
INDEPLINIKEA CU CINSTE A PLANULUI
PRODUCȚIEI DE CĂRBUNI CERE:

SĂ LICHIDĂM PLAGA
LIPSURILOR NEMOTIVATE 

DELA LUCRU
Iu cursul liniei Iunie, minerii 

exploatărilor carbonifere din Va
lea Jiului au depășit programul 
producției de cărbune fixat iu ca
drul Planului cu 13 la sută, lutre- 
câad astfel cu mult realizările din 
lunile peceLcnte ale anului curent.

Această creștere substanțială 
a productivi de cărbuni, nu este 
altceva decât rodul întrecerilor 
socialisto care l-au o amploare din 
ca iu ce mal mare.

Unul dintre criteriile care stau 
la baza Întrecerii socialisto șl ca
re a avut nil rol do seamă Iii ma- 

t rlroa producției do cărbune,, este 

lichidarea lipsurilor neniotivale 
dela lucru.

Pe luna mai, la toate exploa
tările Văii Jiului, a fost înregis
trat un număr global de 7 378 ab
sente nemotivuto dela lucru. Pe 
luna iunie, datorită muncii de 
lămurire depusă do organizațiile 
de Partid, care a trezit in min
tea minerilor iaptul că lipsa oc- 
motlvati dela lucru este cea mal 
grosolana formă a Indisciplinei iu 
muncă, numărul absentelor nonio- 
tivate a iost redus la 6.166-

Cel mal maro succes in redu
cerea absentelor nemotivate, a 
iost obtlnut de minerii din Pe
trii?. La această exploatare, 
care este fruntașă in Valea Jiu
lui, întrecerea socialista a de
venit metoda de muncă, perina- 
ucală șl nedespărțită a mărci 

I părți a minerilor, card^l-au dat 
seama că reducând numărul de 
absente nemotivatc, crește pro
ducția de cărbune.

Astlel, dela cca 1.500 lipsuri 
nemotivatc dela lucru câte au 
iost înregistrate pe luna mai, pe 
lima iunie numărul lor a fost re
dus la 772, ceea ce însemnează 
iui pas mare inalnte pe calea fău- 
iăuririi unei discipline de fier in 
munca.

In măsură mai mică șl minerii 
um Louea șl Aninoasa au reușit 
să reducă numărul de absente ne
motivate. Dela 1.5-14 câte au (ost 
iu luua mal, pe luna iunie, numă
rul de absente nemotivate a iost 
redus de minerii din Louea la 933 
ansente nemotivate. Deasemenca 
la mina Aninoasa numărul do ab- 
seuțo nemotivate a iost redus de
la 1.599 — cât a fost pe luna 
mai — la 1.085 pe luna iunie.

Nu acclaș lucru s’a petrecut și 
la Lupeni. Fată de 2.635 absente 
nemotivate pe luna mai, pe luna 
.unic numărul de Lipsuri nemo- 

1 livate dela lucru a crescut la 
3376.

Câte tone de cărbune n'au fost 

scoase la timp din mină din cau
za acestui mare număr de lip- 
sun nemotivate dela lucru! Câte 
grupe au lucrat dezorganizau 
Pi n lipsa dela lucru a unor mi
neri, care n'iau înțeles cât de 
mari sunt greutățile in muncă, a- 
lunci când lipsind nemolivat de- 

i la lucru, iasă totul pe seama ce
lei care muncesc disciplinat !

Faptul că numărul de absente 
nemotivate a fost redus cu 1.105 
pe irtreaga Valea Jiului. însem
nează că o parte din mineri au 
lichidai cu această lipsă gravă in 
muncă- Insă 6.166 absente nemo- 
livate intr’o singură lună, d >ve- 
dește că mai sunt incă multe de 
tăcui

6.166 absente nemotivatc în

semnează ccu 6.166 tone do căr
bune ramase in mină tocmai a- 
eum când Industria noustră nu- 
(limulu iu plină desvollaic cere 
lot mul mult cărbune.

Fie, are tonă de cărbune ex 
trusa peste Plan din fundul mine
lor însemnează o cârăuuua mai 
mult pusă la temeliu coiistiucttci 
societății socialisto In (ara noas- 
li a, un pas inumte spre fericire 
șl progres peutru oamen I muncii.

Deaceea, plaga lipsurilor ne- 
motivalo dela lucru trebue llclil 
data. I rebuotc lichidate lipsurile 
nemotivate dela lucru. Pentru câ 
in alară de faptul că acel ce ab- 
senleuzâ dela lucru so sustrag 
dela batălla cărbunelui, ingreulu- 
ză munca minerilor conștiențl șl 
dnstltl, botâriți să sporească pro
ducția de cărbune

In acest sens, organizațiile do 
Partid sindicatele șl comisiile do 
întreceri, au un rol de primă Im
portantă. Iii intreccrllo socialiste 
care sau deslășurat până acum, 
deși se numără printre criteriile 
care stau la baza in trecerii, re
ducerea procentului do absen|e 
nemotivate na Iost urmărit, nu 
s’a luptat Îndeajuns pentru lichi
darea acestei slăbiciuni.

La nici o exploatare din Valea 
Jiului, procentul de absente ne- 
■notivate nu e afișat pe tabela în
trecerilor. In ședințele lunare do 
analizare a felului cnm s’au des
fășurat întrec, te. )IIscutillo so 
rezumă mal mult ța depășirea 
normelor, fără să se vorbească 
despre urmările grele cauzate do 
lipsurile nemotivate dela lucru.

Organizațiile de Partid trebue 
să lichideze cu această slăbiciu
ne. Antrenând alături do ele sindi
catele șl comisiile de întreceri, 
desfășurând o largă muncă agita
torică, organizațiile de Partid au 
sarcina de a porni cu hotărirc 
la luptă pentru lămurirea mineri
lor, in sensul lichidării absente
lor nemotivate.

Tovarășilor care lipsesc nemo
tivat dela lucru, trebue să li se 
arate cât de mari sunt greutăți
le lăsate in munca atunci când 
nu se prezintă la lucru; el tre- 
buesc criticați tovărășește șl aju
tați să so îndrepte. Deasemenca 
sindicatele au datoria de a analiza 
cauzele care determină pe unii mi
neri să lipsească dela șut și să-i 
ajute in rezolvarea păsurilor lor, 
dacă lipsesc nemotivat din cauza 
diferitelor greutăți.

Fiecare om al muncii din mi
nele Văii Jiului, trebue să tină 
seamă că suntem in perioada 
concediilor. Sute de mineri sunt 
plecați la casele de odihnă dela 
munte și mare pentru a-și reface 
forfele de muncă.

Lipsa celor plecați la odihnă, 
cere fiecărui miner rămas iu pro
ducție să intărească mal mult dis
ciplina in muncă, să muncească 
mal cu spor, pentru a nu lipsi 
fabricile și uzinele țării noastre 
de cărbune.

Astfel, lichidarea absențelor 
nemotivate dela lucru, este o sar
cină pentru fiecare miner, din Va
lea Jiului. Pentru că înlăturând 
această plagă, specifică regimuri
lor capitaliste, întărim disciplina 
muncii, sporim producția de căr
bune necesară Patriei noastre in 
drumul ci victorios spre socia
lism.
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Sprijinind luplu minerilor pentru o da mai mu t cărbune

Muncitorii atelierului de greu al minei Mia au realizat îi torsul 
Ionii iunie Iiuporlanle degeri de norma

Un activ sprijin in lupta pen
tru mai mult cărbune minerii din 
I etr la, il primesc din partea 
muncitorilor atelierului de grup al 
acestei mine, care se straduesc 
sa execute la timp și in bune 
condițlum toate reparațiile la ma
șini unelele și vagonetele nece
sare pentru extracția cărbunelui.

Munca la atelierul de grup din 
l'etrila este d vizata in două parii 
mari. Reparațiile pentru mina și 
reparațiile pentru suprafața.

Un mare număr dintre munci
torii acestui atelier suni in în
treceri socialiste care s’au extins 
atât intre o parte din eclt'pe cât 
Șl individuale. La secția electri
ca, spre exemplu, din cele 8 e- 
c ripe, trei sunt in întrecere în
tre ele. Iar dela secția mecanică 
d ii 17 echipe 8 sunt in întrecere. 
Echipele aflate in întreceri ob|in 
cele mai bune rezultate-

Scriitorul și luptătorul 
brazilian

llllt IUIII
a sosit in Valea Jiului

CONȚINU ANDU-ȘI VIZITA
PRIN ȚARA NOASTRA, IERI 7 
IULIE LA ORA 5 P. M„ SCRII
TORUL ȘI LUPTĂTORUL BRA
ZILIAN JORGE AMADO, ÎNTO
VĂRĂȘIT DE SOȚIA SA, A SO
SIT LA PETROȘENI, URMÂND 
SA VIZITEZE LOCALITĂȚILE 
MAI IMPORTANTE DIN REGIU
NEA VĂII JIULUI.

REPREZENTANȚII JUDEȚENEI 
P. M. R. VALEA JIULUI, AUTO
RITĂȚILE LOCALE PRECUM Șl 
UN NUMEROS PUBLIC, AU FĂ
CUT VESTITULUI SCRIITOR 
PROGRESIST O CALDA PRI
MIRE.

JORGE AMADO VA RAMANE 
IN VALEA JIULUI TREI ZILE.

împărtășind durerea poporului bulgar

își iau rămas bun cu durere dela Gheorghi Dimitrov

Iul, de a-i urma e-

de 
Și 

de 
tot

Orecovi(a, unde se 
4(1.000 persoane, prin-

Oamenii muncii din lumea întreagă,

SOFIA, 6 (Agerpres). — Trimi
sul special al agenției Agerpres, 
transmite :

I Mărfi 5 iulie, trenul purtând 
corpul Iul Gheorghi Mihallovicl 
Dimitrov, a trecut Dunărea la 
Giurgiu, pe Ferry-Boat, spre Bul
garia. La Rusciuc, o mulțime im
presionantă se afla in întâmpi
nare. pe peronul gării. Delegații 
de muncitori și țărani închină dra
pelele îndoliate; portrete uriașe 
ale lui Gheorghi Dimitrov domină 
p tronul.

