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Proletari din tonte țârih, uniti-vA I

0 impuMII pne
a Ministerului de f inanțe

Ministerul Finanțelor a dat ur
mătorul :

PATRIOTISMUL—
IZVOR DE FAPTE MĂREȚE

biblioteca

COMUNICAT

Iii legătura cu hotărirea Consi
liului do M u'ștrl privitoare la 
suspendarea sumelor dutorato do 
muncitori șl funcționari, Ministe
rul 1'Inantelor precizează că intră 
iii preș ederlle liolaririi menționate 
na numai avansurile in numerar 
acirda'e asupra salar ilor, ci toate 

| datoriile caro grevau salariile inun- 
rvt citurilor și limctlonarilor.

Ne luăm angajamentul să dăm țării 
5.000 tone cărbuni peste sarcinile 
ce ne revin în cadrul Planului de Stat
Angajamentul echipei de mineri a lui

DRAGI TOVARĂȘI,
La conferința din 17 18 Ianuarie 1949, a Uniunii Sindicatelor

■Miniere, subsemnatul Pop Ludovic, lu numele întregii mele echipe, 
«il-am luat angajamentul să indeplln'm până la 30 Septembrie n. c. 
partea noastră de producție ce ne revenea din Planul de Stat pe 
anul 1949.

Prlntr'o organizare mal bună a muncii, prin eliminarea timpi
lor morii, folosind metoda munc'i colective, consfătuirile do pro
ducție șl sfaturile tel n elenilor noștri, având sprijinul permanent 
al Parlldulu’ șl Sindicalului șl iinălănd din experiența minerilor 
sovietici, am reușit să îndeplinim In ziua de 8 Iulie, partea 
ducfle co ne revenea din Planul de Stat, dând totdeodată

de pro-
75 tone

cărbune in contul anului 1950.
Cu ocazia angajamentului pe care șl l-a luat echipa 
hoturit să plecăm in concediu numai după indepl nirea obllga(ll- 
luate. Odată indepl nită sarcina ce iie-aui luat-u, plecăm In

noastră.
cim 
lor 
concediu Ce odihnă pe o lună de zi'c. (r'riișl f Ind de către C. G. M.

La înapoierea noastră in producție, cu noul forte de muncă, ne 
luăm angajamentul ca până la 1 Ianuarie 19511, fi dăm tării Încă 
o cantitate de 54'00 tone cărbune, conți .bulnd iu felul acesta la lup
ta Part du'ui uostru pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de 
viață ale oamenilor ntunc I, pentru infăptu rea soc alismulul in Pa
trie noastră.

Ludovic către C. C. al P. M. R.
Ne luăm angajamentul ca prin consfătuirile de producție cât șl 

pr n extinderea metodelor noastre de muncă, să ajutăm ș| pe 
ceilalți mineri din regiunea noastră — dornici să-șl indepl'nească 
șl el programul de producție ca să-șl îmbunătățească metodele de 
lucru penii u a da rezultate din co in ce mal bune.

Vom sprijini munca Partidului, a Guvernului și a Confederației 
Generale a Muncii, pentru rid carta de noul cadre do mineri, prin 
formarea a două echipe care să lucreze după metodele 
late de echipa noastră.

MnftiimTii Partidului, Guvernului șl C. G. M„ care 
at condi(lunl de muncă șl de viată mal bune, caro ne-au
înțelegem eă munca este o onoare șl ne-au răsplătit din plin pen
tru strădaniile noastre.

TRĂIASCĂ PARTIDUL MUNCI 1DRESC ROMAN, FORȚA 
CONDUCĂTOARE IN REPUELICA NOASTRĂ POPI I ARA 1

TRĂIASCĂ CONFEDERAȚIA GBNERALA A MUNCII '

intrebuin-

ne-au cre- 
ajutat să

POP LUDOVIC
MAROȘI DOM1NIC 
HALMI ItfSIF
KIBEDI ADALBERT 
SZEKELY ȘTEFAN

Mișcarea oamenilor muncii din Valea Jiului pentru îndepkhirea Planului 
înainte de termen, ia un avânt din ce în ce mai mare

Răspunzând apelului lansai de echipa lui Pop Ludovic 

Noui grupe de mineri din Valea Jiului 
și-au luat angajamentul să îndeplinească 
Planul pe anul 1949 înainte de termen

Apelul lansat dc minerii din 
■echipa tov. Pop l.udooic care de 
mai bine de o săptămână lucrea
ză in contul anului t‘j30 a stâr
nit un viu interes in rândurile 
mamelor largi de mineri din l>a. 
■zinul carbonifer al Văii Jiului,

Fe zi ce trece, tot mai mulți 
mineri Iși reinoesC angajamen
tele de întrecere, iși iau anga 
jamenie concrete pentru îndepli
nirea Planului înainte de termen

★
La Lupeni, minerii s’au strâns 
sala festivă a Sindicatului Tex- 
din localitate unde au analizat 
amănunt apelul lansat de echi- 
lui Pop Ludovic. In cadrul a-

în
iii 
in 
-pa
cestei adunări — printre alții — 
minerii din grupa tovarășului 
: troia Nlcolae și-au luat angaja
mentul să termine programul de 
'Producție ce Ie revin in cadrul 
Planului până la data de 15 sep- 

embrie. Minerii din grupele con
duse de tovarășii Apostol Nicolae 

■și Nelega Ioan, și-au luat anga- 
lamentul să termine Planul până 
la 1 noembrie.

Un angajament semnificativ a 
fost luat de grupa tovarășului Ioa- 
naș Ioan, tot dela mina Lupeni.

M nerii acestei grupe și-au ex
primat hotărirea de a termina 
Planul până la data de 15 decem
brie. Paralel cu aceasta, ei și-au 
luat angajamentul ca prin execu
tarea rațională a lucrărilor de ar
mai e. să economisească — fără 
să pună în pericol siguranța aba
tajului — 5.000 in. liniari scânduri, 
Si 2.000 m. liniari jumătăți de 
grinzi.

Deascmenea, la mina Petrila, ho- 
tărîti să urmeze pilda echipei lui 
Pop Ludovic, minerii continuă 
să-șl ia angajamente pentru inde- 
plin rea Planului înainte de ter
men.

Minerii din grupa tovarășului 
Kuderna Emil și-au luat angaja
mentul să intâmplne anul nou In 
muncă la data de 1 septembrie, 
iar minerii din grupa lui Fila 
la 10 octombrie.

Astfel, mișcarea oamenilor 
cil din Valea Jiului pentru
plin rea Planului pe anul 1949 îna
inte de termen, devine tot mal 
largă, însuflețind massele de mi
neri din baz’nul nostru carbonifer, 
in lupta pentru mărirea producției 
de cărbune necesar desvoltării șl 
înfloririi Patriei noastre.

Ioan,

mun- 
inde-

CORUL POPULAR RUS DE STAT
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prezintă Marți 19 Iulie orele 18 
pe arena sportivă ,,J I U L" 
din Petroșeni

UN SPECTACOL ,, 
EXTRAORDINAR s'n °

I Zilnic știri din toate cultul le 
tării vestesc uoi »| iu nuiiaie ica- 
llzâri ale oamenilor nume I. la'a-l 
de i Idă, pe Pop Ludovic șl echi
pa Iul care luciează in contul Iul 
19. (), lată întrecerea pornita după 
exenip'ul sov etic de muncitorii, 
tehnicienii I funcționarii de a Re
șița spic a ivzoha eu forte pro- 

1 r i nevoile 1 nanclare ale uzinei 
sau larga ni șcare patriotică de 
lucru la mnl multe mașini deo
dată, Inițiata de strungarii Șerbâ- 
nescu N, șl Petre (j.i. Cel patiu 
plutași de pe II strlfa care punân- 
du-șl iu per col viata au salvat 
dela dstiugere o cantitate de 
2<I.Ut(* metri cubi de buș'enl, sau 
chirurgul Falriifă de'a splaiul din 
Tg. liujur la care v n (ârani dela 
zeci de km. depărtare căci I sra 
dus vestea in inlteg judelui Co- 
vuriul de dragostea șl strădania 
ce o depune ni muncă, tunt oa
meni ale căror fapte cuiistitue do
vezi minunate de dragoste 
Patrie, p Ide de abnegație șl 
Ism in munca.

