavlov a- 
supra reflexelor condiționate, 
mecanismul de adaptare indivi
duală a organismului animal lu 
mediul înconjurător, evomfia 
sistemului nervos, etc.

Inimii
$i-a reliiiil lursnl 

normal...
ISINGTAO, l (Agvrpitx).

I)upu ( liinu Noua :
In orașul Siiigtao nnju ți .< 

reluat cursul îiorinul. inr lu lua 
te iiiMihi|iilc K nomiiihiiiguluj 
care nu fost preluate dc (un-i 
lini Militar dr «unind uc ivita- 
t<’a a fost reluata.

In a patra zi dupu eliberare, 
halit* conductele de apâ din oruș 
orim .reparate și puse din noi 
in funcțiune, I n același timp u 
Io6t icliiui traficul poștal și ir 
legrufic intre l oingtau și pi *» r 
101) orașe din iegiunile (liberate 
ulc ( liinri, Pe șoselele ce Irugu 
orașul Tringhii) (ii (clcliilh* ora
șe din jurul miii. circulă uuinr 
inusc nulobii/c, iar hui icul m- 
mrrciul între l’-ingiuo ți Sliun 
ginii și Ticniși» iste asigurat d< 
numeroase va . de transport.

In urma 1 r-Uibilirii .rmuuiilra 
(iilor mi (■‘•o în oij- eaii(itn(i 
muri de petrol, cărbune si bum 
bac.

Oamenii muncii
menținerea industriei aeronautice

franceze
PARIS, 1 (Vgerpr's). - Dvpu 

ta t nl corn uniși Andre Maity a 
luat cuvântul în Adunarea Nu- 
|ioiiald în cursul dezbaterilor a- 
supru sourtei întreprinderilor 
aeronuiilice naționalizate din 
Franju. Demuscând încercarea 
guvernului de a dit;ființa indus
tria aeronauticii naționalizată, 
Andre Murlv a deda lut: cccu 
iile conducătoare fiaiiceze in- 
tenționeuzu .sic n trocedezL* trus
turilor care au culuborut cu lii- 
tlcriștii bunurile care au fost 
confiscate.

Al doilea motiv ul ofensivei 
împotriva întreprinderilor nu|io-

Sentința în procesul diplomatului 
român S. Vițianu a fost pronunțată

WINTERTHUR, 30 (Agerprcs). 
— Astăzi la orele 11,15 tribunalul 
elvețian a pronunțat sentința in 
procesul înscenat de autoritățile 
elvețiene împotriva diplomatului 
român S. Viflanu.

Tribunalul a fost obligat de fap
tele produse in cursul desbateri- 
lor și care au răsturnat acuzarea,
să-1 ach’to pe S- Vitlanu de învi
nuirile care se sprijineau pe ntăr- 
tnr ile lui Râmniceanu, industriaș 
sabotor, fugar din Republica Po
pulară Română, dovedit ca escroc. 
Tribunalul a fost deasemenea ne-

Noui acuzații cu caracter criminal 
aduse celor 500 deținuți politici 

din Bengalul de Vest
DELIII, 50 (Agerprcs).—Curte i 

Suprema din provincia Bengalul 
de 5 est a recunoscut ca Tiind 
ilegală {deținerea mai deparl? în 
închi-soare a celor 500 definiiji 
politici comuniști și democrati 
condamnați pe bazo așa numitei 
legi „pentru menținerea ordi- 
nei“, .întrucât (cnneunl dc de
tențiune prevăzut prin această 
lege a expirat.

La cel Je al doilea Congres al ES.M 
a luat cuvântul Di Viltorio, secretar 

general al C. G. M. din Italia
M1LANO, i (Ageipres).

Luând cuvântul lu cri de al 
doilea Congres Mondial ul Sin di- 
cutelor l)i Vitturio. președintele 
interimar nl l’.S.M. țj .secretarul 

general ul ( (».M. din llalia u 
salutul pe delrgapi lu ( uiigri* 
iu numele (’.GAI. din HuJiu ;i 
a întregului popor muncitul ihi 
Jian.