Iau cuvântul secretarul Comite
tului organizației de Partid a ora
șului, președintele Sfatului Po
pular și din partea delegației so
vietice. secretarul Prezidiului So
vietului Suprem ai URSS, Gorkin.

Trenul funerar pleacă din Rus
ciuc și inaintează încet, oprindu-I

Astlel, ech'pa tovarășului Pa- 
laki Alexandru, care lucrează la 
repararea vagonetelor pentru 
transportul cărbunelui, i realizat 
in luna iulie o depășire de 61 la 
suta, l.elnpa tovarășului lllsem A- 
lexandru, lucrând la construirea 
scocurilor blindate pentru abataje 
camera, a depaș't norma cu 43 
la suta, iar al lui lJopa Ion 50, 
care repara pompele, a depășit 
norma cu 48 la suta și echipa de 
tinicllgii a tovarășului Galuski A- 
dalberl cu 50 la suta.

La secția de fierărie au depă
șit normele următoarele echipe : 
Pu'.caș V.ctor 78 la suta, Racz 
losif 4| la suta, Moldovan Grl- 
goro 44 la suta, Masek Ventzel 52 
la suta, și Kotva Vențel 56 la 
sută.

Deasemenca, la secția de strun
guri s’au realizat următoarele de
pășiri : bvoboda Tiberlu 50 la

Când șeful de grnpă nu se ocupă îndeaproape de bunul mers 
al muncii, in toate Irei schimburile, munca nu se poale desfășura 
în condifiunt bune

IATĂ DECE ECHIPA LIII PRAȚA NICOLAE 
DIN GRUPA TOVARĂȘULUI COLDA ION DELA 

MINA ANINOASA RĂMÂNE SUB NORMĂ
Deschiderile de preabutaje nu 

sunt lucturi dintre cele mai tt- 
șoure. Pnabatajui trebue să re- 
zisfc presiunii rocilor de deasupra 
pună la exploatarea întregii fâ
șii de cărbune, necesitând astfel 
o urmare bine executată.

1 a astfel de lucrări muncește 
fi grupa tovarășului Coldu lo an, 
cure deschide un preabataj in 
stratul 111 din sectorul 11 Priboi 
al minei Aninoasu.

Grupa tovarășului Colda loan, 
lucrează după sistemul de pre 
luare a lucrului pe schimb. Pe 
lunu iunie schimbul condus de 
tovarășul Colda a depășit norma 
cu 9 la sută, schimbul condus 
de Praf a Xicolae a depășit nor

se in toate gările unde, inii 
oameni ai muncii din orașe 
sate vin să depună coroane 
flori la vagonul mortuar. Pe
parcursul, muncitori și țărani, 
bărbat! și femei, bătrâni și tineri, 
vin să-și ia rămas bun dela con
ducătorul lor. Peste tot se văd 
drapelele indollate, portrete și 
busturl ale lui Gheorghi Dimitrov.

Pe intreg parcursul, la B!ala, 
Polski, Gorila. Orecovi(a, Lettki. 
Parodii. Plevna, Grivifa, etc- iau 
cuvântul secretarii organizațiilor 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședinții Sfaturilor Populare și alti 
reprezentant) ai poporului, pro
slăvind figura marelui luptător 
pentru cauza proletariatului inter
național, Gheorghi Dimitrov. Ei 
arată progresele făcute de popo
rul bulgar sub conducerea lui 

suta echpa tovarășului Sărut 
Brojel 32 la sula Gabor Gheor- 
glie cu la suta. Tolvay Eu ;en 
cu 24 la suta și Ostenea Fiara 
Iambic cu 18 la suta.

Dar nici muncitorii celorlalte 
secții nu s’au lasal mat Prejos, 
realizând ikpâșiri intre 15 o la 
sută.

D n întreg atelierul de grup 
al minei Petrila nu este nici o 
ech pa sau măcar un singur uiutl- 
c'lor care sa ie mb no: â.

Felul cum muncitorii dela ate
lierul de grup din Pctrila au mun- 
d't trobue sa consțitue un e- 
xemplu și pentru celelalte atelie
re de reparat din Valea Jiului 
Llndcâ numai in acest fel in'nerii 
având toate uneltele, tnașin le și 
vagonetele in stare buna vor pu

tea munci sa dea cât mal mult 
cărbune și de buna calitate.

ma cu 8 la sută, iar echipa lui 
Tom a loan ți-a îndeplinit nor
ma.

Pe intervalul care sa scurs 
până acum din luna iulie situa
ția sa schimbat. Echipa Iui ( ol 
da depășește norma zilnic cu 9 
la sută, schimbul lui Praf a Ai- 
colac rămâne sub norma cu 56 
la tută, iar schimbul lui Toma 
loan n reușit fă depășească 
norma cu 12 Ia intre-
rând astfel pe celelalte două e- 
vhipe difl grupă.

DECE RAMANE ECHIPA LUI 
PRAȚA MCOLAE SUB NORMA?

Șelul de «rupă, in afară de 
munca efecîhă pc care trebue s’o

Gheorghi Dimitrov pe drumul 
spre socialism și își Iau angaja
mentul de a continua cu devota
ment lupta 
xemplul.

La gara 
aflau peste 
tre care muncitorii dela uzinele 
metalurgice $1 deia fabricile tex
tile din împrejurimi, la cuvân
tul secretarul Comitetului de plasâ 
al Partidului Comunist Bulgar. 
Peler Parnaioto, care spune : 
„COMUNIȘTII Șl TOȚI MUNCI
TORII DIN ORECOVIȚA VOR 
URMA EXEMPLUL ÎNVĂȚĂTO
RULUI LOR. DIMITROV Șl 
VOR CONȚINU,A SA MUNCEAS
CĂ PENTRU REALIZAREA O- 
PERE1 ÎNCEPUTĂ DE EL. EI 
VOR ÎNTĂRI și MAI MULT 
PRIETENIA CU POPORUL SO-

Prin efectuarea transporturi
lor la l.mp

Grupa dela trans
portul fierului dela 
sect. I al minei Ani
noasa sprijină lupta 

minerilor pentru 
mai mult cărbune

GI-’UPA IOV. BURI f .. ARtiN
V ARE 1.’ CKEA7A 1 1 V A *• s-
BORUL HALRlLo ir FiFit
PI-.IRl AJ-;’A1<I DU. A ■x**1*-
loRUL 1 AL MIM.I INOA.-A
-A SllLAULII SA IACA
1 EAS>PoRTI RILE IN BUNE

CONIHIJUNI FIIND IN A.tsT
FEL DE UN REAL AJUTOR IN 
LUPTA MINERILOR PEN I RU 
MAI MULT CĂRBUNE.

IN CURSUL LUNE1 IUNIE, A- 
GEAi-TA GRUPA A TRANSPOR
TA I URMAI OARELE MATE
RIALE Șl MAȘINI j-j BUC. 
slALPI DE FIER PENTRU AR
MATURA IN GALERII, l*t BUC. 
Sex>CUR| OSCILANTE ȘI RA
ME. v<7m LANȚ PENI’RU CRA
TERE PRECl M Șl DIFERITE 
MoTOAlJ NECE AJțE BL NU
LII MERS AL MUNCII IN MINA. 
DEASEMENCA, GRUPA A MAI 
SCOS DLN MINA LA SUPRA
FAȚA O IMPORTANTA CANTI
TATE DE MATERIALE-

FELUL CL’M Al! ASTA GRU
PA 4 MUNCIT ESTE UN E- 
XEMPLU Șl PENTRU uFLE- 
LALTE GRUPE uARE LUCREA
ZĂ LA TRANSPORTURI IUN 
MINELE \ AII JIULUI.

ION ROATA, coresp. voL 

depună Iu cadrul echipei cu care 
lucrează, are sarcina de a se o- 
cupa de bunul mcfs al muncii 0 
in celelalte dnuă echipe ale gru
pei respective.

CLM MERG INSA LUCFl RILE 
IN ACEASTĂ GRUPA ?

De când lucrează pe fișe apar
te tovarășul Colda loan șeful 
crupei nu iral Interesează 
de lelul cum tnur.cesc 'I ce crc«- 
lăfi întâmpină celelalte două e- 
cliipe din crupa lut De multe ori, 
tn loc să sprfinc echipa Iul Pn- 
|a. lasă preabaiijul nearmat, !■- 
crând mai n ult in cărbune. O-

(Continuare in pa£. IV-a)

VIETIC. AȘA CUM 1-A SFĂ
TUIT Șl INVATAT GHEORGrfl 
DIMITROV PRIETENIA INTRE 
POPORUL BULGAR Șl POPO
RUL SOVIETIC ESTE TOT A- 
TAT DE NECESARA POPORU
LUI BU LGAR CI M ESTE NE
CESAR SOARELE Șl AERUL 
TUTUROR FIINȚELOR VIL NOI 
VOM LUPTA ÎMPOTRIVA ORI
CĂREI DEVIERI. ÎMPOTRIVA] 
ORICĂREI AB ATERI DEL A ÎN
VĂȚĂTURĂ MARXIST-LENl- 
NISTA Șl VOM RAMAM CRE
DINCIOȘI INTERN ATION VLIS- 
MULUI PROLETAR AșA Oj M 
NE-A INVATAT D MITROV. | 

In acclaș fel vorbesc toți ce 
ce Iau cuvântul, inferând trăda
rea Iu; 1 ra cki Kostov ș: expri-

(Continuare în pag. IV-a)
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Orgamzandu-și munca,

Grupa tânărului Moraru Gheorghe dela Lonea,
S(uden(ii dela Institutul Cărbunelui din 
Petroșeni au încheiat primul an școlarti obținui mari succese în muncă

reușii astfel să 
greutăți prlntr’iin 
re liinlnlal curo 
do pericolul surpării. Deși șl-uu 
îmbunătățit simțitor condițiile de 
mutică greutățile nu au lost cu 
desăvârșire înlăturate

Era 
norma 
ză că 
ceslta 
plus nici nu se putea pușca din 
cauza metanului.