Conștiința faptului că nu
1 muncesc pentru a sport bogățiile 
1 exploatatorilor cl pentru bunăsta

rea șl IericTea lor, pentru grohl- 
rea lâurlrli societății suc'allste, 

| îndeamnă zeci de inii de oameni 
al muncii să se avânte in Intre- 
ceiea socialistă pentru impl nirea 
Planului, indeaninc pe atâ|l tehni
cieni, savant), literat!, să 
cu abnegație, eu spirit de

I citi, pentru a-șl da șl ei 
I de coiitrlbufle la această 
măreață. El l.l'PTA SA 
GA ȚARA INAINT1 PE 
PROGRESlLII 1

Iii condițiile construiri, 
mulul, PATRIOTISMUL

IO TORȚA DE NEÎNVINS, CAPA- 
jlilLA SA MUTE MINȚII DIN 
, LOC, DEVINE O PUTERNICA 
iFORȚA MOTRICE A DESVOL- 
i TARH SOCIETĂȚII. Patrlotls- 
] mul socialist care «e manifestă nu 
numai când Patria o amenințată, 
dar in activitatea el creatoare de 
zț de zl a oamenilor muncii, de
vine un tsvor de fapte mărețe, so
cotite înainte pe deasupra puteri
lor omenești.

Așa ceva nu era 
pe timpul stăpânirii 
lor. Atunci, datoria 
cărui patriot era să 
el berarea Patriei d'n robia capi
talistă, să surpe temeliile socie
tății bazate pe exploatarea sălba
tică a uriașei mațorităti a popo
rului. In acele timpuri in care 
moșlcrlț șl capitaliștii jefuiau șl 
trădau tara, clasa muncitoare In 
frunte cu Partidul Comunist Ro
mân, preluând (radlflîle de luptă 
patriotică ale lui Doja, Horla, Tu- 
dor Vladimirescu. Bălcescu, Ko- 
gălniceanu, a tinut sus, cu con
secventă, steagul luptei pentru 
dreptatea celor mulți, pentru li
bertatea șl independenta Patriei, 
mobilizând la luptă pe to(l oa
menii cinstiți, cu dragoste de (ară.

I

I

de 
ero-

niai

lucreze 
sacrii - 
partea 
bătălie 

IMPIN- 
C Al FA

soclafls- 
DEVINE

Landul ‘.I casa mun
ca! de puternic >1 

:e paule manifesta azi 
caiuc-nlior muncii, 

elibei a a de Ar-

Și

ÎMPING 
calea lunruoi- 

exploala- 
totdeauna al 

in la uri dela

chinuri îngrozi
ți tirani nitincl- 
Ccrnetcu, țăran 
rămas cred ne os 
clipă iden'ur'l jr

lor n ■ 
»'au sd'darlzat

3- 
. ari 
litiî 
Altă 

cum-

Minerii din sectorul IH-Priboi 
al minei Aninoasa vor termina Planul 

la 1 Decembrie
„Succesul nostru oa prinde mai 

multă viață deapea atunci când 
vă vom simți și pe voi alături 
de ■ealizările noastre". Așa glu- 
suește apelul echipei lui I’op Lu. 
dovie adresat muncitorilor dm 
toate industriile jurii noastre.

?i rând pe rând minerii din 
Valea Jiului, salutând victoria 
tchipi i fruntașă, și-au luat an
gajamentul sa ducă mai hoturiți 
cu mai mult spor, lupta pentru 
îndeplinirea Planului. Numeroase 
scrisori 
mititele 
grupele 
iui, au
mic ziarului nostru.

DAR VICTORIA

care cuprindeau angaja- 
mânerilor din echipele și 
rxploaturilor 
fost publicute

Văii Jiu- 
în coloa

ECHIPEI

LUI POP ARE LIN RĂSUNET 
LIN CE IN CE MAI MARE IN 
LANDUL MINERILOR DIN 
VALEA JIULUI. IATA MINE
RII Șl TEHNICIENII DLN SEC. 
TORUL III PRIBOI, DELA 
MINA ANINOASA. CARE — 
ANIMAȚI DE SUCCESUL E- 
< HI PEI TOVARĂȘULUI POP, 
- IN CADRUL UNEI ȘEDINȚE 
'jlNLTA IN SALA 
TIILUI MINER DLN 
TAT1'?, ȘI-AU LUAT 
MENTUL CA PANA
CIMHRIE SA TERMENE

PENTRU

SINDICA- 
LOCALI- 

ANGAJA- 
LA 1 DE- 

PRO- 
GRAMUL PENTRU ÎNTREG 
SECTORUL PREVĂZUT IN CA
DRIL PLANULUI DE STAT PE 
ANUL 1949.

de conceput 
exploatatori- 
slăntă a (le- 
lupte pentru

îmbărbătat! de gândul că lupta 
și sulcr ii ele lor slujesc cauzei e- 
libciaril Patrie', au inlruntai co
muniștii scliing ulrile S guran|ei, 
temu |ele și lagărele, după cum au 
întors arme’e cu eroism atăfla șl 
at i|ia uslași și ofițeri | a riotl ira- 
pjtrva dușmanului liitler sl care 
ne cotropise I a'fia. M'iiunute -unt 
tradijiile ue lupta pe cure Ic duca 
mai departe in m le condiții 
dc azi 
citoare !
lierbinte,
patriotismul 
când in Pa r a 
matele Soviet ce se inlapiueșle cel 
mai scump >1 ural nubil ideal al 
lor, consiruirca societății socia
liste.

D;.r in vreuie ce oamen i mun
cii se s'râng in jurul Partidului 
și învingând grei.'ui lu ce le stau 
in cale, luptând impuți ha grelei 
moșteniri a tie.uti'jl, 
I AR 4 ÎNAINTE pe 
să a soc al smu'ul 
lorii, du>m..nîi din 
Patrie1, nu se dau
i. ei o t'căloșle pentru a se pune 
d< acurmezi.ul luptei rc-ntru pro
pășirea sl înflorirea (arii, pentru 
a o TRAGE. INDAIi.AT în mocirla 
robiei capitaliste.

Care om muncitor nu și-a s m- 
|lt inima clocotind de ură împo
triva bandei de speculanți, chia
buri șl legionari tare au măce
lărit șl ucis in 
toare muncitori 
tori, ca Laz-., 
înaintat care a 
până iu u .Tina
pentru care a luptai. Mân* dc »- 
pbaliș ', ligouar șl ant u ni 
vâiidufl dhi totdeaum tr: i r lor, 

unt I. ar in r-î:i- au rs 
ca uiir • .i uădrrca p nS 
colo încât tu fi(u cc 
dela Pari-
cu asasinii dela Timișoara I 
bandj dc t'căloțl care «l-a 
Părat o „patrie" conliirtab’lă lân
gă averile lor depuse in băncile 
din Elvefia. nu s'a dat in lături 
ca — mână in mână cu cercurile 
imperialiste — să încerce să Im- 
proște cu noro' (ara noastră la 
procesul dela Wnterthur. lată 
deco NU-ȘI POATE II Bl CE A- 
DEVARAT PATRIA DECÂT CEL 
CE URĂȘTE CU ÎNVERȘUNARE 
PE DUȘMANII PATRIEI, cel ce 
luptă lără cruțare impulrha ex
ploatatorilor, a dușmzn'lor popo
rului muncilor, impotrlva monș
trilor omenirii, imperialiștii.

