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SA HM PILDA VIE 
PENTRU ÎNTREAGA CLASA 

MUNCITOARE
E proaspăt In mintea oamenilor muncii din Valeu Jiului succe

sul echipei Iul Pop Ludovic In lupta pentru Plan. Cu toate că au 
treci numai câteva zile de atunci, in Valea Jiului a luat naștere In 
■cest timp o adevărată mișcare de massu pentru terminarea Planu
lui înainte de termen.

Bucuria șl admirația pentru cea mal bravă echipă do mineri se 
împletește in rândurile (iecarcla din zecile șl zecile do scrisori ce 
no soseuc zilnic la Redac|le pentru echipa fruntașii, cu angajamen
tele exprimând hotărirea dâr.ă, neclintita a minerilor noștri, de 
■ îndeplini — urmând exemplul echipei Iul Pup Ludovic — cât mal 
repede Planul do Stat.

„In numele minerilor din grupa mea — scrie minerul fruntaș 
grupă la seet. III mina Petrila 

do uzi inainte șl mal mult șl mal 
toi meu programul prevăzut pentru 
apel La to(l tovarășii mineri ;

E-

ÎNAINTE DE TERMEN PRIMUL NOSTRU 
ADUCE BUNĂSTAREA ÎNTREGULUI

ortacilor săi, minerul Petrlc Petru, șeful 
Lunea, Ișl la angajamentul să termine

In producție Șller Grigore, șei de 
Iml iau angajamentul să muncesc 
bine pentru a indepllni iimlnte du 
■nul in curs. In acelaș timp, lac
SA URMAM MĂREȚUL EXEMPLU AL TOVARĂȘILOR DIN 
ClilPA LUI POP LUDOVIC. SA NE LUAM CU TOT II ANGAJA
MENTUL DE A MUNCI FARA ÎNCETARE PENTRU ÎNDEPLINI
REA CU CINSTE A SARCINILOR CE NE REVIN IN CADRUL PLA
NULUI DE STAT. i

SA ÎNDEPLINIM
PLAN DE STAT. CARE 
POPOR MUNCITOR".

Exprimând hotărirea 
abatajului tineretului din
Planul,, PANA CEL MAI TÂRZIU LA 15 NOEMBRIE".

i scrie minerul Colda loan din 
Pop I uluvIc NE LUAM ANGAJA- 
MUNC1M MAI MULT ȘI MAI 
TERMINAM Șl NOI PLANUL PE 
Iar minerii din grupa tov. Lupaș 

Justin dela nrna Lupeni, ișl iau angajamentul „DE A TERMINA 
PLANUL PRINTRE PRIMII".

Angajamente asemănătoare sunt exprimate in scrisorile trluilso 
de nenumărat! mineri din Valea

Exemplul do comportare In 
a intărlt încrederea minerilor in 
victorie. „învățând din experiența grupei tovarășului 
— scrie tovarășul Kofalvi Franclsc, miner din 
strădulodu-ne să-l urmăm exemplul, suntem siguri 
șl noi cu tortele șl cu elanul nostru tineresc, să indepllnlm Planul 
de Stat inainte de termen. In ielul acesta vrem să dovedim că 
ne-am înțeles rolul ce ne revine nouă minerilor pentru construirea 
cât mai devreme a orânduirii soclal'ste".

Simțind în victoria echipei lui Pop Ludovic un puternic În
demn la întărirea luptei pentru clădirea unei vieți mal bune, oa
menii muncii din Valea Jiului au considerat ca o datorie de onoa
re 
de

„Eu șl minerii din grupa mea 
Anlnoasa — luând exemplu dela 
MENȚII. CA PE VIITOR SA 
BINE IN AȘA FEL INCAT SA 
1949 PANA LA 7 NOEMBR1E" I

Jiului.
muncă a echipei Iul 
foita lor, a intărlt

Pop Ludovic 
încrederea in 
Pop Ludovic 

Lupeni — 
că vom reuși

Iul toate ramurile de iudustrle :

Ludovlc nu este singură. Alături 
din Valea Jiului. Toti minerii

de a-șl strânge șl mat mult rândurile sub steagul Partidului șl 
a porni cu un nou avânt bătălia pentru Plan.
Pe bună dreptate remarcă vibrantul apel adresat de echipa 
Pop Ludovic muncitorilor din

„NOI NU SUNTEM SINGURI".
Da, echipa fruntașă a lui Pop 

de ea sunt toate echipele fruntașe 
conștienti ; alături de ea sunt muncitorii cel mal buni din cele
lalte ramuri de industrie, majoritatea oamenilor muncii.

îndeplinirea înainte de termen a Planului, grăbirea ritmului de 
îmbunătățire a traiului celor ce muncesc cere însă ca ÎNTREA
GA muncitorime mineră, întreaga clasa muncitoare din Republica 
aoastră Populară să urmeze drumul echipei Iul Pop Ludovic, să 
pășească cot la cot și iu aceeaș cadență cu ea spre zările lumi
noase ale viitorului, pe drumul construirii socialismului. Bucuria 
cn care a fost salutat succesul echipei lui Pop Ludovic, entuzias
mul cu care a fost întâmpinat apelul acestei echipe fruntașe de că
tre miile de mineri din Valea Jiului, angajamentele luate, constitue 
cele mai bune Indicii că pilda echipei lui Pop Ludovic a fost în
țeleasă așa cum 
Iul.

învățând din 
Jiului, odată cu

trebue șl va fi urmată de tofi minerii Văii Jiu-

experiența Iul Pop Ludovic, minerii din Valea 
intensificarea eforturilor, vor munci mai organl-

(Continuare in pag. IV)
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Anul VI. Ni. «67 Muncind cu elan sporit 
in ziua de 7 Iulie

ri Noi
Echipa minerului 

Colda Ion a dat 
312ulu peste normă 

timp,
GOL

IȚI LV.
IN

LUÂNDU-ȘI ANGAJAMENTUL SA 1 URMEZE EXEMPLUL N LUPTA PENTRU 
iNDtPLINIREA PLANULUI DE STAI

MINERII DIN VALEA JIULUI
SALUTA VICTORIA ECHIPEI LUI POP LUDOVIC

Publicăm în continuare câteva din numeroasele scrisori primite la 
redac|ia noastră din partea muncitorilor din Valea Jiului

Tot mal mulie simt scrisorile 
care sosesc la redacția noastră, 
in care minerii din Valea Jiului 
saluta cu bucurie succesul echipei 
Iul Pop Ludov'c, care și-a încheiat 
programul pe 1949 în ziua do 7 
iulie.

Redăm textual scrisoarea mine
rului D. Jianu, dela slratul V, 
sectorul II al minei Petrila, tri
misă tovarășului Pop Ludovic și 
ortacilor lui.

PI. Ml I.ȚI DIN NOI. CEI CARE 
NU AM PI 1 UT FI LA NIVE- 
l.l L VOSTRU NOI, CEI RA
MAȘI IN URMA, CARI. DIN 
CAUZA GREUTĂȚILOR CE LE 
ÎNTÂMPINAM IN MUNCA, N’AM 
PUTUT TRECE PESTE NOR
MA, NE LUAM ANGAJAMENTUL 
SA VA URMAM PILDA Șl SA 
TERMINAM PLANUL MAI DE-

VREME CU O LUNA DE ZILE.
Vă trimitem slncerlle noaitrc 

lellcltări. Va dorim petrecere 
moașă la odihna pe care o 
rltall și să vă întoarceți cu
teri relâcule in câmpul muncii.

D. JIANU
miner, stratul V, sectorul 

Petrila

Iru-
me-
Pu-

al in nei

EROI Al MUNCII.

Ne luăm angajamentul 
lui Pop

să pornim pe 
Ludovic

urmele

II

Vouă vl se cuvine toată lauda 
cinstea, fiindcă voi afl înțeles 

dela inceput să răspundeți che
ma r el Partidului nostru.

Fl|l mândri de fapta voastră 
de care vorbește cu admirație în
treaga clasă muncitoare din RPR. 
Numele vostru e rostit de mili
oane de oameni al muncii. Vic
toria voastră in lupta pentru pri
mul nostru Plan de Stat va ră
mâne scrisă in Imuiile fiecărui 
muncitor dltt tara noastră.

Tovarășe Redactor.

$1

VOI SUNTEȚI ADEVARAȚ1I 
EROI AI MUNCII

FAPTA VOASTRA A TREZIT

Nu-ml pot ascunde bucul la 
care ml-a produs-o vestea că 
chlpa bravului miner Pop Ludo
vic din sectorul nostru dela mi
na Petrila șl-a indepllnlt cu cinste 
sarcinile cc-l reveneau In cadrul 
Planului de Stat pc anul 1949.

C'nsto lui Pop Ludovic șl or
tacilor săi.

Victoria Iul Pop Ludovic și a 
ortacilor din echipa lui nu trebue 
numai să ne bucure. Victoria lor 
trebue să ne trezească șl pe noi, 
si cu tofll să pornim la muncă 
hotăritl să terminăm programul 
inainte de termen.

pc 
e-

Pilda Iul Pop 
noi este un indemr. la muncă ; 
este o Imbăibătare 
noastră de viitor. Noi 
sta nepăsători in lata 
menea realizări.

Noi, 
Petrila 
pornim 
nostru 
ne elorturlle să depășim zl de zl 
normele, pentru ca astlel să a- 
lungern șl noi să indepllnlm Pla
nul inainte de termen.