Nimic Insă n’a putut să-l o- 
preuscă din elanul lor de muncă.

După ce au asigurat tavanul, 
tae cărbunele cu ciocanul de sus 
Iu spre vatră. Când ajung să tae 
lără scară, toți tovarăș I lucrea
ză cu multă atenție, căci bu'gărll 
mari de cărbune se desprind pc 
neașteptate d u cauza trepidații
lor provocate do ciocan.

Munc'nd organizat, conștiincios 
șl cu tragere de Inimă, nici re
zultatele bune ale muncii intregei 
grupe n’au întârziat să se vadă.

Astfel, grăltoaro in această pri
vință sunt rezultatele obținute pe 
tot parcursul lunci Iunie, când 
grupa a ohț unt o depășire in înc
olo aritmetică, dc 34,33 la sută, 
peste norma prevăzută. Pe schim
buri, depășirea s’a realizat după 
cum urmează: schimbul I, al Iul 
Moraru a depășit norma cu 49 la 
sută; cu 30 la 
al lui Ciucaș, 
Huli cu 24 la

Paralel cu 
grupa lui Moraru Gli. a realizat 
economii dc exploziv, din care 
motiv șl cărbunele e do bună ca
litate.

Dc absențe nemotlvato nici nu 
mai poate li vorba; nu există.

Numai așa, prin munca bine 
organizată, grupa tânărului Mo
raru Gli., a ajuns grupă fruntașă; 
grupă dintre cele mal bune ale 
exploatării Lonea, exemplu de ur
mat pentru ceilalți tovarăși.

a nu lăsa abatajul 
a evita absentele ne-

Iu in- 
lunle

Ion,

Numai d. puțin timp șef de 
grupa, tânărul Moraru Gheorghe 
dela unul dlu ubatulele do tineret 
din Loneu, a reușit ț lutr'o buna 
organizare a muncii, să obțle Iru- 
niouse depășiri do norma, 
cheerea bilanțului pe luna 
a. c.

Ca șl tânărul Sto’cescu
mineritul l-a Inv .ut in timpul cât 
a lucrat in grupa Iruntașulul Ulrklt 
Ștelan, unde urmărind atent des- 
lășurarea muncii, a reușit să-și 
însușească toate cunoștințele ne
cesare, pin truca acum, punându- 
le In practică, să inviiigă toate 
greu'a,ile, dând un randament ri
dicat.

Era prin luna mal, când tova
rășul inginer dela sector văzâu- 
<lu-l desglietat șl cu tragere do 
inlniă la muncă, l-a propus pentru 
conducerea unei grupe, alegân- 
du-1 câțiva ortaci do încredere, 
toți tineri șl plini 
mai lucraseră cu

Astfel, tânărul 
gho a ajuns șeful 
meră din lentila
al minei Jleț-Lonea.

Chiar L'lntru’început, grupa și-a 
organizat munca, atacând stratul 
de cărbune pe două fronturi.

Șl ortacii lui Moraru, — tână
rul Ciucaș .Petru care conduco 
schimbul II și 
schimbul llj 
experiență, l-au 
laborând cu el, 
treabă bună.

întâi șl’ntâi, cu toți și-au 
angajamentul de-a lucra cu

vedere; de 
nearmat; do 
motivate, utilizând la inuxlmuni 
tinpul de lucru

Șl cu toate acestea, cu toate 
că-șl respectau angajamentele cu 
litera do lege treaba nu mergea 
aia cum a II trebuit să meargă.

Cărbunele din strat o moale, Iar 
grupa ce lucrase limbile In abn- 
tal, n’a avut grijă să-i tacă po
didiră cumsecade expunând ast
fel mereu tavanul la surpare șl. 
prin urmare, necesitând continuu 
armări suplimentaro caro răpeau 
timpul rezervat producț.ol propriu 
zise.

Consfătulndu-se împreună cu 
toatt grupa, tovarășul Moraru a 
chibzuit așa fel, ca să indrepto 

a

învingă aceste 
sistem do arma- 
lereștc abatajul

destul ce greu să scoată 
de 3 ui. c, de om, d n cau- 
o bună parle de timp ne- 
armarea abutalulul, Iar in

de râvnă, care 
dânsul.
Moraru Ghcor- 
unul abataj ca- 
IV-a stratul III

Huli Gheorghe 
băeți buni și cu 
ajutat mult.
Știa că va

Co- 
face

luat
pre

răul acolo unde era, pentru 
putea lucra in bune condlțlunl.

Și lată cum a făcut:
A început din prima oară să 

scoată cărbunele dela întâiul stâlp 
do armătură, punând grinda Ia a- 
coperlș, pentruca după acela, cu 
ciocanul de abataj să tae căr
bunele dela tavan in direcția în
aintării, r-c o nt'pnc'me do 90 cm,

1 ținând 
xând-o cu 
aljl stâlpi 
rândul lor 
au exclus
care survenea din cauza terenu
lui cela suprafață, mereu iu alu
necare; mereu producând presiu
ne in abataj, din care cauză gru
pa ce lucra înainte nu obținuse 
iczultate satisfăcătoare.

Tânărul miner Moraru Gli., a

aPJl a.tâ grindă șl II- 
scoabo mari de fer 
mai mici sprijiniți 
po stâlpii orizontali, ei

per'colul prăbușirii.

da 
la

sută, schimbul II 
-iar schimbul Iul 

sută.
aceste depășiri,

Prin munca bine organizată, 

U.T.M.-istul Nicoară Traian și-a redus 
la jumătate timpul de lucru al pieselor 

ce le confecționează

înființat iu urma reformei in- 
vațuiiiântulul Superior, Institutul 
Cărbunelui din Pelroșeu', cu sec
țiunile : exploatar' ș- preparare, 
a încheiat 
tute, învingând și rezolvând 
lâtile iiiceputiilui, nerenie 
U liilor iniiliițarii.

Iu primul an, inst tutui a 
țio.ial cu trei ani de studii, 
cl izănd larg porț le elementelor 
venite du producte și fiilor cla
sei muncitoare, meniți sa devie 
cadre dc conducere, tehnicieni 
line pregătiți ai industriei noas
tre carbon fere- Astfel, din cei 
132 de studenli, 70, adica mai 
bine de jumătate, sunt fii de 
muncitori sau de (arau! munci
tori.

Unul din scopur ie principale 
uimarte in cadrul desfășurării 
ac Li vitalii dela Institut, a fost 
imbinarca c; t tna perfectă a 
studiilor teoretice cu practica, 
pentru ca odata absolvenți, stu
denții sa poala act va in produc
ție .in mod real și efectiv ch ar 
din prima zi după absolvire. A- 
ceastă imbinare, s’a putut reali
za pr'ntr'o serica;ă practică 
mina, t mp in care studenții 
trecut prin toate categoriile 
lucrări fi nd obl gațl totodată, 
a obține pe rând examenele 
ajutor miner și de m ner.

In tot t nipul pract'cel, tinerii 
dela Institut, sub conducerea u- 
nor tovarăși ca : Bacu Anton, 
Covaci Gheorghe. etc. veniți d!n 
producție, au organizat întreceri 
soc aliste in care s’au evidențiat ; 
și-au doved t gradul de asimilare 
al principiilor organ zatorice și 
munca efectiva la frontul de Iu

exploatar'
primul an de activi- 

greu- 
con-

lunc- 
des-

în 
au 
de 
de 
de

teoretlcă, 
didactice 
pe disci-

Dobrescu 
mecanica, 
ele.

rea prof. l)r. Eugen 
grupa ll-a, matematici, 
rezidența matei ialelor,

In urma acestor prigatr, ca
prim rezultat, numai 7 din toți 
tinerii Institutului, nu s'au prezen
tat la examene.

Un ce prezentați, in afara de 
amânați si repetenți, 40 dintre 
rludenți au fost declarați promo
vați-

Este de observat că dintre pro
movați majoritatea sunt fii de 
muncitori sau muric lori din pro
ducție ca : Covaci Gheorghe cu

med a 9.06, Liacu Anton cu 9, 
(ionezy losd, Miclea Alexandru 
SI alții.

Deși mai ex .la insa și une
le slab.ciuni, loto' , rezultatele 
obținute ti urm., primului aii dC 
funcționare a Jnsl tulului Lărb»- 
n.lu Petroșeni, consi.lue un pro
gres fața de v eclnle lacultăți, 
marc nd începutul unul drum nou 
spre lot n ai mar creșteri calita
tive, drum in care iot mat largi 
devin lar'PLctlvcle dc desvol- 
tare ale tneretulut din Republica 
noastra

Elevi si studenji din București 
au vizitat regiunea Văii Jiului

In scopul do a cu nouț le mai 
bine regiunile, țar'i, de-u eunou- 
ște în espeei.il i< iiliieu t'aii Jiu. 
lui — cel mai uiipoitunt bușiri 
carbonder al nostru —- jti zi
lele de 5 și 6 cri 50 de eleve 
Jipurțiii&id Șoolii Tehui» Ad- 
inbiLstrutive din București, au »i- 
z.i'id looulJtăț.le I’etrilzi și Lu
peni.

l-a Petnla au văzut Prcpara- 
|ia, iar ju Lupeni o parte au co
borât in mină.
laltâ parte 
„Lupeni".

in timp 
a vizitat

<»■ aa- 
F latura

v

lu emirul
• • •
r xeur,iilor șt iințifi-

<e d<xuniciitarv inițiale de Uuu- 
stcrul I o v ațamâululiu Publio 
pinlru s.iidciițu d<-!a diferitei* 
foc ul Iuți, un grup de 120 de stu- 
deiiți ui ihstilulului Agrutetud* 
din Huzurind, liidovărășiți 
profesorii lor, nu vizilal lu 
cursul MÎptămânii cunlile, comu
nele și -alele dm regiunea noa
stră, oprindu-se in o>muua Pui, 
de unde au pornit apuă la vi
zitarea pețlt-rei Cioclovina; peș
teră ci- coii|iue canlilăți 
lantr de fosfați atât dc aeman 
agriculturii ca ingrușămkute.