Tot atât de clar este tap-.ul că 
A IUBI PATRIA, A DORI LIBER
TATEA ȘI ÎNFLORIREA El, ÎN
SEAMNĂ A IUBI UNIUNEA SO
VIETICA, chezășia libertății șl în
floririi Republicii Populare Româ
ne. Țara noastră ș!-a dobândit pen-

') Articol de fond apărut in
„Scânteia" Nr. 147S.

(Continuare în pag. Ilt-a)

In abataj
cu echipa tovarășului Codreanu

î
4

Aș’cptn în 
luai buc de

— Să vie 
priu vecini, 
niciodată sa

rămas 
știe a 

a

partea casei de 
cinci minute.

mania. E
Nu
plec

tarul echipei. Tov. Codrcanu cu 
Mihoc Nicoloie. discută.

Numai de-ar fi curățat bine 
abatajul cei de «Lniineata. In 
jumătate de evus suntem gata 
și cu poditul ți cj găurile

— Orizontul 8. strigă O 
două — bâ'rânul Mili.ly i 
Mihali sare din colțul lui ca

— Dâ-i drumul Glnorghc. 
intâ’.il in colivie.

Haideți uniuni ho .lei- că 
loc pentru roți. Inti-.m. S- 
semnalul de țtornire.

-— Noroc \biiii. i.aroc... 
bun.

— Noroc I spune pă at
— și di- aru Codr. aiulr ■ 
întâlnim ca 1 . Coborâm.

— De acuma — ‘Șiunc tov. 
Codrcam:. intrăm în împărăția

din echipă. Colivia urcă și co
boară mereu.

încă de departe se aude glu- 
su) puternic al lui Or-a.

— Orizotnul 8... nouă... șapte 
hai tovarăși, hai, hai că trece 
vieiuea de pomană. Tov. Codree 
nu prezintă pe ceilalți «lin echi
pă. Bătrânul Mihaly s’a așezat 
jos. in'r uii colț al ., 
teptare". Și-a pus 
nunchi și o ține 
mâinile. Așa cum 
puțin aplecat, iți 
că pânihsștc ceva și așteaptă să 
-e repeadă. Se uită la colivie.

— După ăștia dă-ne drumul 
Și cri tot mai târziu 

Apoi mormăie ceva

— Trebue să mă grăbesc — 
spune tov. Codreunu. Deak și cj 
Res au 
A ri m si 
in abataj 
ii spun ei — 
vurăși de 
mai mulți dintre ej, 
vech ane și 
buni.

— Fac parte din grupa 
Cudernu Emil, ne lămurește teii, 
lucianul Criștuli Anton. Tot mi
neri huni, aproape ca și ai lui 
Pop Ludovic. Dea) fel, se crede 
că ei vor fi a doua grupă care 

Planul pe 1949. 
pune piedici, c locul 
care-i cam rău. Cât 

zi de zi ii dau zor

trecut cam de multișor, 
ii coborâm printre primii 

Deal. .Mihaly cum 
și Rcis. sunt to- 

echipă 1 Sunt, cei 
mineri cu 

experiență. mineri

undeva 
sa ’ntâmpl.'t 
lu șut fără 
bun dela ui 

câta plecare 
lui (Codrean u

să-mi i-uu 
mei Cine 
spre mină 
Gheorghc o fi aceas'a !” Lucrea.
ză la exp'oatarea Petrila în ă 
din 1924, dclu vârsta dc 14 ani.

— Deocamdată, de vreo lună, 
simt aici numai cu mama. Rc 
stul familiei, soția și cei trei co
pii, simt departe, tocului la Roia 
Mure Trebue să sosească din zi 
în zi.

— Cu bine mamă, cu bine șl 
vezi, dacă s'o întâmpla ca toc
mai acum să sosească, spunele 
să m aștepte pană la ieșirea din 
șut eiî și eu abea aștept să-i 
văd.

lui
„sălii de aș- 

lampa pe ge- 
cu amândouă 
stă cu capul 
face impresia

«te 
di

noroc

va termina cu
Ceence le 
de muncă, 
despre ei, 
ca leii.

Ne îndreptăm spre sectorul I.
La gura pujului așteaptă ceilalfi

nouă, 
coborât. 
ÎDțcles.

Pe o 
rol, cu

am
ne-

Ca-altă Imucu, stă Rci* 
Moldovean Iosil, Yugone.

<>■>»
- j ne

(Continuare în pag. IlI-a)
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DiN ȚARA SOCIALISMULUI
Cum e organizală odihna muncitorilor 

întro uzină sovietică
In biroul spațios și plin </<* lu

mina ui Comitetului Sindical al 
uxiflei „Uladimir lliri" din Mos. 
couu, ani făcui cunoștința mun. 
dlojrei I era perina

lucrând (/(» câțiva ani in a<.ea- 
afâ întreprindere, Pelin ti ca și 
mu Iți alți munci furi și muncitou- 
re, pleacă in fietufe un, in timpul 
concediului, la vreo casă de o- 
dihuă sau sunat or iu, căpătând in 
acest scop dela organiiațiu sin
dicală u uzinei permisul necesar.

Anul acesta, Pe tina și-u pe/re- 
concediului, la vreo casă de o- 
dihnă situată pe țărmul Mării 
Negre. Căpătând concediul in 
luna Mui, J cra Pelin a u adresai, 
cu câteuu zile inunde de pleca 
re, comitetului sindicul de uzină, 
u cerere, tu rugămintea de u ți 
trimisă intru localitate bațneură. 
(omitetul sindicul a satisfăcut 
cc. crea l 'erei Putina, inmânân- 
du-i un permis pentru cate de o- 
dihna din Gagri — care aparține 
Comitetului Central al Sindica
tului industrii electrice din U- 
niunea Sovietică.

y.uncito ireu a plătit "0 la sute 
din costul întreținerii tar restul 
a fost ucoperit din bugetul asi
gurărilor sociale de dat. Pe lân
gă aceastu, ( omitetul Sindical al 
uzinei i-a dat o mică sumă de 
buni pentru costul călătoriei pe 
calea ferată, in acest fel, Uera 
Felina sa odihnit și tratat în
truna din c*le mai bune stațiuni 
balneare din Uniune:i Sovietică, 
ncchelluind in acest scop decât 
o parte din salariul ei pe o lună.

Ca $i in celelalte întreprinderi 
ale Țării Sovietelor, in uzina „Vla- 
d mîr Jlicl'* s’a încheiat — la în
cepu ui anului curent — un nou 
cunîiact colectiv. Inul din punc
tele noului contract colectiv pre
cizează că, Comitetul sindical al 
uzinei va pune la dispoziția mun- 
c’toi lor si funcționarilor 400 de 
permise pentru casc de odihnă șl 
101 permise pentru sanatorii. Lo- 
cur le în aceste instituții de odih
nă sunt împărțite in concordantă 
cu graf cui de concedii și sunt 
acordate, in primul rând munci
torilor a căror muncă este legată 
de temperaturi înalte $1 celor

In oeeace privește ritmul pro
ductivității muncii cât și ul|i 
indici ai desvoltării jeconomice, 
Uniunea Sovietică a depășit tou. 
te țările lumii. Astfel, încă din 
anul 1935, in indus'ria sovietică 
,>roduc(ia anuală a fiecărui mun
citor era de tiei ori mai mare 
fa|ă de cel mai înalt nivel dina
inte de Revoluție (1915).