VAS1U IOSIF
m ner, șef de grup- la ni na Petrila

Ludov'c pentru

in munca 
nu putem 
unei asc-

dela mTiușelll de grupe 
ne luăm angajamentul să 
pe urmele fruntașului 

Pop Ludovic șl sporlndu-

^xx. u

PANA ACUM CATVA 
Gltl PA TOVARAȘULi 1 
DA JO.AN SE NL.MARA 
IRl GRUPELE RAMASE 
i ilMA

IN URMA INTRODU! EIUI 
.Sl-1’1 MU1.UI Dl PRJ LUARE ă 
PRODUCȚII I Pi ,V 1IIMB. .Ml- 
NURII At 1NTE1 GRI PI . ,1*0.  
RINDU-ȘI EEtjRi URIIJ: 
MUNCA, TREt AND LA 
MAI HUNA ORGANIZARE' 
1’1

IN 
O 
A 

’ROCTNULUl DE EXTRACȚIE 
A CAJLBI NELLT, AU RJ.lșIT 
•SA ÎNDEPLINEASCĂ ȘI 
DEJ'AȘEASCA norma ZILNIC 
CU OCA. 30*.

IN ZIUA Dl. 7 IULIE, FAVt> 
RIZAI'l DE O SUI. AȚII BUNa 
A ABATAJULUI, MINERII DIN 
SCHIMBUL 1 AL ACESTEI 
GRI PE, CARE LUCIU \Z.A 
■Sl’B CONDUCEREA TOVARĂ
ȘI LUI COLDA, AU DfPASJl 
NORMA FIXATA CU TIS*

ACEASTA ERUMO.v A DE. 
PĂȘIRE DE NORMA REALIZA. 
TA IN ZIUA 
TREBUI SA i 
Dl VARATA 
PUNCT DE 
ITOR DIN 
ÎNVĂȚĂMINTE PENTRU 
PUTEA REALIZA Zl CU 
DEPĂȘIRI IN.MMN.ATE 
NORMA.

ASII EL. TRECÂND 
DEPAȘIKIIE SPOItADKSE 
DEPAșIRI CONSTANTE 
SUBSI ANJ | AlJâ GRIPA 
A AHAsL LI I < OLD.A IOAN V.A 
TRECE IN II ANDI 1. Gltl PE. 
LOR LltLNlAȘE IN PRODl C-

SA

t.

DE 7 ll.'Llf, VA
constitui: o a.

ȘCOALA. un 
pijcare pe vi. 

CARE SA TRACA
A 

ZI 
DE

DELA 
LA 
Șl 

TO-

DECE STAGNEAZĂ PRODUCȚIA IN ABATAJUL 
TOVARĂȘULUI POP ION 39

Grupa de tineri mineri condusă 
de Pop loan 39, care lucrează în- 
tr'un abataj cameră mecanizat din 
sectorul III Priboi al nvnei Ani- 
noasa, se găsește angajată in în
treceri socialiste cu grupele to
varășilor Barna Alexandru și Pe- 
ter losif, tot dela această mină.

După puțin timp dela înființa
re, grupa tovarășului Pop loan 39 
a început să lucreze după siste
mul de preluare a producției 
schimb.

Odată cu începerea lucrului 
fișe aparte, cele 3 echipe a
Pop loan 39, au pornit la întreceri 
între ele.

Muncind în felul acesta, câte
va săptămâni dearândul cele 3 
ecli pe a lui Pop loan 39, au rea
lizat depășiri de normă de 30— 
60 la sută, situându-se astfel prin
tre grupele fruntașe dela mina A- 
nlnoasa.

Acum însă, producția grupei to
varășului Pop loan 39, a scăzut 
la o depășire de 21 la sută.

pe

pe 
lui

DECE A SCĂZUT PRODUCȚIA
LUI POP IOAN 39

Iul PopTinerii mineri din grupa 
loan, in tot timpul decând lucrea
ză pe fișe aparte muncesc cu mult

,,Contactul cu minerii, sărbătorirea lui Pop Ludovic, 
mi-au dat viziunea perfectă a hotărîrii tuturor muncitorilor din R.P.R. 

de a duce cât mai repede țara spre socialism
— ne-a declarat scriitoru brazilian JORGE AMADO 

împărtășindu-ne impresiile sale despre Valea Jiului
brazilian JORGE AMADO

„Vizitând Valea Jiului, am putut 
să-mi complectez mult impresiile 
in legătură cu R. P. R.

Am participat la sărbătorirea 
minerilor dela Petrila șl văzând 
realizările lor, observ cum din 
prevederile Planului de Stat re
iese vizibil marea contribuție pe 
care R. P. R. o dă pentru pace.

Contactul cu minerii, inainte șl 
după aceia; sărbătorirea victoriei 
Iul Pop Ludovic, mi-a dat viziu
nea perfectă a 
muncitorilor din 
Iară Română de 
repede tara lor
Mari sunt deasemeni, realizările 
in domeniul asistentei sociale, rea
lizări ce decurg tocmai din vic
toriile obținute in lupta pentru

botărîril tuturor 
Republica Popu- 
a duce cât mai 
spre socialism.

Trecând prin Valea Jiului, in intervalul de două zile, 
cunoscutul scriitor brazilian Jorge Amado, a vizitat exploatarea 
mineră dela Petrila, unde a asistat la sărbătorirea vic'oriei to 
varășului Pop ludovic.

In aceiași zi după amiază, și-a continuat vizita tre
când prin localitățile Nalafi și Săcel, la cele doua colonii de 
imn. pentru copii, precum și la Pârlita, unde a văzut Preoen- 
loriul.

la inapoere, ne-a transmis ultimele sale impresii pc 
care le redăm mai jot: IJMM

indepliulrea Planului de Stat.
Am văzut astfel de câtă îngri

jire se bucură copiii.
Vechile castele particulare ale 

aristocraților, au fost transformate 
in case de odihnă pentru copiii 
minerilor șl in general pentru 
copiii tuturor muncitorilor.

Am mai văzut sanatorii pre
ventive instalate deasemeni in

«I 
acestor cas
ata! proprio 
in folosința

castelele foștilor latifundiari 
gândesc că insfârșlt 
lele li s’a dat cea 
utilitate, punându-le 
intiegulul popor.

Lăcașurile de risipă și huzur, 
casele de plăcere alo unul grup 
de milionari, s'au transformat ast
fel in adevărate case de fericire 
a copiilor.

Astăzi, copii din R. P. R. sunt 
cu adevărat fericiți și aceasta e 
ceva fcarte interesant pentru un 
om venit dinlr’o tară unde copii
lor le este as gurat un singur 
drept : DREPTUL DE-A MURI 
DE FOAME.

Eu doresc tuturor muncitorilor 
din Valea Jiului succese cât mai 
mari in munca lor măreață; in 
munca patriotică pentru construi
rea socialismului.

Ei, împreună cu toti muncitorii 
din Republică, pot fi siguri de a- 
tașamentul, de, solidaritatea mun
citorilor și întregului popor bra
zilian. care luptă cu energie șl 
voința fermă, împotriva Imperia
lismului american".

E. IiOC'A\< IOS 
coresp. ooluntar

front de cărbu- 
inti'un șut când 
prin buna orga-

dan. Fa|ă de un 
ne cât exploatau 
lucrau in comun, 
nlzare a muncii, precum și datorită
intrecerj intre minerii ce lucrea
ză pe cele două fronturi de căr
bune in cadrul aceluiași schimb, 
au reușit să exploateze un câmp

(Continuare in pag. /l'-a)

Aspecte dela concursurile regionale C.T.M.
SUS: Concurenfii delilea. ă pe străzile orașulu'.

MIJLOC : Pc stadion, după teimlnarea compeilfiilor, învingă
torii așteaptă inmânarea premiilor.

JOS : Ln grup de pioncrl urmărește cu aten.'a incordită 
desfășurarea concursurilor.
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Intr’o atmosferă de mare entuziasm 

Concursurile regionale dela Petroșeni au luat slârșit 
Ktzultufele de a doua zi. Perfora an|e la grenadă, băeți seniori și la greutate tete senioare 

NOI MERGEM MAI DEPARTE Șl TREBUE SA FIM TARI..
Semn, după pruna zi a cum- 

pionalelor regionale, In dormi, 
toart'le coltclirenților discuțiile se 
tnourleau fn jurul... concursului

— te vom face? t'iișiigam 
sau tiu ?

In dormitorul târnăoenilor cea 
care vorbește mai mult e Csalner 
firele și din când in când juni 
oaru llommer Sora îi pune cale 
o întrebare.

Ce crezi Crete ? Avem șanse?
— Avem, Nora. Avem, și in<ă 

destule Chiar astăzi, tn prima 
ai, am câștigat locul l Iu zece 
probe.

Ilandball fete, Mureța'i la 1000 
m-, 1 <>raiit la lungime, Nesten- 
mecher la 100 m., Gref la gre
nadă, băeții uu luat ștafeta, Iu 
gimnastică, l'rsula la greutate 
junioare, eu la senioare și tu la 
lungime. Astea sunt probele pe 
care le-am câștigat a>tăzi. Ș’a- 
tunej de ce n'am avea șanse, 
Nora ?

— Da, bine spui Grele. Avem 
șanse.

— Și incă ce șansei, se amestecă 
fi Ursiilu in vorbă. Doar am câ
știgat zece din cele 25 probe de 
azi. Hunedoara șapte, jar I alea 
Jiului șase. Ș'o să vedefi mâine 
ce-i vom lua noi.

Și din nou încep să numere 
pe deget probele pe care le vor 
câștiga la sigur.

—Nora la înălțime junioare, 
Uokos la suliță. Apoi Crete la 
si9.iță senioare. Cât Grele n'o s'a- 
runce nimeni. O să vedeți voi...

A doua zi diinuicuță concu
rență încolonați se'ndreuptă cân
tând spre stadion.