Prin muncă voluntară

U.T.M.-iștii dela Căminul de Ucenici 
„Vitos Gavrilă’ din Petroșeni au contri--, 

buit’la amenajarea arenei sportive

plin 
nu 

folosirea raționali 
străduesc să lupte 

și pentru reducerea 
a prafului de cost 
Cea mai mare pur- 

de specialitate

Tot mai mult crește aoântul 
cu care muncitorii dela 4. C. P. 
luptă pentru a folosi din 
cele i ore de muncă. Dar 
numai pentru 
a timpului se 
muncitorii, ci 
rebuturilor și 
al produselor,
te a lucrărilor 
necesită oumeni cu calificare ri
dicată și se execută la seefiu 
Sculărie. Aici lucrează și tână
rul Nicoară Traian, un bun și 
vrednic muncilor.

Primind o comanda de 1000 
bucăfi tije pentru brichetele lăm
pilor de mină, pentru această o-

perafiUne ce co"stă 
ciocului dela tijă, 
un timp de ? minute de fiecare 
bucală. El insă a căutat să câș
tige din timp prin prinderea in 
menghina a câte două piese, și 
astfel, datorită unei bune organi. 
zări a lucrului, a reușit să ter
mine operafiunea in 5,’> minute, 
cerând apoi biroului <t, normare 
reducerea timpului de lucru de
la ." la 3,5 minute pentru fie
care tijă.

Prin 
tânărul 
frumos 
mal de

din ajustarea 
i s'u acordat

cru.
Pentru pregătirea 

din lipsa mater alelor 
s'au organizat colective
pline și anume: grupa l-a — știin
țe polltico-economice; 
lennism, condusa de
Maria Sârbu, apoi sub conduce-

marxistn- 
tovarășa

Alături de tinerii din celelalte 
organizații locale U. T. M. 
Petroșeni, tinerii dela 
de Ucenici 
răspuns cu 
rea pentru

In acest
țioasă contribuție la munca depu
să pentru amenajarea In buno

din 
Căminul 

,,Vitos Gavrilă”, au 
însuflețire la chema- 

muncl volunlare- 
fcl, el au adus o pre-

condlțlunl a arenei sportive, !■ 
vederea competițiilor regionale 
C. T. M.

Muncind voluntar in zilele de 
29 $1 30 iunie șl 1 iulie, el ae 
prestat un număr de peste 258 
ore voluntare, evidențlindu-so iu 
fața celorlalți tineri.

E. FAGUREL. coresp.

I

CLIPA TINERETULUI MUNCITOR

CONCU
SÂMBĂTĂ Șl DUMINICĂ LA PETROȘENI

R S U R I L E REGIONALE
aportul
A icoară 
exemplu 
cal mai

adus in muncă, 
Traian este 
care trebue 
mulfi tineri.

nr-

Cum și-au petrecut pionerii din Deva 
ziua de ra

ziua de 50 iunie a. cu 
din 

au serbat prin ziua de ta- 
încheierea fructuoasă a

o..

li

7, 
în 

Odată

In
mult {mtuziasm, pionerii
Deva 
bără
nui an de activitate școlară.

încă de dimineață, la orele 
toți pionerii s’au adunat 
curtea liceului Dccehil.
cu sosirea instructorilor U-T-M- 
iști, încolonați, ei au plecat Ia 
Ateneul Popular, imzle a av it
loc decernarea crava'elor roșii
nouilor pioneri; elevii cure s’.iu 
distins cu prilejul încheierii 
cursurilor unui un școlar.

La oreJe 10 și juinulale, toate 
detașamentele s’au îndreptai că
tre poiana de pe dealul Cetății, 
unde au continuat desfășurarea 
programului zilei de tabără.

Au
zie, i
ve pe școli,

La alergări 400 ni. plat, con- 
curențji Școlii Maghiare au fost 
declarați învingători. Urmând u-

i avut loe cu aciiistă oc.i- 
o serie de întreceri spnrti-

poi un maicii de foot-ball, în
tre pioDcrii dela Liceul 
Lai și crsi dela Șe. Maghiară, 
loria a revenit primilor, cu 
rul 1—0.

După întreceri, pionerii 
luat masa în comun, după 
liberi, au făcut plimbări, și 
apoi, ce irea în colectiv a ( 
tei lor „Pioneml".

Programul a luat sfârșit 1 
rele 18.

Cânlânxf, încolonați, s'au 
tors din excursie.

La despărțire, prmiivl 
tovarășul Ivănescn, 
Judejenei U. T. M. din Deva, 
nonii pioneri și-an luat angaja
mentul de-a puria cu cinste cra
vata roșie, expriinându-. i toto
dată dorința ca 
mai organizeze 
cursii; prilejuri 
recreerc utilă.

SCOLCA SILVIEI, coresp.

Dece- 
vic- 
sco-

au 
cu ri
mai 

gaze-

la o-

i;i-

pr :n 
felicitările

și pe viitor,
asemenea 
binevenite

MU

cx-
de

voi.

In zilele de 8 și 9 cit., va a- 
vea loc pe arena siportivă din 
Petroșeni, desfășurarea c.-incur- 
sului coinpe.iților regionale spor
tive, iîn cadrul C.T.M. lu cure 
vor purticipu tinerii din pairii 
județene și uniune: Deva, târ
nava Mare, Alba Iul’.u și A alea 
Jiului, totalizând un număr de 
aproxinnntiv 500 concurenți.

Acest concurs similar cu cel 
de unul trecut — C-.U.T. — dai- 
care se va desfășura pe o scară 
mult mai mare, are ca scop pro
movarea in sport a elementelor 
tinere și tulenlute din rândul 
muncitorimii dela orașe și sate.

Ca reprezentanți ai Văii fiului 
la tcate probele, se vor prezenta 
o serie de t neri muncitori dotați, 
selecționați în f nalele județene ce 
au avut loc dumin ca trecută la 
Lupeni.

Printre concurenți, tânărul Lu- 
paș Cbecrgl e. vagonetar la mina 
Li:pen . prezintă in de. ut proin:- 
țato.. la i robele de ’âOU și 3C00 
in. plat sen ori. Paralel cu acti
vitatea din câmpul muncii, acest 
t.’năr activează intens cu perfor
mante frumoase în sport. încă în 
litra martie, s’a evidențiat câști
gând campionatul județean de 
fond 12 km. — la ski, iar la 
150U și 5000 m. plat, ul mele rea- 
lizăr : 4’24” si 10'12“ 5/1, ii asi
gură serioase șanse de reușită.

Pentru 100 m. plat, Haiducsi

Gheza dela Lupcni, corectându-si 
plecarea, este un concurent de 
temut.

Cel mai bun jun’or la sărituri 
In înălțime, este Ungur Adrian 
din Plasa H„țeg, care dacă nu 
va bate recordul, const tue totuși 
» speranță în vi tor.

Mistrik Francisc dela Lupeni

pentru seniori, poete depăși cel 
1.L0 m. performanta dela finalele 
județene (vara trecută a atins 
chiar 1.72 ni.).

O realizare frumoasă la 500 m. 
plat, va fi desgur obținută de tâ
năra Fu mea Ir na (Sindicatul 
Constructori Petroșeni).

Deasemeni, literele Chreji Eli-

sabeta și Vas! Maria (S nd. Cons
tructori Petroșeni), vor rezerva 
câteva puncte valoroase în clasa-» 
meni.

La wolley și I and-balL echipei* 
C. S. U.
preț oasă

C-

P. vor aduce si ele • 
contribuție.
ZAMFIRESCU, coresp.

PROGRAMUL CONCURSURILOR REGIONALE

ora

ora
ZIUA I-a 17,10 100 ni. plai: bieți se>

9.00 Ilanxl-bull: bieți tur I- niori ora 8.50
elimina torit 17,15 Sării ură înălțime: bă

Wolley-ball: fete (t--2) eți seniori
9,45 Wolley-bull: fete (3--4) Aruncare grenada: bă 8,45

10,15 Haiul-ball: băeți tur II eți seniori 8,50
10,50 Woley-liall: băeți (1--2) 17.50 Wollcy-ball: fete U-3)
11,15 Wolley-ball: băeți (5--4) 800 m. plat: băeți seni 10,00

11,50 Hund-ba.ll: fete tur 1 ori 10.50
12,20 AruncaK” grenudă: ba 17.55 500 m. plat fete juni 10.50

e|i juniori oare
12,55 Săritură înălțime: bă- 17,40 3000 m. plai: băeți se

cți juniori niori
AruiKwr* greutate; fc^e Sari*ură lungime: fete

se.n’oui r junioare
DUPĂ MASA 17,55 800 m. plai, baeți ju

16.00 Defilare; cuvântul de niori 11.10
deschidere Aruncare greutate: fete

16.40 *"093 in. plat: baeți ju- junioare
niori 18,05 Gimnastică: fete

fete 18,30 băeți
fete tur 11 
ștafeXă fete

ZIUA 11-a

16,45
17,05

Săritură lungime: 
senioare

Wolley-bu.Il: băe(i (1-5) 
100 ni. plat: băeți ju- 

iiiori

Gimnastică
Hai’d-ball:
In puuză:

4x5x2*!
ș'ufeta baeți 4xt00 ni-

II 15
11,-0

Iland-bali: fete (loc 3) 

Wollcy-ball: baeți (2-4> 

Woley-.balL fete (2-4) 

Hund-ball: bfieți (loc3) 
lland-lxill: fete (Dnalil) 

WoUey-ball: fete (2-3) 
400 ni. plat: baeți j^..

niori »
Săritura înAlțime: fete

Aruncarea grcu'uții-^ 
barți juniori

Aruncarea suliței: 
senioare

Săritura lungime:
eți juniori

Wol'ev-ball: baeți
Aruncarea suliței: 
juni o an.1 ț

J-0 ni. plat: fete junioare

fete

bâ-

(1-4) 
fete

espeei.il
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VIAȚA DE PARTID
La o ședință de verificare a organizațiilor de bază 

No. 6 și 7 din Vulcan

Importante depășiri de norme 
realizate pe luna iunie de muncitorii

Atelierelor Centrale Petroșani

Sala *u care urma să aloâ loc 
«edlnfu du verificare a uiembrilur 
de Partid din Vulcan su umpluse 
du muncitori șl funcționari, fu
niei muncitoare șl casnice, mem
bri șl nemeuibrl de Partid.