In total, în anul 1944 produc
ția medie anuală a fiecărui mun. 
cilor industrial din Uniunea So
vietică era mai mare de 4-.5 ori 
in compara|ie cu anul 1915.

Un asemenea ritm de creștere 
a productivității munci: este im
posibil pentru oricare stat capi
talist. Așa de pildă, iu Statele 
Unite ale Americii, adică in tara 
capitalismului celui mai desvol- 
tat, In perioada dintre anii 1929- 
1944) producția anuala a fiecărui 
muncitor din industria prelucra, 
toare s’a mărit numai cu 15 h 
sută iar întreaga lume capitali
stă a mărit productivitatea mun
cii în industrie. — între anii 
1929—1957, — numai cu 4 1.1
sută.

Contrastul apare și mai impre- 
s onant dacă (inem seama că in 
l'n unea Sovietică producția anua
lă a crescut, in timp ce, in com
parație cu Rusia (aristă, ziua de 

cari îndeplinesc munci grele, pre
cum si linalizllor Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei ; 20 la 
sută din permisele pentru casele 
de odihnă ș] 10 la sută din cele 
pentru saiiatord, sunt date in mod 
cu totul gratuit In contul asigu
rărilor sociale de stat. Restul per
miselor sunt acordate muncito
rilor șl iuucț onarilor cu o redu
cere de 70 la sută.

(hi număr de 150 de muncitori 
din această uzină și-un petrecut 
pană acum concediile lor |n case 
de odihnii și s^uutorii. Permise 
gratuite uu cuputut, de pildă, 
frezorul l’edor Pronin, vechiul 
maistru ui >cvțici de turnătorie, 
lacov ViNcluv. iu guvern I cons
tructor, IConstuu In Fodorcînc, 
ctc,..

Comitetul sindical uJ uzinei, — 
în uruiu concluziilor puse de 
Comis iu med iezii u. u ucordut 
controlorului seepunii de pro
duse finite — Ivon iDusighin — 
un permis pe dină luni pentru 
iui sunutoriu; 70 lu sută din cos
tul acestui pTmi- a fo t .timone
rii d n bugetul asigurărilor so
ciale iar restul de 30 la sută — 
din fondurile Comitetului sindi
cal al uzinei.

Lăcătușul Nicolal Akimov, 
muncitoanvi Zinnida Stopunovu, 
muncitorul dela cuptoarele re
verberat ive — Vasilii Gorbatov, 
zugrava Elena Sivuhiim ca și 
mulți alții și-au petrecut și ei, 
iu un. concediile lor în
case de odihnă. Toți aceștiu u’au 
plătit din propriile lor mijloaoe 
decât 30 ia suta» din costul per
miselor. Elena Sivuhina, de pil
dă, a plătit pentru permis nu
mai 70 de ruble; această sumă 
nu reprezintă decât o mică par
te din câștigul ei lunar.

Mulțl muncitori ș; funcționari al 
uzinei „Vladfmir Illci'4 ișl petrec 
concediile lor de vară nu numai 
in Instituțiile de întremare ale 
sindicatului lor, ci capătă permi
se și pentru sa nat ori le șl casele 
de odihnă care aparțin Ministe
rului Sănătății Publice sau se 
odihnesc in vilele din împreju
rimile Moscovei,

Pentiu cei ce-și petrec conce

Cum crește productivitatea muncii 
în Uniunea Sovietică

muncă s’a redus cu cel puțin două 
ore.

Insfârții, trebue menționată 
încă o «împrejurare foarte im
portante: producția de fiecare 
muncitor ocupat nu este egaJu 
cu product ivi tal ea întregei 
munci sociale, luată în totalita
tea ei. pentru Vi- erminarea a- 
cesteia din urmă, trobuesc lua
te în considerație nu numai per
soanele ocupate în procesul de 
producție, ci și întreaga popu
lație validă pentru muncă. In 
(ondițiunile societății capitaliste 
cmMu. de pildă, milioane de șo
meri, cu tou e că acești oanidii 
sunt valizi pentru muncă și ga
ta oricând să lucreze- Din cau
za sistemului economic anarhic, 
societatea capitaliste îi aruncă 
in^4 în afara procesului de pro. 
ducțje și-i silcșle să trăiască din 
câștigul acelor membri ai fumi- 
l:ei cari muncesc.

Creșterea rapidă a productivi
tății muncii cure a avut loc îu 
Uniunea Sovietică înainte d? 
iăzbo:, c .nu;:uă in prezent.

Plauul cincinal prevede ca în 
anul 1950 productivitatea muncii 
să crească în industrie cu 36 la 
sută ți în lucrările de construc
ție cu 40 la sută față de nivelul 
dinainte de război.

DUPĂ REZULTATELE OBȚI

diile Iu Moscova, Comitetul sindi
cal ul uzinei organizează excursii 
colective, vizitarea monumentelor 
istorice, grupe de turism, etc.

„Deseori organizăm excursii 
pentru pescarii noștri amatori la 
Incul Setiej din apropierea Mu»- 
(ouei, (uc plin cu,tot felul de 
pești, — inf<nineazu președintele 
Comitetului sindical ul uzinei, 
Mihail Pudiopaeu, Unii dintre 
tinerii muncitori i'upăla, tot m 
condifium uuuntujuaxv, permise 
de călătorie delu Direcțiunea de 
turism ți excursii a < oUsiliului 
Central ul Sindicatelor din Uniu
nea Sovietică. ItiiCrariul acestor 
(ălălorii este foarte variat In 
acest an, de pildă, m ocazia ju
bileului de 110 uni delu nașterea 
lui .Li .\undrii Pușktn, uu fost 
prevăzute câteva excursii la lotu
rile legate de viața și activitate* 
marelui poet rus

Comitetul coinsomotist al uzi. 
nei u orguni/ut, împreuna cu Co
mitetul sindical. jnuilru lunile 
august >i septembrie, — o călă
torie a sportivilor în (uuenz. 
Amator i de a pinism vor mea 
prilejul să se urci1 acolo pe vâr
furile munților și vor fuce exer
ciții practice lutru tabără de 
turism situata la o înălțime de 
1.500 mir. deasupra nivelului 
mării.

('omitetul sindical aJ uzinei 
face totul pentru cu stipuluțiu- 
nile contractului colectiv, privi
toare la organizarea odihnei 
muncitorilor <i funcționarilor să 
fie respecte te cu strictețe.

In ședințele Comitetului Au 
fost ascultate de câteva ori co 
municărilc președintelui Consiliu
lui de Asigurări Soclu lu al u- 
zinei. precum și acelea u!e con
ducătorului colectivului de sport 
și educație fizică, cu privire la 
organizarea odihnei de vară u 
muncitorilor și funoti°nar^ar«

Organizația sindicală a uzinei 
capătă în fiecare an tot mai 
multe permise pentru casc de 
odihnă și sanatorii, fapt care 
evidențiază marea grijă a Statu
lui sovietic față de sănătatea 
oamenilor ui uncii sovietici.

r. iacoulev

NUI E PANA A-CUM, ACEASTA 
SARCINA VA El ÎNDEPLINI
TA IN MOD STRĂLUCIT. IN 
ACEST CAZ. PRODUCȚIA A- 
NLALA A FIECĂRUI Ml NCl- 
TOR INDUSTRIAL DIN UNIU- 
NEA SOVIETICA VA FI LN 
1950 DE 0 ORI MAI MARE HI 
CAT IN 1915 — DINAINTE DE 
REXOLLȚIE - IAR (PRODUS 
ȚIA O1URA VA FI DE 7 ȘI 
JLMATATE ORI M \1 ’M \BE.