In tribună, spectatori care ur- 
muriseră și ieri concursurile își 
rcluaseră deja locurile. Ba chiar 
ți din cei cari eri mu dăduseră 
pela arenă, au venit cu noaptea 
în cap să vadă cum se desfășoa
ră concursul în ultima lui zi. 
Auziseră că unii din concurenfi 
obținuseră rezultate frumoase. 
Auziseră, de pildă că târnăvean- 
ou Csalner Grete a aruncat 
greutatea la 10,85 im., cu patru 
metri și jumătate mai mult de
cât Popovici Doina (Hunedoara)
— a doua clasată — incă odată 
cât a aruncat Munteanu Silvia 
(Valea Jiului).

Ș’au venit să vadă ce poate 
tineretul. La început mai puțin 
însă pc când concursurile erau 
în toi, mulfimea adunată tota
liza cel put|in șase mii de su- 

fle'e.

DIVIZIA NAȚIONALA B
După 15—0 la București...

AURUL a învins SODA (Uioara) 5—1
In ultimul sau maich de cam

pionat în cadrul Diviziei Națio
nale B. Aurul a întâlnit la Brad 
echipa Soda din Uioara, de care 
a d spus cu scorul de 5—1.

Mirerii dela Brad, după eșecul 
suferit duminica trecu’ă în fața 
Dinamo-ului din București, au 
făcut o partidă buni, care le-a 
edus două puncte prețioase în 
clasament. Culegerea celor două 
puncte smulse dela Soda (ultima 
clasată) le-a readus insă și spe
ranța de a scăpa de district.

Jocul — așa cum arată și sco
rul — a fost, în majoritatea tim 
pului, la discreția gazdelor, care 
de-alungul celor 90 minute au 
marest de cinc-i ori. în timp ce 
oaspeții n’au reușit să înscrie 
decât o singură dată prin Ma
giun II.

Pun; iele învingătorilor au fost 
ir.t'.r. • de Chereșlădeanu, Mora
vei două or ). Stan și Ilor- 
nea.

Pr.inele probe ce au avut loc 
de dimineață — voțțey și hand
ball — sunt urmările cu viu lu 
tervs do spectatori. Linii s’au a- 
dunat în jurul terenului de vo- 
lley, dar citi mai mulți uu ră
mas în tribună să privească 
mutcliul de handball între Va
leu Jiului și Târnava. Urinează- 
înălțime fete junioare. E rândul 
400 m. plat băeți seniori (apoi; 
tinerei Nora llommer «'urate ce 
poate.

Concurentele upar în fața tri
bunei. Sunt trei' : RominCr 
Nora, Rațiu Maria și Ciuru.

Prima sure Nora. Intui trec 
toate trei; apoi, pe rând, unu 
câte unu rămâne. Prima cure ră
mâne c Ciuru (lalea Jiului): 
1,10 m. Nora și eu Rațiu Murai 
merg înainte. 1,15, 1.21), 1,25,
1.50... Aici rămâne și hunedo- 
reancu Maria Rațiu. Târnăveun- 
c.a continuu singură. JXir nu ! 
La 1,56 m. s’a oprit și ea.

Un metru trei zeci și șusc — 
se anunțu rezultatul oficial.

Un metru treizeci și șase. 
Iută o udevura a p rânuaiiț i.

— Du, mai. Și când te gân
dești că nu o desparte decât 9 
cm. de recordul național... Să știi 
.cu fata asta are mari șanse.

Și in tribună lumea discută a- 
prins:

Rommer Nora are 17 ani. E 
muncitoare la fabrica „Record" 
din Mediaș. E o atletă care poa
te mult. Pentru campionatul ic- 
gional s’a pregătit de mult. La 
Cluj, unde se va (ine campio
natul provincial, Nora Rommer 
e hotărîtă să scoată rezultate și 
mai bune.

Ultima probă s'a terminat. Con. 
curenfii se pregătesc pentru de. 
filare, apoi... impăr(trea premi
ilor

Dintfun coif al stadionului a. 
pare muzica intonând un marș. 
Se oprește in fața tribunei, a- 
poi defilarea.

In frunte Hunedoara, urmată 
de Târnava, apoi Valea Jiului. 
Tinerii sportivi din cele trei ju
dețene ocolesc stadionul. Aproape 
fiecare poartă câte un steag in 
mâini. Mersul cadențat, tineresc, 
steaguri, costume albe, fețe ru
mene- Peste tot un freamăt ti
neresc de bucurie...

— Sunt copiii noștri — spune 
o măicuță care venise să-și va
dă biletul. Și privirea ei caldă 
urmărea șirurile albe ale spor
tivilor.

Aurul, jucând mai bine a me
ritat pe deplin victoria. Minerii 
au luptat cu destulă însuflețire 
pentru a-și adjudeou victoria și 
astfel a se depărta de zona pe- 
liculoasu în care căzuseră după 
ul imele două jocuri.

In cele două jocuri — cu Mi
nerul la Brad și cu Dinamo B 
la București — fără a câștiga 
niciun punct, Aurul a primit 20 
goaluri. Și credem că tocmai a- 
cest lucru le-a dat de gândit.

Cu o echipă bine .pusă la 
punct și cu o conducere sănă
toasă. preocu|>ată de activiza
rea tuturor secțiilor de sport, 
care să urmărească desvoltarea 
sportului de ma.4 ă și promova
rea în rândurile sportivilor a 
tinerilor muncitori, gruparea 
AURL!L își Vv putea duce la în
deplinire sarcinile ce-i revin în 
urma Hotărârii B-roalui Politic 
al GC. al P.M.R. cu privire la 
problema sportului

— Unde o fi oare? facălă-l! 
E fn coloana din urmă, i iii- 
tr ai noștri din Valea Jiului.
t’oluumi se apropie. Cu pum

nul strâns, tinerii muncitori trei 
ușor prin fufa tribunei. Lumini 
cure i-a văzut la treabă fi adu 
mă, ii răsplătește cu ropote de 
upluuze.

Alții și uliii, tinerii pășesc se. 
mef. E defilarea. Și ei vreau ca 
și acest ultim punct din pro. 
gram să-l ridice la inălfimeu ce. 
lorlalte probe din campionat.

Isi coiful arenei coloana oco
lește și ie oprește in fufa tribu
nei.

Se anunță rezultatul. Se fu<c 
premierea celor mai buni.

Ltipuș, lurnea Irinn, Chereji 
lisabeia, MisiriC, Drăgan, Ciolnu, 
Grilf, llommer Nora, Csalner 
Grele și alții luni chemați ps 
rând să-și primească plachetele 
binemeritate.

— Graf Carul, Târnava, a u- 
runiat grenada 77,65 m. Im nu
mai jumătate de metru de cum- 
liuiialul nuliunal.

Tânărul Graf, emoționat, a ur
cat treptele tribunei. Și cu pla
cheta iu mâini a coborât, apoi 
s'a strecurat in rândurile târnă- 
venilor.

lat-o și pe Grele, pe Nora în 
primele rânduri. Ele au I primit

Rezultatele
Handball, fete;
Turtiava Mare i— iHuiuodoara 

8—0 (4—0).
Volley.ball, băeți:
Hunedoara — Târnava Mare 

2—0 (15—6, 15-6).
Valea Jiului — Târnava Mare 

2-0 (15—10, 15-8).
Volley-ball, fete:
Hunedoaru — Valea Jiului

2—0 (15—8, 15—12),
Hunedoara — Târnava Mare 

2—0 (15—5, 15—4).
Handball, băeți:
Valea Jiului — Târnava Mare

5-5 (2-2).
400 m. plat băeți seniori;
1. Hodogeu (II) 56”5/10 
a Vitb Vilhelm (V. J.) 57”.
5. VVeiss (T. M.) 57”4/10. 
Inălfime, fete junioare
t. Rommer Nora (T„ Al.) 1,56 

m.
2 Rațiu Maria (II) 1.50 m.
5. Ciura (V. J.) 1.10 in. 
Greutate, băeți juniori
1. Dragau Tiberiu (H) 15,07 m.
2. Roth Re nz (T. M.) 14.05 m.
5. NagyWibcriu (V- J.) 15.2? 

m.
Sulifă, fete junioare.-
1. Mokos (T. . M) 26,94 m.
2. Galfi (11) 20.16 m.
5. Ciura (V. J.) 12,48 m. 
1100 m. plat băeți seniori.
1 Lupaș Gheorgho (V. J.) 

4’54”.
2. Popa (H) 4.55".
5. Harinca loan (T. M.) 5’16”. 
Sulifă, fete junioare;
1 Csalner Grete (T. M.) 26,80 

m.
2. Toma Lucreția (H) 18,25 m. 
5 Rațiu (V. J.) 15.80 m. 
Lungime, băeli juniori:
1. Toma (II) 5,65 in.
2. Fabripus (T- M.) 5,49 m.
5. l’ripon (V. J.) .4,79 m. 
înălțime, fete senioare-,
1. Mraz (T. M.) l.sj m.
2. Ilein (11) 1,50 m.
5. Onciu Liana (V. J.) 1,20 m. 
Greutate, băeți seniori:
1. Munteanu (T. M-) 10,55 m.
2 Cristian V. (V. J.) 10,50 m.
5 Neagu (H) ,10,05 m. 
1500 m. băeți juniori;
Gâlcă loan 4'54”5/10
2. Marica (H) 4’55”7/10
5 llazu (T. M.) 5’07”4/10 
100 m. fete senioare:

câte o placheta insa stau sa aș
tepte.

- Am luat locul întâi la mai 
multe probe și i cuini fiecare pri
mim câte o placheta.

Nore i s’au roșit obrajii de e- 
moție. S'apleaca spie Grete și-i 
șoptește.

— N’am crezul...
Apar al.ii, alții caie-și primesc 

rasplala.
In fata tribunei ‘e aliniaza e- 

cliilielc de woley și 1-and-ball a 
Văii Jiului, care s’au situat in 
primele locuri.