Iriumful forțelor ilcmcjcruțiri 
ți progresului n>upra forțelor 
fascismul ui și nazism ului a reîn
viat sperau (ele uumeiijhir muncii 
ți u popou rrjur că va veni u era 
Ului bulin dc dreptate soci.il ti, li
bertate și iudcpendi u|u națio 
nalu in special pentru popoardu 
din (aiile cidoni.de ți «inuolo- 

iiiulc u divlurut Di \il’urio.
Aceusln nuna etapa in istoria 

progresului social se caractere 
/.caza prin li* u ii aflux fura p re
cipient (le I1OU1 foițe iile ș. nuciii- 

lor mumii în sindicatele LIk-ic 
șj Independente. In aceste ini-

din franfa cer

nuliziitc - n cont hi mit Marty 
ede faptul ca miiiaiduni ameri
cani î.c înipo rive'C ca l’tan(a su 
dl ptinu de mori fabrici dc ft- 
v ioane cure ar pu.!cu concuia 
fabricile americane

lit continuare. Andre Mariv, n- 
dresândii-se miniștrilor u spus 
„aveți nevoie de șoinuj pentru n 
;u)ienin|a mereu pv oamenii 
muncii și a reduoe sulariile lor .

Andre Marty a prc/oiUnt pre
ședintelui Adunării Nul tonale o 
rezolii ție u oamenilor muncii 
cerând meri tinereii industriei ae
ronautice franceze.

volt să-l achite pe Vl|iatiu de în
vinuirile Inventate de așa zis spio
na) pnlltic șl care se sprlRncau pe 
cazurile Fcldstcin șl Adler.

Tribunalul totuși a condamnat 
pe S. Vițianu la 18 luni re
cluziune cu socotirea celor II luni 
petrecute in prevenție șl la plata 
sumei do 9.000 dolari către indus
triașul bitlerist Karres șl 3.500 
franci elvețieni către avocatul a- 
ccstuia.

Sofia Iul S- Vitlanu, Retine VI- 
|ianu a lost achitată. ________

In ciuda a cos ui lupt guvernul 
din privincia Bengalul de Aesi 
continuu sa țină închiși pe cel 
500 deținu(i. De data aceasta 
autoritățile au adus acestora 
n<mi ..acuzații" cil «caracter cri
minal.

Acțiunea guvernului din Ben
galul de \ost a provocat proteste 
în niassn ale oamenilor muncii 
din India.

prejurări de Mjlidntilaie inuina 
|îonalu crescândă n luat nașterr 
mure» 1*<^ |cru| ic S indica Iu Mon
diala care rvunrjr Ap roti jx* hî 
milioane oameni ui muncii oiga- 
nizuți din 52 (uri In mujlocul a- 
IilftUzeJor delegatul Di \itturiu a 
d< cluiul ca l'LS.M a ținut ți va 
line totdeauna sus drapelul lupte 
pentru bunu stare a progresului 
Mxuat indupciidciifa nafmnută 
și punea uuim oilur mu n u din 
lumea inircuga l'rilcrația Smdi- 
cuhi Momlialu rfiiiiunc (ut
țjetiunțj crvdinciuu.dî acrU<u »-u- 
puri.

Di \ itiurxj u < u i a-trriz.at apui 
|jc scurt activihitra F.S.M. iu 
cursul ci lor trvi uni ți jum.i'a c 
ai eiihtcnțci «Ur E.S.M. i ajutai 
pe oamenii biiijuh d i mai multe 
țari, în primul iând <hn (ârilc 
coloniale precum și pe oam nu 
mu mii din Sjmrua (.<>< ista ri

Frontul Democrat Patriotic Co
reean a îost constituit

PI D CWGYANG, 30 t Agerprcs). 
(’ongrv-id de cun-Umii r ul 

I roiitubii DenuH-mt Palnum
f orocaii u luat sfâr-ii.

f ongrrMll a a lup in una-
itimiiu e o rc/olu|ic. prin . . «-
piob.i ini|i<iliv%i pariwlehir i oi- 
gaDizaților de niiv^d dc a îufjîii- 
|u un Front lhii<* fu <<i| ul i n < 
donării acțiunilor în lupi.i pen
tru unitatctfi, independența și 
desvultarofi democratică a Co- 
nuei.

Pentru a eovxluce attivpa'ct 
frontului. Congresul n ho.iili ta 
uloagu un Comitet Centrul care 
va fi hisârciruit cu infiinfiiran

Ședința Congresului Uniunii 
Democrate a Poporului Finlandez

HELSINKI, V) (Agerpn*'i 
]n ședința din 20 iunie a ( <’U- 
grcsului Lniunii Democrate a 
Poporului I' in Laiul e.z au a ut l< c 
dcsbaterile asupra raportului iui 
Kulo și Tuominen. Drleg.qii nu 
subliniat necesitatea de a in
tensifica lupta pentru ind i cj 
mișcării muncitorești ti uu .iri
tat cu existența unei majorii.iți 
burgheze în parlament a t po
sibilă numai datorită srm durii 
mișcării muncitorești.