In cundițiun.le societății so
cialiste, productivitatea muncii 
se mureș e; aceasta însu nu in 
cont «ii .'.i'.prai acordării fizic? a 
muncitorilor, ci datorită inzes- 
trări. i >r tehnici', lucru dovedit 
de însăși creșterea uriașă a in
dustriei sovietice -de mașini. încă 
din ajunul celui de al doilea 
război mondial t niuncu Sovieti
că fabrica de 5J ori mui multe 
ma.uij decât Rusui țaris ă in 
1915. In prcz.jit uceastâ cifră 
este ;i mai mare. In 1950, par
cul de mașiui-unelte pentru tă
iatul metalelor, exisUmi in L'- 
niunea Sovietică, va depăși a- 
proape cu o treime parcul de 
mașiiii-uuelte care exista în Sta
tele Unite in 1940.

DEASEMENT, MECANIZARF \ 
PROCESELOR GRELE DU 
MUNCA SE DESVOLTA IN
TRUS RITM FARA PRECE

ConUruclurul de motoare Er<sh 
kleonient (uzina „Voite" din 
Tulim) a terminat înainte de 
termen progrumul planului cin
cinal. Astăzi el lucrea/ă în con

tul uliului 1952.

Milioane de muncitori sovietici 
Și-au ridicai caldicarea 
prulesională

In 1948
narnărol muncitorilor și 

funcfionarilor din Uniunea 
Sovietică s a mărit cu două 

milioane oameni
In 1948, numărul muncitorilor 

$1 funcționarilor incadrall in eco
nom a națională sovietică, s’a mă 
rit cu două milioane de oameni, 
lu Industrie, construcții ți trans
port au iost trimiși un milion de 
tineri muncitori calificați, caic 
sunt absolvent) al școlilor tehnice 
șl de meserii.

Trei milioane opt sute de mii 
oameni d'ii câmpul muncii și-au 
sporit in cursul anului trecut ca
lificarea profesională.

Pentru realizările Importante ob
ținute in domeniul producției, tcli- 
nicel șl știlnfei in 1948, un nu
măr de 21 de muncitori din Mos
cova au fost distinși cu premiul 
„Stal|n“.

DENT IN UNII NEA SOVIETI
CA. IN TIMP CE IN VECHEA 
IIL’SIE. — DE PILDA, - NU
MAI 1,7% DIN ÎNTREAGA 
CANTITATE DE CĂRBUNE DE 
PIATRA ERA fXI’RASA CU 
AJUTORUL MECAN1SMELO1L 
IN PREZENT ACEASTA RA
MURA A INDUSmiF.I ESTE 
MECANIZATA APROAPE 100 
LA SUTA.

Puternica tehnică socialistă, 
pusă în serviciul omului, nu a 
ușurat numai munca acestuia 
dar a ridicat, totodată, produc
tivitatea munci' la proporjii nc- 
mai întâlnite. Tocmai datorită 
aestui fapt, la mina „Molo’ov” 
din bazinul carbonifer Kuzncțk, 
un miner extrage în prezent. în 
fiecare schimb, câte 25—55 tone 
cărbuni, in timp ce înainte de 
Revoluție el extrăgea cu greu o 
jumătate de tonă.

Este important de subl'niat că, 
in condltiunile socialismului crește
rea productivității munci) este In- 
d solubil legată de sporirea sala
riilor. In perioada de timp 1928— 
1940, salar ul mediu anual al 

muncitorilor și funcționarilor sovie
tici a crescut dela 8C0 la 4.100 ru
ble, adică de 5 ori. In 1950, ni
velul salari lor va fi aproape cu 
5C la sută mai mare decât îna
inte de război.

SEMNELE VIZIBILE
ALE COMUNISMULUI
Puul(ju>k.iia ist1 una din nu- 

meruaself lutulduți dm ('liban, 
uscmunâluure (u uluh a alte mii, 
exibtvHlv m Uniunea u.
Sumele et nu hguieazu pe harta 
Uniunii Sovietice j uu de mult 
nul nu era pumendâ in ztaie, 
in feui» • . sau iu lăiți. In ItU- 
hi.i prcretaduționarL:, mu de Io 
cuhtal1 rămâneau necunoscule, fi. 
indtu prv^a burglu zo moșit r< a 
st a nu itcurda ni i o atenție lo
cuitul dur lur.

Dur, suurele se reflecta și 
fntr'u pdulură de apa I iafa dm 
localitatea Patdounkaiu reflecta 
»t himbiuile imense cari » au pro
duc m unii lîevulației și sunt i u- 
raelcristice pentru loute nulele 

\iouiti<c. '1 răniturile noi pe ture 
le ut'dem astăzi m lucalifatiu 
Puvloutkuta le găsim in toate ta. 
lele sovietice dm vremea noastră, 
in cure toate drumurile duc spre 
comunism.

Toamna uc<‘n ta te implinetc 
20 de ani, dela inceputurde cons
trucției colhoznice masive in tu
tele sovietice. Urmând apelul 
Purtidului bolșevic, țărunul dhi 
Uniunea Soviet ii a n pus capăt 
gospodăriei indtviduale fi a înce
put să-și construiuscă viața pe 
baze noui, socialiste. I l n u gre
șit mergând pe drumul indicat 
de Partidul Cumuni-t. de 1 T. 
Stalin — organizutuml regimului 
colhoznic in Uniunea Sovietică.

Prin proprie experiența, col
hoznici sau convins de imenși 
superioritate a noului regim dela 
sute.

('olhozul a adus fericirea agri
cultorului. Pentru prima dată in 
istorie, muncitorii agricoli eltbe- 
rându-se pentru totdeauna de ex- 
ploalureu chiuburilor, de primej
dia mizeriei, munCa lor a căpă
tat o importanță socială, a de
venit o cheiiiune de onoare, cu- 
ruJ >i glorie. Steaua de aur a E- 
rouluj Muncii Socialiste, care 
strălucește astăzi pe pieptul mul
tor muncitori agricoli, este o măr
turie vie pentru noua ți marea 
importanță pe care u căpătat-o 
munca țăranului.

Odată cu regimul colhoznic 
și-a făcui ințrarea în sate și teh
nica modern u — tractoarele ți 
combinele, electricitatea fi radio
ul. In Uniunea Sovietică se șter
ge treptat diferența dintre orașe 
ți sate. Paralel cu acest proces, 
se desfășoura un al doilea pro
ces de mare importanță — șter
gerea diferenței dintre munca fi
zică și c<?u intelectuală.

In satele soviet ic e au apărut 
profesii noui — profesia de me
canic, de zootrimician, de strun- 
far, de electromecanic... In satele 
sovietice s au format oameni noi, 
oameni cu un vast orizont, ou- 
meni avizi de cunoștințe. In sa- 
tele sovietice s’a format o întrea
gă pătură de intelectuali ieșiți din 
rândurile poporului ți strâns le
gați de acesta.

Astfel, sub ochii nOțțri, apar 
și se întăresc trăsături noui, tră
săturile comunismului. Aceste 
tru aluri vizibile ale viitorului 
comunist se aratâ cu toata forța 
și in localitatea Pavlovskaia din 
Cu ban.