- Noroc Imn, noroc '. saluta 
tineri’. Căpitanii de ccliipg se des
prind din rânduri șl vin sa-și 
ia cupele.

încheiate concursurile regionale 
dela Petroșeni, tinerii pornesc cu 
încredere in viitor. C-- lumi, cei 
care au câștigat pleaca parcă în
tăriți. dar și liotăriți sa conti
nue cu pregătirea lor sportivă.

— Noi mergem mai departe șl 
trebue sa fim tari. Acolo vor fi 
alții și toți buni.

Cei mai slabi au învățat că pen
tru a fi buni sportivi trebue să 
muncești.

Cu toți duc în inimile lor tinere, 
mareie entuziasm in care s’au 
desfășurat concursurile regionale 
la Petroșeni, despre care vor a- 
vea ce povesti în uzinele și șa
lele de unde-au venit.

concursurilor
1. bchobel E’rma (l.M.) 15"l/t0 
2 Baciu Elis (11) 14” 6/10
5. Vasi Mircoa (V. J.) 15"8/10 
400 m. băeți juniori:
1. Baciu Gheorghe (II) 59’’5/iO
2. Cnnpu Pantelimon (V. I.) 

59”7/I0.
5. Ungur Carol (l.M.) 1’05”.
80 m. plat, fete junioare.-
1. Chereji Elisubeta (V. J.)

11 ”4/10
2. Krausz Margareta (T. M.)

1l"7/10
3. Morar Victoria (H) ll"S/10
800 ni. fete senioare;
1. Medcns Caria (TM) 2’54"5/io 
2 Nusen ,Elena (VJ) 5’21”6/10 
5. Popa Livia (II) 5’40"2/10. 
Lungime, băeți seniori:
1. Ciolna loan (H) 6,10 m.
2. Mistrie loan (VJ) 5,72 m- 
5. Graf Carol (TM) 5,54 im 
Ștafeta fete — 4x100 m.:
1. Târnava Mare 59"
2 Hunedoara I’00”5/t0
5 Valea Jului l'03"9/10 
Ștafeta băeți — 8x4x2x100 m-:
1. Hunedoara 5’5O’’5/1O
2. Valea Jiului 3'52”
3. Târnava Mare 5'55”

CLASAMENT
Gimnastică fete:
1. Hunedoara
2. Târnava Mare
3. Valea Jiului l'O5”9/l# 
Gimnastică băeți;
1. Târnava Mare
2. Hunedoara 

Valea Jiului.
1 ollcy, băeți;
1. Valea Jiului
2. Hunedoara
5 Târnuva Mare.
Voiley fete:
1. Hunedoara
2. Valea Jiului
5. Târnava .Mare
Handball băeți:
I. Valea Jiului
2 Târnava Mare
5. Hunedoara.
Handbal fete;
1. Târnava Mare
2. Hunedoara
3. Valea Jiului.
CLASAMENTUL GENERAL

t. HUNEDOARA 995 puncte.
2. TARNAVA M.ARE 970 

puncte.
5. VALEA JIULUI 865 puncte.

CUPA TINFRETULUI MUNCITOR
MAI-*UGt/gr  1949

DIVIZIA NAȚIONALA A
Ultima etapa Jiul la locul trei

Două resfan|e ; I C.O.-METALUL și C.S U C, PETROLUL
Cu toute ca ultima etapă a 

Diviziei Naționale A a avut loc 
duminică, din cauza celor două 
restanțe — I, C. <>. Metalul 
fi CSUC — Petrolul clasa
mentul general nu a luat incă 
forma sa definitivă.

Din cele patru echipe cari vor 
juca in cursul săptămânii, sin
gură Petrolul, in caz de victorie, 
va putea ocupa un loc mai bun 
tlociil 4). Celelalte trei, oricare ar 
fi rezultatpl întâlnirilor vor ră
mâne pe locurile pe care le ocu
pă: ICO locul prim, Metalochi- 
mic la locul n și CSUC la locul 
12.

Etapa trecută a desemnat insă 
definitiv cele patru echipe care

LEADERUL-ÎNFRÂNT LA PETROȘENI
Continuând seria victoriilor

JIUL a învins ICO cu 1-0 (0-0)
Ultimul loc al Jiului in cam-'o- 

natul Diviziei Naționale, pe 1948- 
1949 a adus eclrpel locale o re
marcabilă victorie asupra leade- 
rulu’.

Peste 6.090 spectatori care au 
participat la desfășurarea con
cursurilor regionale in cadrul 
Cupei Tineretului Muncitor au ur
mărit cu interes ultimul matcli 
de campumat d n actualul sezon.

Scorul alb In prima repriză do
vedește echilibrul de forțe dintre 
cei doi combatanți in această par
te a jocului.

După un început puternic, 
orâdenii permit gazdelor să-șl 
desfășoare atacurile din ce in cc 
mai stăruitoare. Rând pe rând 
Paraschlva pătrunde prin apăra
rea oaspeților și trage la poartă, 
insă Vecsey apără.

După o repriză albă in care 
ambele echipe ratează ocazii de 
goal cea de a doua repriză a- 
parține in majoritatea timpului 
gazdelor, care atacă tot mai In
sistent.

Insă, dcabia in minutul 81 se 
inscrle un cui punct al partidei, 
când Nicșa, lansat de Costică 
Marinescu, pătrunde înspre poar
ta oaspeților și trage puternic: 
1—0 pentru JIUL.

vor trece in Divizia II: Gaz Me. 
tun, Metalul, I ,S. U. < și 
CERC.

Dintre rezultatele înregistrata 
duminică surprinzător este uc»l 
9 -0 <u care Metalul ș u 
lnvins adversarul și Intr'o oare
care măsură, infrângerT'a CSUT 
lu Timișoara, In rest victorii la 
limită, afară de ITA cure a pier
dut la două puncte diferență la 
bucurești.

Iată rezultatele tehnice de du
minică;
Petroșeni: Jiul—ICO 1—®
București: CERB— ITA 3—t
Timișoara: CSUT—R ITA ■ 0—1
Bucuroșii; Dinamo—CFRT 1—0
Mediaș: Gaz Metan—OSCA 0—1 
București: Metalul—CFRC 9—0

ICO care pierduse terenul nu-și 
revine și este mereu pusă in db . 
ficultate. In această parte a lo
cului JIUL domină net, prestând 
un joc frumos. Gazdele combină 
inteligent, iar înaintarea orădeni- 
lor desorganizaîă. nu reușește să 
țină iningia.

De altfel rezultatul jocului a 
fost determinat de cele două a- 
păiări. Ambele au fost b ne inspi
rate și au luptat din răsputeri 
pentru victorie. Alai bună a iost 
apărarea JIULUI, care prin Pop 
IV' - - cel mai bun din 22 — 
Costică Marinescu, Nemeș — în 
formă bună — șl Panait, a decis 
victoria.

Dintre înaintări, cea mai ho
tărâtă a fost înaintarea JIULUI. 
Parascliiva, Nicșa și Morarii au 
fost cei mai bun', ina'ntașl ai 
gazdelor.

La [luciul arbitrului Toții, care
r 

a condus cu unele scăpări, s’au ■ 
aliniat următoarele formații:

JIl L: Nemeș, Panait-Szilagy. 
Pop iV-C Marinescu-Bone II- 
Ralogh I'lorarul-NIcșa-ParaSchl- 
va-Roman (Cricovan)-Orossl.

ICO: Vecsey, Ion Vasile-Me- 
lan, Bodozilalii-Tudose, Covacl- 
Spielman-Vaczi-Pop Alexandru ți 
Turcuș.
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In serviciul de întreținere al locuințelor din Pelroșeni 

Tovarășul Latkulic loan a construit 
o mașină de îndoit jghiaburi pentru clă
diri, cu ajutorul căreia a mărit producti

Masa comună dală în cinstea 
succesului obținui de echipa 

tovarășului Pop. Ludovic

Administrația minei din Lupeni 
frebue să dea mai multă atenție 

propunerilor muncitorilor
vitatea muncii

Lu «(elivrul eserviukJui du în- 
trețwrre u locuințelor din Pc- 
trojcuj, punii ui un» jgheaburile 
oare ■'« monteuzu la siruținilu 
Hudirilor, uruu codifucțioiuite 
manual, cu cîuuujiuI, îKwsilâud 
«unite brațe și liiup de luciu.

Preocupat ide problema ridi
cării productiviinții muncii, 10- 
vară^ul Latkulic loan, u cons-

PIERDERI
Buletinul iBiroului Populației 

ur. 825 din 1'148 j>c numele Ni- 
coara Constantin eliberat de Mi
liția Lenea.

Deulur luul

• • '
Buletinul Biroului Populației 

nr. 4147 pe numele Baier Rudolf 
eliberat de Mdițiu Petrojeni.

Dualul mul.

• • •
Buletinul iBiroului Populației 

nr. 21442 pe uumele Beca Gheor- 
gbe el iberat de Miliția Petro- 
țeni. ;

Declar nul.

cu 100 la sută
tiuit o uiuțiuă du coittlruH 
jghiaburi du (abia, prin u curci 
loloire a măi îl runduuicnlul i’u 
1O0 lu suta.

In prezent, tovarășul Latkulic 
lucrează la construirea unei noui 
muțim pentru confucționurea 
burluiiulur.

C RIZOPOL, evrusp.

Buletinul Biroului Populației 
nr. 150 jh‘ numele Bula Dumitru 
eliberat de Min|ia Lhezeni.

Declar nul
• • •

Buletinul iBiroului Populufiei 
nr. 15929 din 1945 pe numele 
Birăuța Emil eliberat de Mdi
țiu Petroșani.