Râul Palmgrcn a făcut im ra
port în numele Coniit • ului 1 • e- 
cutix al IJ. D. P- F. cu privire 
la principiile fu-id unenhilr air 
programului Uniunii, IJ a ară
ta U. I). P. E. se ridica iui- 
puiiivu orientării politicii exter
ne a guvernului finlandez, Ij bu
za cui'viu stă ideia translurmarii 
1? in landei într'un cap de po I ««I 
imperialiștilor ‘împotriva țărilor 
din răsăritul Europei.

Aceasta orient urc a dus In în
grădirea lilx'jtuților democrat iu* 
și la reprcsulii împotriva « rg i 
nizațiilor muncitorești, prietene 
cu Uniunea Sovieticii. U I). P- 1 
susține ca politica externa a Fin-

< rtcia immBrl.’o-futu ia unde 
mint exploatați în mod kmiol 
aMipri|i fi.ru mda.

Dj \ jîtoriu u -ublinjat taur*- 
țul Mkvc> realizat in drmucr.i 
pilc p'«; iiluii unde au foit eb - 
tuuir ad.ifu i rr.funni fe<X3ial»4. In 
ufVHtc țiiH uaULchu Juurn fi o i 
rujil d<-fuiiliv Mulurile geculuji 
ah* < «ipi.alwmulu.1 și bcLivici 
feudale și au vremi roudi|jilr 
neee-.arc pentru con-*truirea unei 
num s<nii* -i|i rara un nui cii- 
iKiti.M'.j o \ piua tu rr i Ciuula *■ ca- 
prulismiilui

In inehei-re Di Viltorio ia- 
firmi m’.jdiițiij urutuțu si
di< du intr.» naționale >: a « .j>t 
mu( («uivin ~ rra Con u ---d
vu îij irt uiHhtica a <•)«■
ți i«i jnM fir.» fUticdrre. t 
tare mih'wiiu* th- ouim-hj a- («o - 
c ii și-au pii*-(j iu I v. L-rapj ''.i 
djcahi Mondiala-

dt» ( dmrtrK olr ! r«'plvl<H îl
*»• • • b.t.art-

po-r .«mi n i P*znit4uipi
Inr vi Or-.o.ir, Ji , L U

lp ’xbiilffw •
irt«, r»*»‘dui !• (Mn* •M luei |wr.

*« > uu* .t
hi _ - ■

f ir< l ud<>p ! . < • , l
lut I)em<>eratfc 1 .r.-.. n
ți apt'lul a/lro^iî poporule» o* 
n-ian.

l-a 2S iunie Comitetul Cen
tral al frontului Democratic Pa 
tiîoiie (or-a’j a țmc prima «v 
>-<bn|â plenară

Litvlei irebur -c bazeze pe 
prietenia și colabora rea cu U. R. 
S. S. si pe rerp tigerea oricăror 
incrrcăii ae s atrlur imp<'rialiS- 
te de a încălca i ida(*cnd«*nu ți- * 
rilor.

In dtHitr .iul poli irii interne U. 
D P. I . fuliM'h râ Ca ndevarata 
democrație nu ponte fi decât da. 
tă burghezia va fi lip* iu de 
toate privilegiile ei |>oliTkT ți e- 
(onomivt*. 1 nxâud ța -duajii Jiu 
agriculturi, Falmgrcti a sobli- 
niut cii reforma agrari, așa rum 
a fost infăpluâă in l’odanda. na 
a con tribun |n îndcp arțari ■ 
cinului dc gospodărie fariinîUN'1 

in agriculturii ți a . sigurai bu- 
năMurca. inutcr ala a țărănimii 
sărace. Pn>gramul ugiar al l . 
D. P. I . prevede o seric Je re
forme prim re care <ca mai im
pur aii’.â otc impar țir«*d fdr|a>j 
a pământurilor marilor m»-MCri 
și expliHitatțiri la pifami m inci-ll 
tori. Iniei ode țărănimii munci, 
toare ca și cel? ulv tuturor oa
menilor muncii, cer înlătura’ea 
sistemului monopolist ti introdu
ci rea <is‘cinului ocun o mici pla
nificate.
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