Cu pași repezi satul sovietic 
înaintea spie belșug. Mulțumi
tă regimului colhoznic, țărăni
mea muncitoare a căpătat peil~ 
tru prima dată posibilitatea de a 
duce o viața bună, de a-și ri
dica nivelul material și cuItiiraJ. 
Colhozul „Komsomoleț' este un 
Kolhoz-niilionar. Suma de un mi
lion de ruble nu mai este o no
țiune abstracta pentru țăranii 
sovietici, pe an ce trece, bunuri
le colective ale localității cresc 
odată cu veniturile fiecărui ță
ran colhoznic împarte. Urmările 

bine fa< alur-Ci bUnt evidente; tdeC- 
iricifiiltu, radio ul, ziar* le fi 
* țl!t , in3 li f/t- n li 1 n .1* 
aU tnlral in viața dt luate zi^ 
ieh tile țarauilur.

/ impunlc num Uuuu murala 
hc ivratia iul mai adune
m sa'.eb- f ubunului Nuna gt ne- 
luție uc oameni, formata ;n re
gimul tolhozni , nu mui cunuu- 
șle dual din uunte gri-utațilc fi 
nedreptățile im-|u dc alta dată.

Astupi iolhuxni<u furm ara o 
iuguru farnihe, ui • arei membrii 

strânși h gnți [>rm mutica lur. In 
lolhuz urnul trie prietenul omu
lui. 1 fi culhuz ftineilr au drep
turi egali cu buibații. 1 furi re. 
7olualu șt problema .părinți și 
copii '. < are altădată dădea naș
tere (a ncuumarate conflicte.

Tinerelul rovichc este crescut 
de mareh- h>r părinte, învățător 
fi prieten, lusif I ii/urionoteci 
Stalin. Suriil să trăiască in so- 
*utat*u tumunisiu, el este che
mat să desăvârșească coririruir^^ 
aceftii societăți, să dezvolte și 
să inlartună zi de zi tr&săturilâ 
t umuinsmului.

1 ra ăturile comuni*mului apar 
din ce in ce mui vădit în viața 
de luuJe zilele a colhozului , Kom- 
șumoleț El se arată deor bit d9 
I recis fn noua atitudine a oame
nilor față de munca < socială. 
„Comunismul, — scria V. I. 
Lenm — începe acolo unde apa
re grija muncitorilor d* rând pen
tru ridicarea pruduclioitățti mun. 
(ii, grijă plină de abnegație, care 
învinge munca gna Istoria arrJ 
st ui colhoz este plină de fapte 
în cari poate fi identificată ati
tudinea comunistă a oamenilor 
față de obligațiile lor. Grija pen
tru binele pubhc, pentru intere
sele statului și ale poporului, pen 
tru interesele colhozului este le
ge pentrii făranuț de tip nou. 
Acest țăran are un vast orizont, 
gândurile fi sentimentele sale 
sunt mobile, viața lui spirituală 
este bogată și frumoasă.

Trăsăturile comunismului ișs 
g&scsc expresia și în creșterea 
forțelor creatoare ale țărănimii 
colhoznice. Sprijinindu-se pe 
noua tehnică agricolă, pe care 
statul sovietic a dat-o colhozuri
lor, aplicând rtalizĂr'de agrono
miei înaintate, oamenii colhozu
lui ,,komromoleț" supun din ce 
tn ce mai mult forțele elementa
re ale naturii, transformând ve
chiul pământ al Cub anului. Pri
mele perdele forestiere plantate 
în jurul localității, pe câmpurile 
lolhoznice înfățișează parcă ziua 
de mâine a satului sovietic, unde 
intr'un viitor foarte apropiat nu 
vor mai exista noțiunile de secetă 
și recoltă proasta.

Localitatea Paulo oskaia repre
zintă o mică părticică a imens* i 
lumi socialiste fi in ea, ca și fn 
întreaga țara a socialismului, 
Diața merge înainte, oamenii 
merg înainte însuflețiți de înțe
legerea marelui lor rol creator 
in istorie. F.i știu că lor k apar
ține prezentul și viitorul. Nu-i 
sperie nici o greutate, nici o pie
dică; ei sunt conțtienți de supe
rioritatea lor asupra societății ca
pitaliștilor și moșierilor, cari în
cearcă să dispurtă de soarta ță
rilor și a popoarelor.-

Știm prea bine care a fost 
soarta capitaliștilor și a moșie-^ 
rilor in Rusia. Aceiaș soartă îî 
ușteaptă și pe ceilalți moșieri și 
capitaliști cari zăngănesc arme
le, visând la așa zisa dominație 
mondială.

Timpul lor a trecut.
Secolul al 20-lea este secolul în 

care toate drumurile duc sprt 
(omunum.
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DIN CÂMPUL MUNCII
In întreceri individuale, pe schimburi și pe secții

Muncitorii și muncitoarele 
dela Filatura Lupeni obțin tot 

mai frumoase succese în munca

/n abataj
cu echipa tovarășului Codreanu

întrecerea socialistă care se des- 
lasoara cu toata intensitatea în- 
lc muncitorii diieritelor echipe și 
• ecții dela F. latura Lupeni, in 
cursul lun.i iunie s'a soldat cu re
alitate din cele mai bune. In a- 
ceasta luna au fost antrenați in 
i' trecere uit număr de 485 mun- 
< (ori și muncitoare, care au de- 
t us o muncă spornica Pentru în
deplinirea programului de produc
ție.

Datorită eforturilor susținute Și 
spiijlnului organizației de Partid 
și sindicala, muncitorii și munci
toarele Filaturii Lupeni au câștigat 
întrecerea pe care au susținut-o 
ca muncitorii dela Filatura Visco- 
l I d'n București in cursul lunei 
iunie.

Pentru 'îndeplinirea angajamente
lor luate, muncitorii și muncitoa
rele Filaturii Lupeni in cursul lu
mi iunie au pornit la muncă pe 
1 uză de întrecere intre ei — in
el vidual pe schimburi și pe secții.

Astfel, cele trei schimburi dela 
secția răsucit s’au luat la între
cere intre ele pentru a da fire de 
o mai bună cal tale. Asemenea 
întreceri s’au desfășurat în sec- 
t ife tratare, bobinai și împache
tare. In secția sortare au avut 
loc mai multe întreceri indivi
duale, toate urmărind creșterea 
producției și Îmbunătățirea cali- 
t ții produselor. Muncitoriii dela 
casa de cazane, care lucrează în 
trei schimburi au muncit și ei 
pe bază de întrecere, urmărind 
economisirea combust bilului.

Cea mai însemnată depășire a 
fost obținută de tovarășa Deme- 
ter Vilma, care a dat cu 102,77

PATRIOTISMUL—
IZVOR DE FAPTE MĂREȚE

(Urmare din pag. I-a) 

tru prima dată libertatea și Inde
pendenta națională datorită U. R. 
S. S. — țara noastră se întă
rește șl înaintează spre un viilor 
fericit datorită ajutorului Țării So
cialismului. Patriotismul oameni
lor muncii se împletește armonios 
cu Internaționalismul proletar, cu 
dragostea fierbinte pentru Uniune3 
Sovietică șl pentru marele Stalin.

Trădarea internaționalismului 
proletar de către clica naționalistă 
burgheză a lui Tito înseamnă pier
derea independenței naționale a 
Iugoslaviei, aruncarea ei in bra
țele imper aliștilor anglo-amerl- 
canl.