Declar nul.
• * * •

Zilde trecuie aiu prini.it la re- 
dac|iu ziarului nostru din par
tea unui tovarăț delii Iuți, meni 
bru de partid, o scrisoare in 
care printre altele ni se scriu 
următoarele:

Mi udresez deschis și sincer 
„Scânteii", cerând lămuriri în- 
tr'o problemă ce mă frământă.

Mi fa arătat că ședințele de 
oerificare ale membrilor de par
tid oor fi publice. Adică eu sau 
un alt tooarăș vom oorbi in mod 
cinstit autocritic despre viața 
fi munca noastră, in ședința co
lectivă, în fața subcomisiei de 
verificare și a tuturor membri
lor organizației de bază din care 
facem parte.

Ori eu, față de Partid am 
toată încrederea și sunt gata 
să-mi desvălui toate slăbiciunile 
fi greșelile in fața subcomisiei, 
dar mi-e greu să fac acest lu
cru in fața tovarășilor din orga
nizația de bază.

Tovarăși, eu am făcut acum 
câteva luni o greșeală pe care 
am recunOscut-o in fața Parti
dului, luăndu-mi angajamentul 
ferm de a nu o mai repeta nicio
dată. Acum, dacă voi spune des
pre acest lucru in fața subcomi. 
siei, tn ședința colectivă, va afla 
ioai- lumea și cine știe ce situa
ție tmi voi crea in întreprinde
rea la care lucrez. Mă tem să nu 
ies din verificare ponegrit, in 
loc de a ieși intărit.

V'am scris, încredințat că voi 
primi din partea „Scânteii" ur‘ 
sprijin ,i o lămurire pentru fră. 
mântărils mele sufletești.

• • *
Tovarășul dela Iași a proce. 

dat bine, adresându-ne această
• scrisoare. Aflat în preajm veri

ficării sale el a început să-și a- 
nalizeze în spirit autocritic tre
cutul său. O serie de probleme, 
cărora nu le găsea deslegarea, 
au Început să-1 frământe. Fără 
îndoială ca mai sunt membri de 
partid care sunt frământați de 
aceleași problemei Răspunsul
nostru se adresează tuturor a-

l <«stor tovarăși.
* Problema care îl frământă pe 

tovarășul acesta este: ce se va 
întâmpla cu el dacă tovarășii săi 
de mutică și de luptă vor afla cu 
prilejul verificării că el a săTăr. 
șit unele greșeli grave? .

Tovarășul este preocupat să 
facă astfel ca să afle cât mai 
putină lume despru aceasta și 
numai „în sus", adică organe 
superioare de Partid. Intr’un cu-

Buletinele Biroului Popula|iei 
nr. 13.925 din 1939 pe numele 
iosun Lagăr, lo>an INa ți losun 
Marin eliberate de Milițiu Pe- 
troțeiu.

Dedarăm nule.

Pcntui a bărbâtoi i inArețui 
Huriei*  obținut ni muncă du mi
nerul țel de grupă dela uiinu 
Peirdu, Pop Ludovic și echipa 
b-d, Ombiliul Sindicul Lucal 1in- 
prvu.nu cu Sindicatul Miner din 
Pvlrilu uu organizai in scara z1- 
lei de h iulie o masa comună în 
Hain Jlub Li ui untului <'<umuiwl 
din Prtroșimi.

Au hiat parte, ivprczAuitaii|ii 
organizației Județene P.MJl 
\ idea J ului, a urgaui/uțiilur de 
niUNâd |iiț)luUjrid uiitifubiitt, scr1- 
itorul bia/jli.ni Jorge Ainado, 
precum și minerii fruntași in 
piuducțic, tehnicieni dulii exploa
tările cari*  miiferu din \ ulru Jiu
lui și reprezentanți a Di rec ți Li
nii Minelor.

Sărbătorirea a fost deschisă 
prin intonarea imnului mineri
lor, după care tovarășul Covaci, 
președintele Consiliului Sinii ictll 
Vulea Jiului, a rosUt un scurt 
cui unt de deschidere.

In numele Di națiunii Muicilor 
a luut cuvântul tovarășul ing- 
l'anaitcscu Curo a arătat semni
ficația acestei sărbătoriri inniâ- 
mând din puii u Direcțiunii Mi
nelor 5 ctiasuri de mânu ca
douri pentru Pop Ludovic, Ma- 
roși Dom taie» llalnii losif, Ki- 
bedi Adulbert șj Szekely Ștefan.

Din pur teu județenci P.M.R. a 
luut cuvântul tovarășul Cotoț 

membru în Biroul Judrțeaiei P 
M R. Videu Jiului

După cu arută pe acurt fulul 
cum echipu tovurașului Pop Lu- 
dov.c a muncit, bjiucificâml ca 
unul dintre factorii principali 
care u determinat succesul ob
ținut, a fost străduința minerilor 
d n aueumta ocli pa du a nu lipsi 
niciodată neniotivat delu lucru, 
cât și iu unui oiguiiizuiu pe ca
re un dcpii-.-o, trunsmitu salutul 
i ierbii» le al Judi'țemi P.M.R. u- 
rându-i toto<Litu siicc^e în ac
țiunile de vuitor*

A luat apoi cuvântul tovară
șul l\*p  Ludovic.

In cuvinte bimpLe tovarășul 
Pup Ludovic arată că succesul 
pe care l-a obținut se datorvțtc 
Îji primul rând Partidului și sin
dicatului, care J-au Îndrumat și 
ajutat in muncă.

El Tace apel apoi la ceilalți 
mineri să muncească cât mai 
mult, cât mai bine și țsă-i ur
meze exemplul.

Iii închcuru își ia angajamen
tul ca la reîntoarcerea din con
cediul de odiJmu pu \a strădui 
să muncească cu mai multă râv
na pentru a da cat mai mult 
cărbune în contul anului 1050.

Intr’o atmosfeiă prieteneasca 
a avut loc upoi nm*i  euiuunu. 
nu.

In vederea pregătirii pentru 
Iarnă, in toamna anului trecut, 
la putui ..Victoria" din m na Lu
peni a fost insta'atâ o conductă 
pentru alimentarea compresoare- 
lor cu apa. Aceasta instalație, 
prevăzută cu o gură de incen- 
d u, a fost terminata udata cu 
ven rea iernii.

Conducta de apă are o lungi
me aproximativ de 350 metri cu 
o înclinare de 25—.30 grade spre 
munte. In locul unde este al - 
meritată cu apă conducta. este 
I revăzută cu un bazin. Din a- 
cest bazin apa. care de multe ori 
conține murdării, intră direct in 
conducta, înfunda țevile. iar 
compresoarele nu mai pot func- 
t ona în timpul curățirii conduc
telor.

Republica Populară Română 
Judetulor.a Populară M>x<a Dcvfi

Nr. 2.400 din 1944

(litaț iu ne prin publicație

Pas Soloiuon ți Angliei loan 
ubsei.,i leu domiciliul necunos. 
cui, sunt citați in conformitate 
cu ari. 54 din legea nr. XII din 
1844, sa se prezinte iu fa|u Ju
decătoriei Mixte Des a camera 
40 din Deva str. Slabii nr. 2 la

Prin oprirea cOmpresoarelor, 
mina Lupeni nu inai poale fi a- 
pros4zionata cu aer comprimat 
suficient Iar mnerii care lucrea
ză la mușini pneumatice, nu put 
lucra d'n plin.

Pentru remedierea acestui ne
ajuns, mecanicul compresorului a 
propus sa fe construit un nou 
bazin mai inie. în care apa să 
f c filtrată spre a putea evita 
infundarea conductelor.

Insa administrația m'nei nu a 
luat nia o măsură pentru solu
ționarea acestei probleme, care 
constitue o piedică fn calea bu
nului mers al muncii în mină, de
oarece minerii nu pot mari pro
ducția de cărbuni fără aer com
primat suficient.

N. GÂRBOVE ANI.1, coresp. voi 

dala de 24 octoni. rie 1949 orele 
9 când se va desbate cauza suc- 
u'horalu după d</ Pu» Aioii 
docedat in Bai bura lu 15 ianua
rie 1W2.

la caz că susnuimju nu se 
\or prezenta personal, viii prin 
insputer lucire, dezbaterea -e se 
|ixu- fa|â de curatorul numit de 
1 ribunalui Desu soc|ia tutelară.

Deva la 30 iunie 1949.
Judecător (bsj Slfineau
Cond. a. Q E. (ss) Pardoi

Răspuns la scrisoarea unui tovarăș dela lași 
care se teme să vorbească deschis cu prilejul 

verificării în fața organizației de bază*)
vânt tovarășul se teme de cri
tică și autocritică.

Dela bun început trebue spus 
că viata și lupta unui comunist, 
ca și relafiile dintre comuniști, 
se bazează pe adevăr și NL'MAI 
PE ADEVAR. Un membru de 
partid nu are nimic de ascuus 
nici tovarășilor săi din organi
zație și nici masselor muncitoa
re. (Exce]>f.ic fac desigur secrete
le de Sia ). Noi nu avein nimic 
de ascun p?.i rucă între VOR
BA și FAP1A noastră nu este 
deosebire, ELE SUNT TOT 
UNA. Poate oare îndrăzni un 
partid burghez să spuuă masse- 
Jor adevărul? — Nu, căci ar tre
bui să-și mărturisească propria 
sa ticăloșie.

Vorbind despre îndatoririle 
Partidului revoluționar al pro
letariatului, tovarășul Stalin a- 
rată că este necesar ca Partidul 
să nu-și ascundă greșelile, să 
n aibă frică de critică, ci tră
gând invă|ăminte din propriile 
Iui greșeli, să-și îmbunătățească 
munca și să-și educe cadrele. A- 
ceastă învățătură trebue să fie 
însușită de toți membrii de par- 
slăbiciunilor — sunt metode strai, 
alte cuvinte relații menite să ser 
muncesc. Membrii de partid știu 
puternice, ajutându-i astfel să 
tid.