Mineri, cu fufa ine^rltă de căr
bune, peiisiunurl bătrâni, vechi 
sindicalIșlI an venit să participe 
'a ședința du verificare a mem
brilor de Partid. El cunosc de ani 
do zile pu cel cari urmează să 
Pe verificați >1 au venlf la ședin
ță holăr iț 1 să arate subcomisiei des
chis activitatea cu părțile el po 
zitive șl cele negative a lor, cât 
și a tovarășilor lor. Au venit bo- 
«ăritl să demaște in fa(a Parti
dului elementele dușmănoase^ 
strecurate in rândurile sale, con
știent! că prin scoaterea acestora 
Partidul se întărește.

♦ * ♦
Prunul cure este supus verifi

cării culcaiive este tovarășul lu_ 
cuș MihaJ, ^nuncitor lu uz-'iia 
electrică, membru <le Partid din 
1944.

In eontact ou prizonierii so
vietici și cu evreii aflați în la- 
€uful du muncă, iovurășul Tc- 
cuș și-u dovedit atitudinea su 
tuvur&xuseu față de aceștia.

— Deși avea cinci copil acasă, 
tovarășul Tecuș își împărțea 
mâncarea cu noi — spune tova
rășul Kurlender, cure ,îm 1941 fu
sese repartizat pentru munca o- 
bbgatoric la uzina electrică din 
V u lean.

Din aprecierile tovarășilor To. 
nia, Mouțin, Gyapjas. Cserven- 
«ki. Moașa, Adam și ceilalți care 
îl cunosc pe tovarășul Tecuș din 
anul 1928, reesu cu accsla 
este muncitor cinstit, totdeauna 
alaiuri de lupta clasei muncitoa
re, căreia ii este 1 devotat. După 
23 August, tov. Tecuș a luat 
parte activa la toa1e acțiunile 
iPfyrtjjdului, iîndepliniudu-și cu 
cinste sarcinile încredințate. Cu 0 
sănătoasă conștiință de clasa, 
tov. Tecuș a dat, în repetate rân

duri, dovada du spiritul vigileli
ței du dusă, contribuind La dr- 
muscurru clementelor diițmânoii. 
bc Partidului ți c Lisei inunci- 
toare.

bl urina ap rec ferii or șJ la 
propunerea tovarășului S/jgety, 
membru în Comibiu Județeauă 
de Verificare din Valea 
Jiului, tuvura?ul Tecuș Mihuil a 
fo 1 aks în tiiibuuiiiSia du veri- 
luare dela \ uLuun.• * ♦

Iu fața subeuirLLsuâ urmează 
apoi tovarășul Branduu Guvi'lă.

Din ruspnaurile pe ca.ru Ic 
acesta se deprinde atașnmoiilul 
său fu (a de Partid și nauzu cla
sei niuiieitoarc. Insa, tovarășul 
Brândâu inui are și unele lip
suri, dintre oare cea mai gravă 
o constitue nivelul său politic 
scuz ui.

Deși participa uproape regula* 
la ședințele organizației du baza, 
tovarășul Brundau nu cunoaște 
bine problemele Partidului. 
tocmai uicst lucru a dus lu ue- 
îndejilinjrea unora din sarcinile 
primite.

Tov. Brândău nu este singurul 
vinovut de aceasta lipsă. In aut- 
etiș măsura sunt vinovați și to
varășii cu care a lucrat și care 
nu l-au ajutat, nu i-au dat sar
cini concrete. Tovarășul Brândau 
trebuia deasemenea îndrumat, să 
i se li dat cărți să citeuscă. sa-I 
facă să înțeleagă problemele 
Partidului

• * ♦
Cel care urmează la verificare 

este tovarășul Bardoczi losif. 
Bun muncitor, tov. Bardoczi este 
un vechi sindicalist, diu 1928. In 
trecut a suferit prigoana regimu
rilor asupritoare, fiind chiar con
cediat din serviciu. Insa, tova
rășul Burdoczi nu este pătruns 
de spiritul luptei de clasa. El a 
păstrat aproape tot timpul o a- 
titudine pasiva, împăciuitoare. 
Nu a luat parte la acțiunile Par
tidului și nici acum nu frecven- 

leuză decât rar ședințele orga
niza țim de baza.

T’ovurușii cure uu asistat l« *c 
rificareu su i-uu urâtul «Ufechh 
lipsurile, iiidemnandu I su lichi
deze cât mui neîntârziat cu ule. 
Subcomisia lu rândul său i-n u- 
rălut ca toate lipsurile uo Ic are 
îți nu i&vorul din una singură, 
cure es*e cea mui iii a re Hp-a a 
tovarășului Bardoczi; nivelul po
litic foarte mCu/.uI.

— Duca tovarășul Bardoczi ur 
uvt*u un nivel polilic ridicai, de
sigur, nu ur fi rămas s'răin tic 
lui Ha Partidului u spu pre
ședintele subcomisiei de verifica
re. Apoi a urâtul în dator-rilc ți
nui membru de Partid, impur 
tunțu cititului ți necesitatea ri
dicării nivelului politic ul mem
brilor <lu Partid.

Tovarășul Burdoczi a învățat 
multe dula verificare A uliul, d<- 
pilda, cine sunt dușmunii dusul 
muncitoure. ui Partidului și că 
fiecare membru de Partid, fie
care muncilor cinstit trebue su 
lupte împotriva lor pentru cu 
regimurile *1* exploatare fiă nu 
se mui intourcu niciodată.

• • •
In fața subcomisiei este che

mat apoi tovarășul Vințan Ale
xandru, sindicalist din 1928, cu
noscut ca muncilor bun și deno
tat clasei muncitoare.

Imediat după 23 August, tova. 
rășul Vințan a intrat In condu- 
corcu indicatului, ca președinte.

— Su ne spună tovarășul Vin
țan cu cine u muncit în sindi
cat în anul 1928 — l-a in trebui 
bătrânul Costin losif, care cu
noaște bine situația de atunci.

Și tovarășul Vințan vorbește 
despre lupta sindicatului de a- 
tunci, ca și despre tovarășii cu 
care a muncit.

Astfel, au putut fi cunoscute 
părțile bune ale tovarășului Vin
țan, ca și lipsurile pe care ace
sta le mai are.

Ascultând aprecierile ce i s’au 
făcut, tov. Vințan și-a putut da 

scama caro emnt lipsurile din 
muma sa, luandu-și apoi angu- 
jum< ntul na buhidezu cu ulo

• • •
lata cum verif Lua rea membri, 

lor de l’urtid a uratul fiecărui 
luvuraș care-i hunt părțile bune, 
dur mui ale-» care-i sunt lipsurile 
pe cure lu are. Mulți duiiru oi 
verificau mi paradit sula du Ș>* 
dința ușurați, întăriți, dur liiui 
ales liniarăți de a lupta huciIjo 
sit împotriva dușmanului de 
cluLă și de a lichida cu lipsuri
le dezvăluite în nio+1 ului du tu 
xurUiîtiM.ț, cinstit, de membrii ți 
iiuiiiumbrij du Pariul, cure uu 
participat Iu verificarea lor. ( »i 
șuvu< linei însă, <x*i mru nu au 
apir.tul eritjc și autocritic de
alul de dusutlUtl, cure se mul
țumise sa treacă sub tăcere lip- 
miile lor sau ule tovarășilor lor. 
au învățat cum trobiie .<i fiu un 
adevărat membru de Partid și 
care treLuic să fie atiludbiea sa 
iuță de Partidul cbusci munci
toure.

Până și m membrii du Partid 
nu «*șit din ‘ala alți oajnonj. Ei 
și uu dat seumii du justețea, și 
Jinportanțu verificării membri
lor du Pariul. Au urmărit cu 
interes acțiunea de verificare, 
contribuind efecuv pentru ca ve
rificarea să lie întradevur pri
lejul scoaterii elementelor duș
mănoase din rândurile Partidu
lui, a Partidului din caic vor 
face și ei parte.

Nemembrii de Partid asistând lu 
verificare și-au putut dn seama de 
felul tovărășesc în care majori
tatea membrilor du* Partid și-au 
arătat fură înconjur lipsurile cu 
le iau în muncă $i du ajutorul 
pe care Partidul li-1 du pentru 
Înlăturarea greutăților. Ei au 
văzut acolo cum verificarea 
membrilor întărește tot mai mult 
Partidul, care, cuprinzând ele
mente cinstite și deiotale cauzei 
clasei muncitoare, devine o forța 
uriașa, de neînvins.

Luna care a trecut a fost în- 
chelatâ de muncitorii dela Ate
lierele Centrale Pe(ru*cui cu fru
moase succese în munca.

O mare parte dintre muncitori 
au losl "ncadrațl in întreceri su
dai sfe intre echipe țl indivi
duale.

In frunte s’au clasat muncito
rii secțhd de f li nguri cu o dupâ- 
tlrc medie du 57 la sută pe sec
ție.

De'a aceasta secție au obținut 
depășiri peste ftHj ța sută urmă
torii fovarfrșl : Pupa loan, Banu 
II e. SHberțteln Tiberlu. Mure>an 
lvan, A\rainuț Gbuorghu șl Cl- 
prâr Vasile Iar tov Caraiau Dlo- 
nlsle are o depășire de 165 la 
sută.

A doua clasata este secția tur- 
njturle.