Succesele obținute in lupta pen
tru construirea socialismului, ero
ismul șl sp ritul de sacrificiu al cla
sei noastre muncitoare, toate do
vedesc dragostea el fierbinte de 
Patrie, dragoste pe care Partidul 
a sădit-o in sufletele oamenilor 
muncii și o cultivă ca o floare 
de mare preț. Trebue să luptăm 
insă pentru ca masse din ce in 
ce mai largi de oameni ai mun
cii să fie pătrunse de acea con
cepție eroică asupra vieții, de a- 
cea liotărire de a da totul pentru 
ridicarea Patriei, concepție pe 
care Partidul a insuilat-o părții 
cele! mai iuaintate a proletariatu
lui. Partidul ne cheamă la luptă 
pentru a face din patriotism UNA 
DIN FORȚELE MOTRICE ALE 
CONSTRU1R 1 SOCIALISMULUI.

Pretutindeni, iu fabrici, in ins
tituții și la sate, in școli și in 
cazărmi, organizațiile de Partid, 
s nd catete, organizațiile de tine
ret. au datoria de a lămuri con
ținutul nobil al patriotismului, de 
a arăta CALEA CONCRETA pe 
care fiecare om al muncii poate 
lupta pentru înflorirea Patrie". 

la sula peste norma. Datorita re
marcai',Mur depașiii înregistrate 
in lunile antet oare tovar.ișa De- 
meter a ajuns sa lucreze in con
tul lunei decembrie.

Rezultate imiltumilolre au fost 
înregistrate și de tovarășa Uile- 
can Maria, care depașnd norma 
pe iunie cu 101 la suta lucrează 
încă depe acum in contul lunei 
noembrie.

Dar asemenea Mtccese au fost 
obținute și de alte tovarășe, (iro- 
gan Giga, de pilda, a depășit nor
ma cu 77,7 la sutTi, R.iț Elisabeta 
cit M la suta, (iârbea Ioana cu 
48 Ia sută, precum și altele cari 
au terminat luna Iun e cu depă
șiri de normă intre 20—36 la sută.

Absentele nemotivate au fost Și 
ele reduse cu 1,45 la suta fața 
de luna mai.

In urma rezultatelor înregis
trate în cursul lunei iunie de mun
citorii și muncitoarele Filalurei 
Lupeni programul de producție a 
fost depășit la fire cu 6,51 la sută, 
iar la celofibră cu 25,35 la sută. 
Pentru a putea lupta cu succes, 
pentru a-Si putea îndeplini sarci
nile ce le revin în cadrul Planu
lui de Stat pe anul 1949 și pen
tru a-și putea duce la îndeplinire 
angajamentele luate in întrecerea 
pe care o susțin cu muncitorii Fi- 
laturei Viscofil București, munci
torii și muncitoarele dela Filatura 
Lupeni, vor trebui să lărgească 
cât mai mult întrecerile în pro
ducție și muncind cu râvnă să 
lupte pentru îndeplinirea normelor, 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le stau în față.

C. ANDRAȘ, coresp.

Să facem din memoria nepieri
toare a figurilor progresiste ale is
toriei noastre, a eroilor luptei pa
triot.cc a i lașei muncitoare șl po
porului ne: Tu nume scumpe cu 
care să se mândrească șl pe care 
să și le ia ca îndreptar al vieții 
sale fiecare om al muncii. Să po
pularizăm minunatele figuri de pa
triot! înflăcărați, de eroi ai mun
cii, pe care-l scoate zilnic la lu
mină perioada plină- de eroism a 
construirii socialismului.

Trebue să ducem o luptă înver
șunată împotriva încercărilor ex
ploatatorilor de a folosi naționalis
mul ca un mijloc de invrăjbire a 
popoarelor, de spargere a solida
rității internaționale a celor ce 
muncesc in lupta împotriva ex
ploatării. Să educăm pe cei ce 
muncesc in spiritul respectului și 
dragostei față de alte popoare și 
al mândriei naționale pentru ceea 
ce a adus și aduce poporul nostru 
ca aport luptei pentru ei'berarea 
omenirii de robia capitalismului. 
Să facem să clocotească in su
fletul fiecărui om al muncii ura 
neîmpăcată împotriva dușmanilor 
de moarte ai omenirii, imperialiștii 
anplo-americanl.

Să desvoltăm și mal puternic in 
sânul oamenilor muncii, dragostea 
pentru Patria Socialismului birui
tor, măreața Uniune Sovietică, scu
tul independenței și suveranității 
noastre naționale, eiiberatoarea 
șl sprlj nitoarea de zi cu zl șl ceas 
cu ceas a Patriei noastre, Repu- 
bl'ca Populară Română.

Împletind dragostea de Patrie 
cu Internaționalismul proletar, cu 
lupta necruțătoare împotriva duș
manilor Patriei, vom întări uriașul 
front a! păcii, democrației șl so
cialismului și vom asigura astfel 
viitorul fericit al Patriei și popo
rului nostru.

(Urmare dhi pag l-a)

curbundui. 1‘ânu niâiiiu diminea
ță, s'u teriniuut cu sourvle. Apei 
mu întrebă:

Ai mul fost \rcodutu in 
mină ?

— Nu. N'iuii fost.
— Noi suntem obișimiți. Par 

eu uni trioe ilinir'o ciis.i In'r’ul 
tu, d ntr'uii atelier, inlr'uiiul ma1 
iiitum-co'i. Astu-i râu doar eu re 
intumpLi cutcudatu și nenorociri. 
I’âuu uemna um scuput. Nici u- 
nuiu d ube noi uu i -’u iniam- 
plul nimic.

— Orizontul 7, spune Iov. Cr'- 
stajj Anton. încă puțin ți u- 
jungmu.

— De-am ajunge odaia, inter
vine bulriînirl Deuk. limpid ăs
ta ia cure nu puți fure nimic, 
mă oiuouru.

— Aici colorăm. (.'oliviu s’u 
oprit. Mai rumene un singur 
tovarăș.

— Cu tino ce-i ? îl întreabă 
Iov. (’udernu.

— Jos — eolior la orizontul 
9.

— Nou culinară sunutos și țruza 
ni Imiiu cu tine I Stăm câteva 
minute ca să se obișnuiască o- 
cliii cu întunericul, apoi plecăm.

— Astu-i st razia noustra prin
cipală — spline Iov Codreanu, 
uruundu-mi gulcriu cure duce 
spre ahutuj. Nu se poate defila 
că vezi, mul dai cu capul dc 
grinzi iar pe jos îi numai upa. 
Dar pentru aia, când întoarcem 
norma jx*>te cop, să-IJ vezi nu
mai pe .Mihaly buci. Ce să-ți 
spun, mui abitir ca o ragiită 1

Toți grălx'sc. Cimoso locurile 
ca lu lumina zilei. La cotituri 
ici colo, becuri cu aer compri
mai, luminează galeria.

— Sus se uude vocea lui Mi
haly — care u mers fot timpul 
în fruntea echipei. Urcăm scă
rile ude. Apa picură ți se scurge 
într'una.

— Aslu ne omoură pe noi, apa. 
Dacă n'ar fi ea ar merge lucrul 
cu lotul altfel.

— Hai sus, Moldovanule, bai 
sus. întâi să vedem cei de făcut 
aici apoi treci la vagonetele tale.

Intrăm în abataj.
— Astu-i casa noastră — spune 

tov. Codreunu. Când intru în 
ea aproape cu uit de toate. Că 
la drept vorbind e ca o casă, 
nu ? vezi, pereții ăștia i-am po
dit aa să nu ne fie frig I spune 
zâmbind iov. Codreanu — ară- 
tându-mi armătura. Peretele ăsta 
din fund trebue să-l înpingem 
puțin mai în fund. Peste vreo 
două trei luni terminăm și cu 
el. Tov. Mihaly ți-a dat haina 
jos.