Acoperirea reciprocă a greșeli, 
lor, mușamalizarea lipsurilor și 
slăbicinilor — sunt metode stră>. 
ne clasei muncitoare și Partidu
lui ci revoluționar. De pe urma 
lor are de câștigat numai duș
manul de clasă strecurat în Par. 
tid care ar rămâne nedescoperit 
și și-ar putea exercita influența 
su nefastă fără a fi stingherit. 
Relațiile dintre membrii de Par
tid sunt relații principale, cu 
alte cuvinte relații menite să ser- 
'fască niarei cauze a celor ce 
muncesc. Membrii de partid Știu 
să aprecieze eforturile tovarăși
lor, dar ei nu trec cu vederea 
lip.-urile și greșelile acestora. In. 
diferent dacă aceste gTeșeli au 
fost săvârșite in activitatea po
litică. in munca profesională sau 
in siața particulară prin călca
rea moralei proletare, membrii 

de partid le supun unei critici 
puternice, ajufâudu-i astfel să 
hipic pentru lichidarea lor.

Datoria membrilor de partid 
este sl.și însușească criticile ju
ste cari Ii se fac, să le conside
re ca un ajutor tovărășesc care 
li se da pentru a scăpa de ră
mășițele rupitalistc în conștiința 
lor și ,țe tor ce c străin de cla
sa muncitoare, pentru a-și îm
bunătăți munca, a progresa ne
contenit și a putea da cât mai 
mult Partidului și cauzei noa
stre

Partidul socoate că acela cate 
refuză acest ajutor tovărășesc, 
acela care se teme de critică, este 
un laș căruia ii este indiferentă 
soarta cauzei, iar liniștea perso. 
nală ii este mai scumpi decât 
triumful socialismului și comu
nismului.

Desigur critica și autocritica 
poale provoca anumite stări su
fletești grele acelor membri de 
partid ale căror greșeli sunt su
puse discuției publice. Dar a 
cruța amorul propriu și liniștea 
acestor tovarăși, a trece sub tă
cere greșelile pe care ei le să
vârșesc înseamnă a împinge pe 
acești oameni la descompunere 
politică și la decădere morală. 
Tovarășul Stalin previne:

„cine vrea să cruțe cadrele 
noastre, amorul propriu, pe 
calea mușamalizării greșelilor 
lor, acela face șa piară și ca
drele și amorul propriu al 
cadrelor deoarece prin mușa
malizarea greșelilor lor, el u- 
șurează repetarea unor greșeli 
noui, poate mai serioase, care 
trebue să credem, vor duce la 
deplina cădere a cadrelor în 
dauna „amorului propriu" și 
„liniștei lor".
Tocmai pentrucâ Partidul își 

iubește membr i și se îngrijește 
de creșterea și educarea lor — 
ii critcâ direct și curajos, fără 
să ia în seamă amorul lor pro
priu. care a fost cultivat ia ei 
de ticăloasa societate burgheză.

Partidul nostru vrea să trans
forme verificarea membrilor de 
partid într'o adevărată școală a 
critcii și autocriticii revoluționa
re, NU NUMAI PENTRU MEM

BRII DE PARTIP. CI $1 PEN
TRU MASCA MUNCITORILOR. 
Aceasta, Partidul nostru a învă
țat-o din glorioasa experiență a 
Partidului Comunist (b) al URSS. 
Deaceea verificarea membrilor 
de partid are loc In fața orga
nizației de baza și a oamenilor 
muncii fără de partid.

Atunc; când un tovarăș se te
nie să-și recunoască deschis gre
șelile în fața organizației de 
bază și a massei celor fără de 
partid, aceasta dovedește de fapt 
numi că în el încă nu există 
vonța fermă. întărirea nestrămu
tată de a Echida in mod comunist 
cu orice preț, grcșala săvârșită Sj 
mai ales rădăcinile acestei gre
șeli. Căci pentru un membru de 
partid care a săvârșit o greșaLă 
fie chiar gravă, dar care este și 
vrea să rămână CINSTIT, nu e- 
xistâ altă ieșire decât recunoaș
terea deschisă a greșelii, desco
perirea cauzelor ei și fixarea mă. 
surilor necesare pentru lichidarea 
lor. La aceasta il ajută organi
zația de bază, căci experiența re
voluționară ne învață că numai 
cu ajutorul tovarășilor de mun
că și de luptă se pot descoperi 
cauzele adânci ale greșelilor și 
numai sub controlul lor perma
nent se poate lupta cu succes 
pentru lichidarea greșelilor. Acei 
care se tem de critică, care res
ping critica, pun mai presus per
soana lor decât cauza proleta
riatului, decât Parfdul — sunt de 
fapt niște înfumurați, niște mici 
burghezi individualiști, încrezuți 
lipsiți de atașamentul real față de 
poporul muncitor. Aceasta este o 
stare de spirit străină de clasa 
munc toare si trebue combătută 
cu cea mai mare energie.

A tudinea deschisă, cinstită si 
curajoasă față de subcomisie, 
față de organizația de bază și 
de oamenii muncii este o nece
sitate politică. Căci Una din sar- 
cin Ic importante ale partidului 
marxist revoluționar este educa
rea clasei și a massei în spiritul 
soc'a'ismului ș; al nouii morale 
proletare. Felul in care membrii 
de partid șt u să primească cri
tica masselor. felul in care ei știu 

să-și recunoască greșelile și să 
lupte pentru lichidarea lor — este 
unul din mijloacele prin care se 
Poate cuceri increderea masselor, 
prn care se poale face educarea 
masselor.

Asupra unui membru de par
tid. din momentul in care a pășit 
in rândurile avantgardei proleta- 
riatulu’, sunt ațintite privirea și 
întreaga atenție a massei. Mem
brul de partid trebue să fie un 
adevarat conducător politic de 
masse. In acest scop el trebue 
să se bucure de întreaga încre
dere a massei, si f e n fața nia- 
ssei o pildă de atitudine politică 
și morală. Nici în întreprindere, 
n'ci in organizație, și nici în via
ta particulară, lui nu-i este în
găduit să uite că este membru 
de partid și că pentru tot ce face 
el are o răspundere fată de Par- 
t d, față de clasa muncitoare, și 
față de întregul popor muncitor. 
NUi o abatere dela datoria sa 
de membru de partid nu-1 pri
vește „numai pe el".

Ce fel de conducător politic va 
fi el dacă încearcă să fugă de 
răspunderea sa în fata partidului 
și a clasei muncitoare și caută 
să ascundă membrilor de partid 
și massei o greșală pe care a să
vârșit-o ?

Fără îndoială că un membru 
de partid despre care massele șop
tesc în culise, pela colțuri, dar 
care trăiește totuși liniștit că „o- 
brazul lui este neatius" nu este 
un adevărat comunist.

Dimpotrivă, cu totul altfel se 
vor petrece lucrurile, dacă el va 
veni deschis in fata massei, își va 
recunoaște cinstit greșala si mas- 
sa va vedea că atât prin atitudi
nea luată 1a verificare, cât și 
pr.si faptele sale după aceea, lup
tă pentru lichidarea ei. Un ase
menea om nu mai arc ce se teme 
de bârieală". Prin atitudinea lui 
el învinge bârfeala. Pe un aseme
nea om. Fartidul îl apără de bâr
feala căci un asemenea om este 
un om cinstit, devotat clasei mun
citoare.

Esențial nu este greșala săvâr
șită. ci ATITUDINEA FAȚA DE 
GREȘALA. Or, în această privin

ța este lucrul cel mai condam- 
nab I încercarea de a ascunde to
varășilor grcșja săvârșită. Numai 
dușmanul se ascunde fată de or
ganizația de bază in care a reu
și să se strecoare, pentrucâ el 
caută sj-șț camufleze intențiile 
dușmănoase.

Trebue să fie o mândrie revo
luționară pentru membrii de par
tid. a analiza curajos, fără oco
lișuri, lipsurile $i greșelile lor. 
Astfel ei dovedesc nemembrilor de 
partid că într’adevâr comuniștii 
sunt oameni tăcuți dintr'un ma
terial aparte. Peste tot. acolo un
de lucrurile se prezintă astfel, ni
velul politic al membrilor de 
partid si al massef crește și ve
rificarea iși atinge și din acest 
punct de vedere scopurile poli
tice.

Iată de pildă ce a spus bătrânul 
ffodan D. Petru din Botoșani, ne
membru de partd, care a luat par
te la lucrările de verificare :

„Iacă asta nu am știut-o. Eu 
știam că cei din partdele politice 
chefuiau .înjurau, jefuiau si nu
mai când era vorba de aleger. te 
lua cu ghinișorul... Apoi aiasta-i 
altfel de partid I Aista zic și eu 
că-i Partid Munc toresc".

Să fie o călăuză vie, de zi cu 
zi, în activitatea și viața tovară
șului dela Iași, ca și a tuturor 
membrilor de Part d. care se pre
gătesc pentru marea zi a verifi
cării, cuvintele geniale ale lui 
Lenin : — „Toate partidele re
voluționare care au p;erit până 
acum au pierit pentrucâ s'au lăsat 
cuprinse de trufie și n'au fost in 
stare să vadă în ce constă forța 
lor, temându-se totodată să vor
bească de slăbiciunile lor. Noi 
însă nu vom pieri, căci nu ne 
temem să vorbim de slăbiciunile 
noastre, și totodată învățăm să 
ne învingem slăbiciunile".