La secf a lurnătorîe au obținut 
depadri intre 100 200 Iu sută
ui mături muncitori : Jurca Ale
xandru, Andraț iuliu, f urdul Du
mitru, Iile luau, Kăduțcscu Tră
iau. Muiitcanu Vaier. Mur lac Ro-
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Avnrvl iu vedere cererea iure 
gkJratu lu acest Purchet sub Nf. 
46s3 din 19+‘>, de recoiibtitu*n‘u 
uclului de inițiere fâout de că
tre IJaciduciu lzx-k Icfcif, domi
ciliul in rom. Petroțeni, Str. 
Constantin M’.lea Nr. 5, in con.1 
cu ari. 3 din legea Nr. 889 publ. 
in M. OL Nr. 825 din 1940, sunt 
invitate autorilâjile sau persoa
nele car. defin un exemplar sau 
alte inscrisuri privitoare la ac
tul de naștere a numitului Oa- 
vidovici Iszek losif, născut la 5 
Sept. 1890 in corn. Roniuli Jud. 
Năsăud din părinții Davidovici 
Marcu și Mingile, su le depună 
neîntârziat suli luure de dovudâ 
la Grefa Trib- Pctroț-ani, iar 

zalia țl Brici luan Iar tov. Ră- 
de>cr (iheorghe a uupâții nurma 
cu 247 la sută, toată secția având 
o depăjre medie d- 5* lu sută.

A trdu clasată e secția de con
strucții cu o depășire medie de 
37 la 3U(ă si seci a Electrică cu 
aceeași depășire.

L’eascuiUiCa, dela secție Me
canica, tuv. Clerueiicid Eugen 
are o dupa-'rc de 102 la sută, 
tuș. Hermaii luan 77 la sută, iov. 
f ddman Ludovic 86 la sută, Do
gar Sim’oii 9J la suLă, Dragu- 
mlr han 83 la suta șl Kamcnilki 
Curmi 92 la sulă. In afara de a- 
ceștia la secția Mecanică au mal 
realizat depâș ri du 20 80 la
sută un mare număr de muncitori 
pe întreaga secție IUnd o depășire 
de 35 la sută

Succesele obținute in luna Iunie 
de muncitorii Atelierelor Centra
le Pctroșcni trebue să f e un im
bold in munca lor de viitor pen
tru îndeplinirea șl depășirea Pla
nului de Stat.

citate
personnuh Câh funosc pu [>< H- 
JioLiar -wi m* pru/julc nuLUiăr/iat 
la Pari h< tul 1 ribuJialuluJ Pe ro- 
șeiu. peniru a arăta in Însc/Lț 
duteJe <x- puMxlu uu privire la *La 
rea chilă a sUMiiuiLtl ului j»uti- 
ponar.

PrtK'uror IruitAcif ralul
Grefier șef {«) I- Pârcălab

PIERDUT
— Buletinul Biroului Populației 

Nr. 5-12-19+9, pe numele Maioat. 
că Floare, născută Burlec, elibe
rat de Biroul Populației Bârbă- 
tenii de Sus.

Declar nul.
• » •

— Buletnul Biroului Populației 
pe numele T.nca Ion, el berai de 
Miliția Petrila.

Declar nul.

HOTĂRÂRILE ȘEDINȚEI PLENARE A C.C. AL U.T.M. DIN ZILELE 1-2 IULIE
In zilele de 1—2 iulie 19+9 a 

avut lol ședința plenară a C-C, 
al U.T M. cu următoarea ordine 
do zi:

1. Activitaiea organizațiilor 
de pioneri.

2. Raportul delegației care a 
I>arti<tiț>at la cel de al doilea 
Congres nl Comsomolului.

3. Ritînlserierea membrilor LT- 
niunii Tineretului Muncitor.

+. Congre-ul și Festivalul 
Mondial al Tineretului.

1. Analizând munca depusă 
pentru crearea și îndrumarea 
organizațiilor de pioneri, CC. 
al U.T.M. constată rezultatele 
pozitive dobândite în activitatea 
de până acum. înființarea in 
scurt timp a unor detașamente 
de pioneri în toate județele din 
(ară, aportul dat de aceste deta
șamente in direcția stimulării 
avântului spre învățătură, apa
riția gazetei „Plonerul'.' simpatia 
pe care a cucerit-o ideia orga
nizării copiilor în inassele largi 
populare, constitue succese ale 
muncii U.T.M. și reprezintă un 
început de realizare a sarcinii 
(încredințate de Partid Uniunii 
Tineretului Muncitor de a creta 
și conduce organizațiile de pio- 
ncri.

C.C. consideră necesar ca, ur
mând și de aci înainte exemplul 
și folosind experiența organiza
țiilor pionerești din U.R.S.S., sa 
se pregătească măsurile necesa
re în vederea extinderii mișcării 
panerești în toate școlile din 
centrele de jnde.ț și centrele de 
plasă odată cu începutul noului 
an școlar.

Comitetele județene ale U.T.M. 

au îndatorirea de a mobiliza 
toate forțele organizațiilor din 
școlile cu ciclu complet, pcntru 
a ajuta la desvoltarea mișcaru 
pionerești. Comitetele județene 
trebue să considere munca de 
organizare și educare a pioneri. 
lor ca o sarcină ce revine în
tregii organizații și nu doar a 
unei secții a organizației, așa 
cum greșit au crezut în unele 
părți. C.C. accentuioză asupra 
necesității de a șe îmbunătății 
pregătirea cadrelor U TM-, care 
lucrează cu pionerii, ridicând 
munca lor la nivelul calificării 
necesare, eliminându-se impro
vizația și superficialitatea. In a- 
ccst scop se vor lua măsuri pen
tru buna organizure și funcțio
nare a cursurilor serale județe
ne pentru instructorii superiori 
și de detașamente ce vor avea 
loc in vara aceasta și se va ve- 
ghia cu atenție deosebită la pre
gătirea cadrelor U.T.M., reparti
zate să se ocupe de pioneri cn 
metodele pedagogice și instruc
țiunile necesare.

Analizând munca depusă în 
legătură cu Pionerul", C.C- 
consideră că trebue intensificate 
eforturile pentru a ridica nive
lul ideologic și tehnic ol acestei 
publicații, pentru a o răspândi 
mai larg în mijlocul copiilor și 
a-i inmulți numărul corespon
denților.

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor ascultând 
raportul delegației care a parti
cipat la oel dc al Xl-lea Con- 
ges al Comsomolului, își expri
mă recunoștința fiejbinte fața 
de C.C. al Corosomolului și Co- 

miletul .Antifascist al Tineretu
lui Sovietic, pentru calda pri
mire fucutu reprezentanților ti
neretului muncitor din Republi
ca Populară Româna și prețio
sul ajutor dat prin el organiza
ției unice inarxist-lcninste a ti
neretului muncitor din (aru noas
tră. Congresul Comsonud ului a 
demonstrat profunda iubire de 
Patrie a tineretului sovietic con
cretizata prin succesele înregis
trate de el în construirea comu
nismului, dragostea fierbinte a 
tineretului sovietic pentru Par
tidul Comunist (b) al LLR.S-S. 
conducătorul și îndrumătorul 
Comsomolului și pontru organi
zatorul și inspiratorul istoricelor 
victorii ale U.R-S.S., tovară țul 
Stalin, Congresul a arătat înal
tul nivel politic și ideologic al 
tineretului sovietic; unitatea lui 
de monolit în jurul mărefuluj 
stindard al cauzei lui Lenin-Sta- 
lin.

Comitetul Central al Tineretu
lui Muncitor, trăgând învăță
minte din lucrările Congresului, 
subliniază necesitatea intensifi
cării muncii de popularizare a 
măre|elor realizări ale Comso- 
niolului sovietic și ale tinereii^ 
lui sovietic, dobândite în decur
sul celor 51 de ani dc luptă re- 
xolufionară. învățând necontenit 
și de aci înainte din realizările 
;i mc‘odele de lucru ale Comso
molului, Uniunea Tineretului 
Muncitor, va putea contribui Cu 
succes crescând la lupta condu
să de P.M.IU pentru construirea 
socialismului în fara noastră.

b. Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Muncitor își în

sușește ruportul Biroului C.C- ol 
U.T.M. privitor la ruînscrierca 
membrilor, constatând rezu Bu
lele pozitive obținute în prima 
fază a acestei acțiuni, întreprinsă 
pe buza hotărîrilor Congresului 
de unificare.

Prima fază a reinserierii cons
tând în confirmarea membrilor 
din organele de conducere U.l. 
M., a eoni rit .uit la consolidarea 
politică și organizatorică a U.
T. M. ridicând prestigiul organi
zației, desvohând viigilența și 
combativitatea cadrelor U.T.M.

Folosind experiența câștigată 
pună acum, C.C. al U.T.M. ho
tărăște ca să înceapă reînscrie- 
rea generala a membrilor dela 
data de 10 iulie a. c.

Obiectivul reinserierii este de 
a se întări caracterul de clasă 
al U.T.M., de a ridica autorita
tea organizației față de massa 
Largă a tineretului muncitor, de 
a elimina din rândurile sale ele
mentele necorespunzătoare po
trivit prevederilor Statutului, de 
a întări puterea ei mobilizatoare 
in scopul unei contribuții cres
cânde de luptă condusă du Par
tid pentru construirea socialis
mului în țara noastră. C-C. al
U. T.M. accentuioză asupra sar
cinii ce revine comitetelor jude
țene U.T.NL, dc a veghia cu cea 
mai mare grijă la desfășurarea 
reinserierii combătând cu tărie 
metodele rigide, birocratice și 
sectare. Comitetele județene U. 
T.NL vor trebui sa ajute efectiv 
comitetele de sector și plasă pen
tru a efectua reînscrîerca mem
brilor în bune condițiuni, asi
gurând vigilența revoluționară 

și obiectivitatea tovărășeasca. Se 
precizează ca pe l*aza Statutu
lui U+TAL tinerii care se vor 
simți ne îndreptă ți ți au dreptul 
su se adreseze forurilor superi
oare până la CjC. al U T.M.