Pășește deci cu curai, tovară
șe dela Iași, în fața subcomisiei 
de verificare, șf spune cu in ina 
desch să și cu glas tare, în fața 
tovarășilor d-tale tot ce ai pe su
flet, fără a ascunde nimic. Și dacă 
ești cu adevărat cinstit șț nu 
numai vorbele ci și faptele d-tale 
vor dovedi că ești hotărît să-ți 
îndrepți greșala, — atunci nu te 
teme: sforțarea aceasta te va 
face să crești ca oni și ca comu
nist ; ea nu te va scădea ci te 
va crește în stima tovarășilor 
d-tale din partid și fără de partid.

SILVIU BRUCAN
•) Articol apărut în ..Scânteia" 
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Poporul Bulgar și-a luat ultimul rămas bun dela conducătorul și învățătorul sau
GHEOR GHI D1M1TR O V

Jurământul depus la moartea marelui luptător
SOFIA II (Ag«q>ri*).  — La 

nievtingul de doliu de duminicii 
dimineața dela SuTiu, u Inul cu
vântul Volko Corvenkov, secre
tar al Partidului Comunist Bul
gar, care a urutat că inima m,u- 
relui i-onducâtor și învățător al 
Partidului Comunist Bulgar, ul 
Frontului l’utriei și ul tuturor 
oamenilor muncii din Republica 
Populară Bulgaria, u Încetat să 
iuui lnită

șl jumătate, șl apoi două câmpuri 
din frontul de cărbune pe șut, în
registrând astfel depășiri de nor
mă de cca. 50 60 la sulă.

Insă de câtva timp, producția 
grupei tovarășului Pop a început 
să scadă.

Șl lată dece, in timp ce luptă 
pentru cărbune, minerii acestei 
grupe nu se mal îngrijesc șl de 
armarea abatajului. La sfârșitul 
fiecărui șut abatajul rămâne ne
armat, necurățat, lucrări care ur
mează să fie efectuate do schim
bul următor.

Când o echipă intră in 
șut și găsește abatajul nearmat, 
la sfârșitul programului de lucru 
il lasă așa cum l-a găsit, lucru 
care dezorganizează complect 
munca, iar cu toate eforturile de
puse de tineri! mineri, depășirea 
a scăzut la 21 la sută.

N'eefectuarea la timp a lucrări
lor de regie produce mari greu
tăți in muncă. Pentru că in loc 
să lucreze pentru exploatarea 
stratului de cărbune dela înce
putul șutului, minerii trebue să 
armeze abatajul să curețe vatra 
precum șl alte lucrări, care tre
buiau făcute — in mod nor
mal — la sfârșitul șutului.

Această stare de lucruri a di
minuat complect colaborarea intre 
cele trei schimburi ale grupei: u- 
nli se plâng împotriva altora pen
tru faptul că abatajul rămâne ne
armat și necurățat după fiecare 
Șut. (

MINERII DIN ECHIPA LUI POP 
IOAN 39. TREBUE SA POR
NEASCĂ DIN NOU LA MUNCA 

ORGANIZATA

Pentru ca munca să se poată 
desfășura in cele mal bune con- 
dițiuni, e necesar, să existe o

Gheorglii Dimitrov al nostru, 
credinciosul și eminentul tovarăș 
do luptă al lui Lunin și Staliu, 
neclintitul și oonsecvcnlul revo. 
luțioiiar proletar bolșevic, a în
chis ochii pe veci.

Cu durere nemărginită ne ple
căm capul in fața sicriului lui 
Dimitrov oare ,cu voința sa ne
clintită, a organizat și a condus 
mișcarea revoluționară inspirată 
de marea învățătură la lui Marx, 
Engels. Lanin și Stalin, cu un 
uriaș talent organizatoric a r 
lizat pas cu pas bolșevizarea 
Partidului nostru Comunist, l-a 
educat în spiritul intransigenței 
față de dușmanul poporului,, în 
spiritul credinței față de inter
naționalismul proletar, a creat 

Dece stagnează producția în abatajul 
tovarășului Pop Ioan 39 

(Urmare din pag. l-a)

avauigurda combativii murxislu. 
leninist ii u clasei muncitoare ou- 
pabila să unească în jurul steu- 
gului siiu pe oamenii nimicit, 
eomlucâmiu-i in lu.plu glorioasă 
pentru eliberuFua din lunțurilc 
exploatării capitaliste, în lupta 
pentru victoria socialismul Ui, 

Plecăm steagurile în fuțn 
criului omului care u făcut cu
noscută (ura noastră în Întreaga 
lume. Nici nu bulgar nu u făcut 
utât de mult pentru desvoltareu 
Bulgariei, ca tovarășul Gheorglii 
Dimitrov.

Tovurășul Glieorghi Dimitrov 
și-a închinat cu credință întrea
ga sa viață până Ia ultima su
flare. clasei muncitoare, oameni
lor muncii din Ițara noastră și 
oamenilor muncii din întreaga 
lume. El nu a urmărit niciodată 
alte țeluri decât cele ale poporu
lui. El țnu a cunoscut altă via
ță decât viața de Partid pentru 
clasa muncitoare, pentru lupta 
în mumele victoriei socialismu
lui.

Moartea lui Dimitrov estet o 
foarte grea pierdere pentru po
porul nostru. Toate inimile cin- 

strânsă colaborare intre cele trei 
schimburi ale fiecărei grupe. Cca 
■nai bună colaborare intre echipele 
unei grupe, este aceia când fie
care schimb execută in întregime 
lucrările de regie ce-i revin și 
lasă locul de muncă schimbului 
următor bine armat, bine curățat

Când o echipă începe lucrul 
intr'un abataj pus la punct, muir 
ca se desfășoară in cele mai bu
ne condițiuni, iar producția de 
cărbune crește.

Așa trebue să lucreze șl tine
rii inițieri din grupa lui Pop Ioan 
39. Abatajul lor trebue să fie un 
abataj model. Pentru aceasta cele 
trei schimburi ale grupei lui Pop, 
trebue să pornească la întreceri 
intre ele, nu numai pentru o pro
ducție sporită, ci și pentru exe
cutai ea in întregime șl in condi
țiuni bune a lucrărilor de regie. 
Astfel, minerii tovarășului Pop vor 
putea munci organizat, iar roadele 
muncii vor putea fi mult mai fru
moase.

DRUMEZE GRUPELE DE MI
NERI, IN BUNUL MERS AL 

MUNCII

Dacă minerii din grupa tovară
șului Pop Ioan 39, nu muncesc așa 
cum trebue, nu sunt vinovați nu
mai ei. Tinerii mineri din această 
grupă trebuesc îndrumați in per
manentă de tehnicienii sectorului, 
asupra bunului mers al muncii.

Tehnicienii mineri sunt datori 
să analizeze felul cum se muncește 
in fiecare grupă, să cunoască care 
sunt greutățile, dece scade produc
ția unor grupe și să ia măsuri de 
indreptare.

In felul acesta producția grupei 
tovarășului Pop Ioan 39 nu va ma 
scădea, ci va crește tot mal mult, 
așa cum trebue să crească pro
ducția fiecărui miner care lucrea
ză pe bază de întreceri socialiste. 

stite simt această pierdere și su
ferii in urina ei.

Tovurîișu! Gheorglii Dimitrov 
u murii dar c.iuiu 'a cont,.mii 
să trăiască, trăiește in rândurile 
de oțel ide puternicului și uni
tului Partid Comunist Bulgur, 
tare cu granitul, Purtid pe curo 
l-a creat și educat tovurășul Di
mitrov. Cauzu su trăiește in sâ
nul glorioasei clase muncitoure, 
in sânul țărănimii mumuloure, 
în sânul intelectualilor poporu
lui, in unitatea do nesdruucinuț 
u tuturor acestora întruchipată 
în Frontul Patriei.

Această cauză trăeșto în sâ
nul tineretului popular. Ea trăe. 
ște în sânuL oricărui om ul mun
cii devotut patriei sale.

In fața sicriului iubitului con
ducător și învățător, tovarășul 
Gheorglii Dimitrov, jurăm să 
mergem pe drumul său cu ener. 
gia, curajul și hotărârea lui Di
mitrov. In zadur se bucură duș
manii de moartea lui Dimitrov. 
Cauza este în mâini puternice, 
sigure și de neclintit. Jurăm că 
voci du toate forțele noastre și, 
dacă va fi nevoie, sângele nos
tru picătură cu picătură, pentru 
a apăra ca lumina ochilor no-tri 
cauza lui Dimitrov, vom urma 
calea trasată de el vom îndeplini 
poruncile sale.

Este evident că dușmanii noș
tri nu-și dau încă seama ce re
prezintă Partalul Comunist Bul
gar. de ce este el capabil. Iu
bitul și dârzul nostru conducă
tor nu se mai află întrq noi dar 
Partidul pe care l-a creat și edu
cat, trăește. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Bulgar care 
a crescut cub conducerea sa, 
trăiește și muncește și continuă 
să muncească așa nun a mun
cit Dimitrov. Frontul Patriei mai 
unit ca oricând sub conducerea 
Partidului Comunist, trăiește. 
Moartea conducătorului și învă
țătorului nostru a unit și mai 
strâns rândurile noastre.

Tovarășul Dimitrov a oerut să 
întărim prin toate forțele noastre 
prietenia de nesdruncinat cu 
marea Uniune Sovietică, să cola
borăm strâns cu țările de demo
crație populară deoarece acea
sta constitue chezășia independen

Sâ fim pildă vie pentru întreaga 
clasă muncitoare

(Urmare din pag. I-a)

zat, mai disciplinat șl vor ridica tot mal sus flacăra întrecerilor 
socialiste, expresia vie a conștiinței lor de clasă, vor folosi pe sca
lă tot ntai mare experiența înaintată a minerilor sovietici, vor în
tări colaborarea cu tehnicienii.