Ținând seamă de faptul ca du 
mai multe luni de zile nu au 
mai fost primiți noui membri în 
U.T.M. și că în această perioa
dă sau evidențiat un mare nu
măr de tineri în cadrul acțiuni
lor întreprinse de organizație, 
care iși manifestă dorința lor 
de a face parte din U.T.M. ho
tărăște că acolo unde se term1- 
nă reinscrierea, să se treacă de 
îndată la primirea de candidați 
potrivit cu prevederile Statutu
lui.

C.G al U.T.M. saluta cu en
tuziasm cele două mari acțiuni 
organizare de Federația Mon
dială a Tineretului din vara a- 
< est ui an: Festivalul și Congresul 
Mondial al Tineretului dela Bu
dapesta care vor demonstra vo
ința nestrămutată a massclor ti
neretului muncitor din întreaga 
lume de a lupta pentru pace 
mobiLizându-și toate forțele îm
potriva mODftilor omenirii, im
perialiștii auglo-americani, insti
gatori la un nou război.

C.C. al U.T.M. uprobă măsu
rile care au fost luate până a- 
cum de biroul CC ,al U.T.M. 
în vederea asigurării participă
rii tineretului muncitor din țara 
noastră la festivalul și Congre
sul Mondial al TineretuluL

CC. al U.T.M. subliniază că 
festivalul și Congresul Mondial 
trebuesc întumoinatc prin do
bândirea de noui suocese în 

lupta și munca pentru întreprin
derea unor acțiuni pe u .‘■cară 
largă, in toate ramurile de ac
tivitate, în fabrici ți mine, in 
biroun și ateliere, in școli -j pe 
ogoare, pe tărâmul producției și 
invațăturii, al întrecerii in sport 
fi prin manifestări artistiot\ ac
țiuni care au mobilizat stratu
rile cele mai largi ale tineri tu- 
lui nostru muncilor.

Campania în jurul Festivalului 
și Congresului trebue să oomti- 
tue prilejul unei intense munci 
propagandistice în direcția adân
cirii spiritului iniernaționalhmu- 
lui proletar în rândurile tinere
tului nostru, dezvoltării spiritu
lui său de solâJaritate activă cu 
tineretul democrat din lumea 
întreagă care luptă sub seninul 
lozincii F.M.T.D, pentru pace și 
independența naționala și o 
viață mai bună.

GC. al U.T.M. cheamă pe 
membrii organizației și întreg 
tineretul muncitor da o muncă 
entuziastă în vederea asigurării 
cu succes și pregătirea legături
lor pentru festivalul și Congre
sul Mondial al Tinetvtuluu C. 
C al l- T M. consi
deră necesară p rel u cr a hm

hotărîrilor de mai sus cu 
toată massa membrilor UT M. 
îndeplinirea cu succes a acesiora 
va contribui la întărirea organ', 
zației și mărirea aportului pe 
care ea îl aduce in lupta popo
rului muncitor condus de P M. 
R-, pentru coînșiruirea socialis
mului lh țara noastră.

ca.ru
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Oamenii muncii din lumea întreagă, 
își iau rămas bun cu durere dela Gheorghi Dimitrov 

(Urmare din pag. l-a)

Înăsprirea teroarei antimuncito- 
rești în Japonia

■ladu-și holărîrea du a rămâne 
■traati uLițl In jurul Comitetului 
Castrai al Partidului Comunist 
Balaur, nccllntlțl apăraturi ai in- 
linaționalismului proletar, cre
dincioși iuvâțăturllur Iul Lcnin și 
Slalln

In toate gările coruri muncito
rești șl militare, intonează Imnul 
celor cazuțl șl Inlernaționu'a.

SOFIA. ? (Ageipres), — A- 
Ren|ia telegufică bulgară trans- 
mite

Din toate colțurile lumii so
sesc zilnic sute <le telegrume de 
condoleanțe pentru pierderea su. 
ferită de poporul bulgar prut 
încetarea din viață a lui Gheor. 
C*»1 Dimitrov.

Astfel. Uniunea Generală a 
Sindicatelor Muncitorești din 
Repu blica Populară Bulgaria a 
primit o UJegramă de condole
anțe din partea Con federal iei 
Generale a Muncii dan Cliina. 
In telegrama se spune că moar
tea lui Gheorghi Dimitrov u 
nul d/n cei mai vajnici luptă
tori ai clasei muncitoare. este o 
grea pierdere pentru clasa mun. 
citoare din intreaga lume. În
treaga via^ă și luptă a lui Gheor. 
glii Dimitrov va fi cel mai bun

lată dece echipa lui Prata Nicolae 
din grupa tovarășului Colda Ion 
dela mina Aninoasa rămână sub 

normă
(Umoare din pag. I-a)

bligat să efectueze și lucrările 
ce-l reveneau schimbului dinain
te, minerii din echipa tovarășului 
Trata nu-șl pot indeplinini norma.

Dar nu numai atât. Șeful de 
grupă trebue să se intereseze în
deaproape le felul in care sunt 
aprovizionate celelalte două 
schimburi cu material lemnos ne
cesar armării abatajului.

In cele mai multe cazuri, in 
timpul schimbului 11 in care lu
crează minerii lui Prața, preaba- 
ăajul nu e aprovizionat cu mate
rial lemnos iar șeful grupei nu 
se interesează de lichidarea aces
tui neajuns spunând că „nu mă 
interesează ce fac celelalte doua 
schimburi. Echipa mea să meargă 
bine" — atitudine care e absolut 
nesănătoasă și dăunătoare.

SISTEMUL PRELUĂRII LU
CRULUI PE SCHIMB NU TRE

BUE ÎNȚELES GREȘIT

Sistemul de preluare a lucru
lui pe schimb, care este o me
todă de muncă soc'alistă are un 
iol deosebit de important. Prin 
acest sistem, se poate aplica in 
modul cel mai just sistemul so
cialist de retribuție: „fiecăruia 
după munca depusă'. Adică fie
care miner să primească un sala
riu corespunzător producției.

Sistemul de preluare a lucru
lui pe scbmb, nu exclude insă sar
cina șeîului de grupa de a coor
dona munca tuturor celor trei 
schimburi. El trebue să depună 
un eiort și mai mare pentru a 
face dn fiecare echipă a grupei 
respect.ve o echipă fruntașă. In 
acest sens, șeful de grupă tre- 

exemplu pentru oamenii muncii 
dui China, indice telegrumu.

Deu-eiuencu Comitelui Centrul 
ul Partidului Gmiuiiut Bulgar și 
Consiliul de Miniștri ul Repu
blici Populare Bulgaria au pri
mit numeroase telegrame dc 
condoleanțe. In telegrama pri 
mită din partea Comitetului 
G’utrid al Purtidului Coniunfel 
Turc, care uctiveazâ în ilegali
tate se spune printre altele 
„Viața tovarășului Dimitrov, re
voluționar liolarit și luptător 
antifascist, va fi pentru noi co
muniștii turci uu îndemn in lup. 
ta iiupotrivu reaepunii fasciste 
și în lupta pentru independența 
națională, democrație și liberia, 
tea poporului turc". Secretarul 
generul al Partidului Comunist 
din Israel, Samuel Mikunis, scrie 
in telegrama trimisă că milioa
nele de muncitori din lumea în
treagă își iau rămas bun cu du
rere dela Ghoorglii Dimitrov și 
își iau angajamentul să ducă 
mai departe opera începută de 
el

SOFIA. 6 (Agerpres). — Agen
ția telegraf că bulgară transmite-

Moartea președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghi Dimi
trov a îndurerat profund întregul 
popor bulgar. In fabrici Și uzine 
muncitorii urmând in sectorul lor 

bue să ajute minerii fiecărei e- 
chipe în buna organizare a mun
cii, să fie preocupat de înlătu
rarea tuturor greutăților.

Un lucru de seamă In bunul 
nters al muncii după sistemul de 
preluare a lucrului pe schimb, 
este conști nciozitatea minerilor 
liecărei echipe. Nu trebue să se 
lucreze mai mult in cărbune, iar 
o parte din lucrările de regie să 
fie lăsate pe seama schimbului 
următor. Lăsând lucrările de re
gie in seama tovarășilor care 
urmează la lucru, aceștia din ur
mă sunt împiedicați să producă 
mai mult și să câștige mai birje, 
deoarece p erd timpul cu executa
rea lucrărilor de regie ce nu le 
revin.

TEHNICIENII MINERI TREBUE 
SA SUPRAVEGHEZE FELUL 
CUM SE LUCREAZĂ PE FIȘE 

APARTE

Un rol Important in bunul mers 
al muncii, mal ales când se lu
crează pe fișe aparte, le revine 
tehnicienilor miner:. Când merg 
in abataj pentru preluarea pro
ducției la sfârșitul fiecărui șut ,ei 
trebue să țină seamă dacă fieca
re echipă și-a executat lucrările 
de regie ce-i revin In cazul când 
unde echipe lasă lucrările nepro
ductive pe seama altora, tehnicie
nii tebue să intervină cu măsuri 
practice și eficace, care să lichi
deze astfel de situații.

Tehnicienii au datoria s-_ ajute 
echipele de mineri pentru a-și în
cheia ciclul in cele 8 ore de mun
că. pentrucă astfel sistemul de 
preluare a lucrului pe schimburi 
va da cele mai bune roade iu ri
dicarea producției de cărbuni. 

de activ late exemplul luptei dusă 
de marele om de Stat In vederea 
construirii soc'alismului, măresc 
productiv lalea muncii depun țoa
le eforturile pentru a îndeplini 
ina nte de termen planul de pro
ducție In cadrul ședințelor come
morative care au avut loc .’n în
treaga țara, au fost desemnați de
legații care vor lua parte la ce
remonia înmormântării lui Gheor- 
glii Dimtrov.

in cluburi, uzine. Instituții, și 
săli de lectură au fost organizate 
colțuri de doliu, unde stau de 
gardă muncitori, soldați, ofițeri și 
foști luptători dn rezistență. Dn 
regiunea Stara Zagora. pleacă o 
delegație de 2U0 persoane. S'a 
luat hotărirea să se ridice un 
monument în memoria lui Dimi
trov.