Muncind in felul acesta. Republica noastră va avea mai mnlt 
cărbune și având inai mult cărbune, va avea mal multe fabrici, 
mai multe mașini, mal multe bunuri de consuni, mai multă pâine. 
In casele minerilor va fi mai multă lumină, mai multă bucurie, 
mult belșug. Patria noastră va deveni mai frumoasă o forță tot 
mal puternică in lagărul păcii și progresului condus de Uniunea 
Sovietică.

Viitorul luminos al poporului nostru se va apropia lot mai ra
pid in timp ce urmele trecutului întunecos vor dispare cu desă
vârșire.

Tovarăși mineri,
Luptând pentru a întâmpina „CAT MAI CURÂND ANUL NOU 

DE MUNCA 1950“ să fie pildă vie pentru întreaga clasă munci
toare din Republica Populară Română in lupta pentru indcplinirea 
Planului de Stat.

ței naționiile. Învățătorul și 
conducătorul Inostru ne-a cerut 
să ducem o luptă necruțătoare 
lmpolrivu oricărei umiiifeMuri 
do nuț.onalism trădător, tne-a 
cerut su fim credincioși până lu 
capăt internaționalismului prole. 
tur, tmurclui Purtid bolșevic, to- 
vurășului Stalin. Iți jurăm tovu. 
rășe Gheorglii Dimitrov cu u- 
ceustu poruncă u tu vu fi cea mai 
sfântă pentru noi și vom înde
plini-o.

Tovarășul Gheorglii Dimitrov 
ne-a cerut să păstrăm ți să ti
părim cu toate forțele indqien- 
dența națională și suveruiiitateu 
de Stat a Patriei noastre, împo
triva oricărei încercări imperia
liste. Iți juram tovarășe Dimi
trov că aceasta va fi a doua po
runca sfântă pentru noi, și o 
vom îndeplinii

Tovurășul Gheorglii Dimitrov 
ne-a cerut să rămânem neclin- 
tiți in lagărul păcii, democrației 
și socialismului, în frunte cu U- 
nium-a Sovietică și su ducem o 
luptă hotărită împotriva ațâță
torilor iinperiuliști la un nou 
război. Juram, tovarășe Gheor 
glii Dimitrov, ca aceasta va fi 
cea de-a trciu poruncă sfântă u 
ta, pe cure o vom îndeplini.

Tovarășul Gheorglii Dimitrov 
ue-a cerut să apărăm unitatea 
marxist-leninistă a Partidului Co
munist și să strângem rândurile 
sale și să consolidam și să ex
tindem legăturile sale cu oame
nii muncii. Iți juram tovarășe Di- 
ui'trov că aceasta va fi cea de-a 
patra poruncă sfântă pentru noi 
pe care o vom îndeplini.

Tovarășul Gheorglii ' Dimitrov 
ne-a cerut să apărăm cu dârze
nie și să întărim cu toate forțele 
noastre alianța frățească si com
bativă a clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare, ceeace cons
titue coloana vertebrală a Statu
lui Popular Democrat. Iți jurăm, 
tovarășe Gheorglii Dimitrov că a- 
ceasta va fi cea de-a cincea po
runcă pentru noi pe care o vom 
îndeplini.

Tovarășul Glieorghi Dimitrov 
nc-a cerut să extindem și să în
tărim Frontul Patriei, organizație 
unică a alianței combative dintre 
muncitori și toți oamenii muncii 

dela orașe ți sate, allanț.i care 
constitue cea mai larga bază so
ciala a Stalului de Democrație 
Populura. Iți juram tovarășe Ghe- 
orglii D niltrov ca aceasta va li 
cea de a Șasea poruncă pentru 
noi, pe care o vom Îndeplini.

Tovarășul Glieorghi Dimitrov 
ne-a cerut sa Iubim cu inflacara- 
re poporul nostru, sa fim fara 
cruțare față de dușmanii poporu
lui șl ai Statului Popular, fata de 
agenții patronilor străini, să fim 
vigilenți fața de el. Iți jurăm to
varășe Gheorglii Dimitrov că a- 
ccasta va fi cea de-a șaptea po
runca sfânta pentru noi, pe care 
o vom îndeplini.

Tovarășul Glieorghi ITim'trov 
ne-a cerut să fim atenti, să sa
tisfacem necesitățile poporului, 
sa plecam urechea la glasul lui 
nu numai sa invațam pe oame
nii muncii, ci și sa învățam dela 
el, să îndreptăm rapid greșelile 
Si lipsurile noastre. Iți jurăm to
varășe Dimitrov că aceasta va fi 
cea de-a opta porunta sfântă pen
tru noi, pe care o vom îndeplini.

Tovarășul Glieorghi Dimitrov 
ne-a cerut să asigurăm victoria 
socialismului în tara noastră, bl- 
zu ndu-ne pe sprijinul Uniunii So
vietice și țărilor de democrație 
populară. învățând din experien
ța Partidului (bolșevic) al Uniu
nii Sovietice. Iți juram, iubite în
vățător, că nu vom precupeți for
țele, că nu ne vom opri in fata 
u'ciueni piedici pentru a îndeplini 
această poruncă de căpetenie a 
ta.

Tovarășul Glieorghi Dimitrov 
ne-a cerut să învățăm dela ma
rele Partid bolșevic, recunoscut 
de toți drept conducătorul mișcă
rii muncitorești și comuniste Inter
naționale, condus de tovarășul 
Stalin. Hi jurăm tovarășe Gheor- 
ghi Dimitrov. că aceasta va fi cea 
de-a nouă poruncă sfântă pentru 
noi pe care o vom îndeplini.

Constituirea socialismului in 
tara noastră va fi cel mal de sea
mă monument ridicat țui Glteor- 
glti Dimitrov, al carul nume il 
pronunță cu nemărginită dragoste 
oamenii muncii din tara noastră.

Trăiască în veci numele lui 
Gheorglii Dimitrov, marele fiu al 
Bulgariei. Eternă fie gloria sa I

Să trăiască și să învingă Parti
dul Comunist Bulgar I

Trăiască Frontul Patriei 1
Tăiască oamenii muncii din Re

publica Populară Bulgaria I
Trăiască conducătorul și învăță

torul nostru, conducător și învă
țătorul întregei omeniri progre
siste, losif Vissarionovici Stalin I

Poporul chinez a sărbătorit cea de a 3-a 
aniversare a războiului de eliberare

NANKING. 9 (Agcrpres). — 
După cum anunță agenția Chi
na Nouă, întreaga populație a 
orașului Nanking u sărbătorit la 
7 iulie cea de a 12-a aniversare 
a războiului împotriva japonezi
lor și cea de a 5-a aniversare a 
războiului de eliberare.

Comandantul armatei populare 
de eliberare, a trecut in revista 
trupele din oraș. El a cerut sol- 
daților și ofițerilor armatei po
pulare de eliberare să-și perfee-

S’a dat apoi cuvântul reprezen
tantului armatei populare dn Re
publica Populara Bulgaria, minis
trul Apărării, secretarul general 
al Uniunii Populare agrare Bulga
re și președintele Consiliului Gen- ț| 

trai al Uniunii Generale * Sindi
catelor Muncitorești.

Au depus juram'nte solemne a 
îndeplini poruncile lui Glieorghi 
Dimitrov președinta Uniunii Femei
lor din Republica Populara Bulga
ria, în numele femeilor, președin
tele Uniunii Tineretului Bulgar, în 
numele tineretului și reprezentan
tul Organizației de P.oneri.

Au luat apoi cuvântul K. E. Vo- 
roșilov, conducătorul delegației gu
vernamentale sovietice, Maurice 
Thorez, secretarul general al P. 
C. Francez, tov. Vaslle Luca, se
cretar al C. C. al P. M. R. pre
cum și alti fruntași ai partidelor 
frățești comuniste Șj muncitorești 
din străinătate.

La orele 15,45 membrii Brou- 
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
au transportat sicriul cu corpul 
neînsuflețit al lui Glieorghi Dimi
trov, păstrându-se un moment de 
reculegere.

Apoi deasupra Pieței s'au înălțat 
sunetele puternice ale Internaționa
lei, contopindu-se cu sirenele fa
lnicelor și uzinelor, cu salvele de 
artilerie.

Au urmat apoi manifestația de 
doliu, la care au luat parte oa
menii muncii din Sofia p.ecum si 
delegați din alte orașe și sate din 
tară.

• » •
SOFIA. 11» (Agerpres). — Con

siliul Național al Frontului Patriei 
a adresat următorul mesaj popo
rului bulgar :

„MOARTEA LUI GHEORGHI 
DIMITROV ESTE O PIERDERE 
GREA PENTRU POPORUL NOS
TRU SI PENTRU OAMENII 
MUNCII DIN LUMEA ÎNTREA
GA, GHEORGHI DIMITROV SI-A 
ÎNCHINAT ÎNTREAGA SA VIATA 
LUPTEI PENTRU ELIBERAREA 
CLASEI MUNCITOARE. RID1- ; 
CARII NIVELULUI DE TRAI Șl 
NIVELULUI CULTURAL AL PO
PORULUI BULGAR ȘI LUPTEI 
PENTRU CONSTRUIREA UNUI 
VIITOR LUMINOS PATRIEI 
SALE".

In încheere mesajiul cere tutu
ror membrilor Frontului Patriei, 
precum și întregului popor bul
gar să depună toate eforturile pen
tru realizarea învățăturilor mare
lui fiu al clasei muncitoare, 
Gheorglii Miltailov ci Dimitrov.

ționeze cunoștințele militare și 
să-și ridice nivelul politic și cul
tural.

A avut Joc apoi defilarea tru
pelor echipate eu cel mai mo
dern echipament, care au fost 
aplaudate cu entuziasm de popu
lație. In ciuda ploii, sute de mii 
de locuitori ai orașului Nanking 
s’au adunat pentru a saluta pe 
soldații armatei populare de eli
berare.
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