La Haskevo țăranii muncitori 
și-au luat angajamentul, pentru a 
onora memoria luminoasă a Iul 
Gheorghi Dmitrov, să îndepli
nească înainte de termen progra
mul de muncă.

Țăranii muncitori polonezi 
care au vizitat Uniunea Sovietică 

sau înapoiat în Patrie
VARȘOVIA, 7 (Agerpres). — 

Cei 4ăo de țărani muncitori po- 
ponezi care au fost 2 săptămâni 
în Uniui-tea Sovietică, sau în
tors marți la Varșovia.

La sosire, ci un participat la 
couferința organizației din Var
șovia a Partidului Muncitorime 
Unit, unde au făcut o dare de 
seamă asupra călulorirei lor în 
Uniunea Sovietică.

La conferință au participat

Guvernul Provizoriu al Greciei Libere cheamă 
pe toți grecii cinstiți să lupte pentru a 
pune capăt războiului civil provocat de 

imperialiștii anglo-americani
CRECIA LIBERA, b (Ager

pres). — ELLAS PRESS trans
mite :

Guvernul democrat provizoriu 
al Grec ei Libere a dat o pro
clamație adresata populației eva
cuată cu forța de trupele nionar- 
lto-fasciste de pe teritoriile eli
berate apoi de unitățile armatei 
democrate.

Proclamația, semnată de toți 
membri Guvernului, demască ca
racterul instigator la război fra- 
ticid al ultimului discurs rostit de 
regele Paul, adus și menținut la

încurajate și protejate de autoritățile fran
ceze, bandele gaulliste continuă actele de 

provocare la adresa forțelor păcii și 
democrațieiI

PARIS 6 (Agerpresl. — După 
cum anunță ziarele bandele gau- 
lliste. încurajau- ți protejate de 
autorități, continuă actele lor de 
provocare.

Astfel. în orașul Montauban. 
un grup de meni Ieri ai Rl’l- 
ului au atacat in noaptea de 
3 iulie clădirea unde se află

PEKING 6 (Agerpro). — A- 
geliția Cliina Nouu trun-mile

Intn-agu Chitul eliberată -le- 
plunge moartea lui Ghuorghi 
Dimitrov, eminentul fruntaș al 
mișcării muncitorești interna|io- 
nalc.

Toate ziarele dui Chilia publi. 
că pe larg știrile despre moar
tea lui Dimitrov și coudoleull 
(ele trimise de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist bol
șevic al URSS și conducătorii 
URSS, de Președintele Mao Tse 
Dini și organizațiile do mas^.ă 
din Oii na psecum și biografia 
luj Dimitrov.

Delegații pe (ară ai artiștilor 
și scriitorilor din Cliinu care se 
găsesc acum în aroiune au pus 
trat trei minute de reculegere 1» 
anunțarea încetării din viața a 
lui Gheorghi Dimitrov.

Ginferințu a trimis o telegra
mă de condoleanțe C«>itsiliulu> 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Președintele Bierut și membrii 
Guvernului în frunte cu Primul 
Ministru Cyrankiewicz- Deas.- 
menea au mai fost de față am
basadorul Uniunii Sovietice, Le 
bedev.

Membri delegației au vorbit 
despre viața și realizările din
colhozurile Uniunii Sovietice. 
Delegații au fost primiți apoi
in audienții de Președintele
Bierut.

tron cu ajutorul armatei State
lor Unite și cheamă pe toți grecii 
cinstiți pentru a pune capăt răz
boiului dvd provocat $i dus in 
interesele imperialiștilor anglo- 
americani.

Proclamația arată in încheiere 
că pentru a se salva dela dis
trugere poporul grec are ne- 
voe de pace care poate fi reali
zată punând in practică propune
rile Uniunii Sovietice cu privire 
la încetarea războiului din Gre
cia- 

biroul organizației Partidului 
Comutifet. Huliganii au spart 
geamurile și pătrunzând înuun. 
tru. au rupt fotografiile luate 
la Congresul Mondial al Parti
zanilor Păcii, procurii ș-i diferite 
broșuri și le-au aruncat în 
stradă.

lOKK) A / ineroresl - rn 
cadrul ața numitului „program 
de economii" ordonat de Ma- 
Arlhur, Guvernul Japonez a ho. 
tăiat (Onc^dicri'd a peste 
de muncitori feroviari.

Protestând asupra acestor con
cedieri in massA. muncitorii /< 
rooiuri au ocupat birourile con 
ducerii cAilor ferate din I i 
shiua. Poliția i-a atacat pc mun
citori alungăndu-i cu brulutHatf. 
din clădire.

I11 urma protestelor muncitori, 
lor hi urma politicii unftmund- 
torețti p antidemocratic? u Cu- 
ver^uliii, acesta a hoi&rit iă ia

IN FRANȚĂ

Ziua de 14 iulie — o zi de luptă 
pentru pace

Apelul Comitetului Central a! Partidului Comunist Francez
PARIS 6 (Agerproi. — Ziarul 

UTIL MANI IE a puIJicut uța-iul 
Conulctulu1 Central al Partidu
lui Comunist f rancez cerând Po
porului francez t-a transforme 
frărhâioareti dela 14 iulie (ziua 
cădeni Bastiliei), într’o zi de 
luplu pentru păci*.

Apelul subUniazâ tă lup’-md 
împotriva politicii de SĂră r?. 
iuipotrivu reae’Hunii râ/Jx»iu_ 
lui — consofința a "planului Mar- 
shall a puc'uhit AiLanticului 
de NorU Frontul Unit a) po
porului frai»cc7 întărește pe 
zi ce r iroac.

Politica consecventâ de pace a 
Uniunii Sovietice, realizările din 
(urile de dcmocra|ie j>oj)uluru, 
victoriile hoiaritoare ale anua
lei populare chineze și creșterea 
mișcării pentru pact? in toate ta
rile, subliniază apelul, au întă
rit lagărul aniiimperialist demo
crat și au dus la noui succes»- ca 
de exemplu rezultatele sesiunii 
dela Paris a Consiliului Miniștri

Buletin
MOSCOVA 6 (Acvrorvs). — 

Alurți a sosit la Mosto-.a delega
ția cehoslovacă care ia lua par
te la deschiderea extx>xi|>ei in
dustriale cehoslovace Dclegafiu 
are in frunte pe Fierlinger. vioe- 
președiutele Consiliului de MUU- 
șlri ul Republicii cehoslovace,

Delegația cehoslovucă a fost 
întâmpinată la aeroport de că
tre A. L J’âșinski. ministrul Afa
cerilor Externe al Uniunii So
vietice. de numeroși membri ui 
guxernului sovietu. și de perso
nalul ambasadei cehoslovace dtn 
Moscova.

Itnurelină cu deloeatia ceho- 
sloxucu. a sosit la Moscova Das- 
nievici atașatul comercial al l - 
niunii Sovietice în Ropubliva 
Cehoslovaci

• * •
LRUXELLES. 6 (Agerpresl- — 

Iii Belgia continuă greva munci
torilor din industria de construc
ții. Până în prezent, 12.000 de 
muncitori se află în greva pen
tru a obț ne satisfacerea reven
dicărilor lor.

» « *
ROMA. 6 (AgerpresL — In ur

ma înțelegerii la care au ajuns 
marinarii și armatorii italieni, 
greva marinarilor a încetat in 
toate porturile italiene- Acordul 

noui ma»uri de represalii împo
triva mura porilor.

Jdinistrul de Stat SeniO fllgai 
a declarat marți <ă da< ă munci
torii feroviari vor declara greva 
de proiect împotriva recCntek.r 
concedieri, întreg (dmitrtul 
trai al {'"lunii muncitorilor fe
roviari na fi arestat. EA a decla
rat apoi tA autoritățile vor lua 
„mătur j severe" împotriva „tur* 
buf Arilor provocate de munci
tori" ți că poliția va primi in
strucțiuni să tragi in muncitori. 
Deasemcnea guvernul reacționa^ 
al lui } ofldda intenționează sA 
pună țn afara jegd partidul Co
munist Japonez.

lor de Afacrri Externe.
Conii'-eiul Central ai Partidu

lui Comunist Francez 
poporul francrz f«â manifesteze 
cu ț,i moi multă hotărî re pen
tru unitatea partizanilor pĂcii-

Comitetul Ontral cheamA pe 
comuiiLști, Mjcialiști, caiolka- re- 
publicam, pe t<H> (itftriopi $1 pe 
membrii mișcă rv de renstențÂ 
să se une-ascA și să demonstreze 
voința lor de pace, protestul lor 
împotriva pactului Atlanticului 
«levoamcntul fa(â de tratatul 
de prietenie franco-sovietBc pre- 
mni și hotărî rea de a apăra li
bertățile republicane.

Xoi vom împiedica pe trădă
tori să acționeze și vom salva 
Franța dela o nouă catastrofă, 
spune în continuare apelul. * om 
descinde calea spre instituirea 
unui guvern democrat, care va 
realiza independența națională 
și \a asigura poporului fran
cez pâine, libertate și pace.

e xt ern
încheiat satisface majoritatea re
vendicărilor marinarilor prevă
zând de trei ori majorarea pen
siilor și indemnizațiilor pentru 
marinarii șomeri

• « •
PF.KING. 6 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă transmite: 
Toate produsele exportate prin 
porturile din China de Nord sunt 
scutite de taxe de export înce
pând dela 28 iunie. Aceasta ho- 
târire a fost luată de Guvernul 
Popular din China de Nord, pen
tru a desvolta exporturile.

’ « •
ROMA. 6 (Agerpres)—200.000 

de muncitori d n industria tex
tilă italiană au intrat marți in 
grevă, cerând un nou contract 
colectiv de muncă.

• • •
TEL AV1V o (Agerpres). — 

Zilele trecute, muncitorii dela o 
fabrică din Tel Aviv au decla
rat grevă din cauza refuzului 
patronilor de a reprimi pe mun
citorii demobilizați Greva la 
care participă aproape 200 mun
citori a fosl declarată în ciuda 
interzicerii conducerii reacționa
re a Confederației Muncii dm 
Israel-
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