— Sloi puțin tov. Milialy. As
tăzi te grăbești ca niciodată. Ui
te trebue să vedem ce-i de fă
cut 5

— Stau, stau, cum să nu stau, 
numai idu-i drumul (repede.

A orbesc între ei despre armă
tură. despre puțcături.

— Și ii vedeți, spune Mihaly 
cri am dat numai 31 de tone. 
Astăzi n’ar fi rău daca «ni in- 
pinge-o un pic mai departe.

Codreanu și cu Mihoc Nico- 
lae rumân într’un abataj. Milialy 
și cu Reis se îndreaptă spre al 
doilea. Moldovan Iosif coboară 
jos la vagonete.

Scânduri, scânduri, măi Nico- 
lae adu vreo patru-cinci. Nico- 
lae ți-a dat jos ,cămașa. Codrea
nu curăță terenul pentru a pu
tea podi. Peste vreun sfert de 
ceas, terenul gata podit

— Așa măi Nicolae. Astăzi 
imi place. Am început-o Line.

Apoi pregătesc aparatele pen
tru dat găurile. Se uită Ia pe
retele de cărbune din fuța lor.

— Ăstuia nu i-ar strica măcar 
vreo 11. De durut, n’o să-l doa
ră.

— Vezi, spune tov. Codreanu, 
acuma ni se perm te să dăm gă
uri câ'e trebuesc. Sigur că așa 
lucrul merge mai cu spor. Pe 

vremea lui Antonescu primeam 
câte tril patru cartușe pentru 
pușca. Itestul. lucram cil ciocu- 
nclc de abataj. Poți su-(i închi
pui <<• greu cr.i 1 |>- multe ori 
dornieum cu mâinile in oi|>â u-ce 
cu ne amorțeau dvubincliu de 
atâta lucru. Tomnai pe când sa 
încăpu «latul găurilor din < - 
lukdl abataj. Se uude vocea lui 
Mihaly.

Mai Gheorglte mâi, bal un 
pic încoace mai, ca s a rupt arma
tura, firar sa fie de rus.

Se căută lemne, scânduri. Nu e 
n iii'c grav. După ce repara, M-- 
lialv vrea sa dea găurile. întâia, 
a doua... d ntr'odala se oprește.

Hei, doamne, ce te-oi pune 
eu la rând tâlhar și hoț ce-mi ești. 
Acum s'a detectat ntuȘ na de dat 
găuri. Nu-i Imn furtunul. Bătrânul 
Mihaly nu știe ce sa mai iacii de 
necaz.

Ei vezi, de când mă chinuesc 
aici, puteam temi na găurile I 

Cineva vine șl ne cheamă.
Haideți jos, se pușca in abata

jul lui Codreanu — așa vezi, 
spune Milialy — el și pușca și cu 
nici ti’am dat găurile ma ala, 
artificierule, treci pe la ml,ie ca 
în 5 minute și eu sunt gata. Câ
teva bubuituri Și dc fiecare data 
galeriile tremură.

Până sa iasa fumul din abataj, 
stau de vorba cu iov. Codreanu.

— Si cu și Dcak șl Cuderna. 
am început sa lucram odată cu 
Pop Ludovic, am îost amândoi 
vagonetari. Asta la început. Pe 
urma ani ajuns miner, tnai târziu 
șef de echipa, așa ca ne-am des
părțit. hi spun așa cum este, dar 
pe mine m'a bucurat foarte mult 
victoria lui Pop. A fost și pentru 
noi, cum să spun, un fel de îndemn. 
Chiar săptămână trecută am avut 
o ședință cu toată grupa in care 
ne-am hotarît să-j urmăm exem
plul. Dacă merge bine, până cel 
tnai târziu la 1 septembrie termi
nam cu 49.

Locul unde lucrează grupa tov. 
Cuderna Emil, e destul de ane
voios. Pe de o parte, stratul de 
cărbune este destul d.e subțire, 
iar pe de alta, locul de muncă 
este scurt. Până să atace locuri 
de muncă în altă parte, trece timp 
mult. O altă, piedică este apa. 
Mai ales în partea din spre Jiu, 
când încep să atace, plouă gro
zav, din care cauză sectorul nu 
poate fi mecanizat in partea a- 
ceasta.

— Cu toate acestea — spune 
tov. Codreanu, noi ne dăm toată 
silința. Orar și astăzi am vor
bit cu tov. Cuderna despre asta. 
Grupa acestor tovarăși lucrează 
in acest sector din martie 1948. 
Când au început să lucreze se gă
seau Ia 8 ni. adâncime sub ori
zontul 7. Ținând seama că distan
ta dintre orizonturi e de vreo 30 
de metri și că în momentul de 
față grupa tov. Cuderna se află 
la 4 ni. distantă de orizontul 8, 
însemnează că s’a lucrat destul 
de bine. Cu abatajele în care se 
lucrează acum, se nterge spre a- 
coperiș și culcuș până când se 
întâlnesc.

— Peste vreo două luni — spu
ne tov. Cuderna ajungem la ori
zontul 8. In munca asta ne-a a- 
jutat mult tov. inginer Oprișa Și 
tov. șef Moineu care și-au dat tot 
interesul pentru sectorul nostru.

— Urcăm sus în abataj. Fumul 
s'a risipit încât începe lucrul mai 
departe.

De cealaltă parte Mihaly a ter
minat cu găurile.

— Ura. trăiască artificierul. Ăs- 
ta-i omul meu. Noa hai să-i dăm 
drumul I

In abatajul tov. Cuderna munca 
a început serios. Se vorbește mai 
puțin dar mâinile li se învârtesc 
în toate părțile. Tov. Codreanu 
încarcă de zor cărbunele obținut 
de pe urma pușcăturii.

— Măi Nicolae tată, vezi tu 
ce-1 cu armătura aia de sus. Ni
colae a luat ciocanul de abataj 

și face loc pentru grinzi. Lopata 
lui Codreanu lucrează parca auto
mat.

Ast.i merge la mine Si con
deiul la d-ta. Poli sa-ti închipui, 
luctcz de-alâția ani, incât atunci 
când lucrez a ci, parca fi in- 
tr'o bancă la școala

Apoi luând in mâini câte-un 
bulgare de cărbune.

Asia vezi, asta-i aurul țarii.
Și Iar lucrează mal cu sete.
N ci un pic de delăsare din uar- 

na lor in tot timpul lucrului. Cum 
s a priceput rn.it bine, tov. Co
dreanu a t mit ia-mi exprime mul
țumirea lui și a celorlalți. 1 e când 
cu inlrcccrile socialiste, trilul s’a 
schimbat spre bine. Pe lângă mă
rirea salariului care le ajută să 
duca o viata destul de bună, so
cietatea le-a mai dat și câte-un 
costum de miner, cauciucul, le-a 
dat dreptul la doua perechi de 
incalțam.nte.

Cel puț n acuma sunt mul
țumit cu munca mea. Mai iuainte 
nimeni nu-țl dădea nimic I

Sus în abataj, a urcat tov. Sim- 
cic loan ca sa cerceteze terenul 
ca nu cumva sa fie metan. Apoi 
se trece la armare. Se cara grinzi, 
stâlpi scânduri.

— Așa Nicolae, așa, dâ-i drumul 
să meargă cât mai repede...

In toiul lucrului au u.tat de toate 
șl de soare și de cele lăsate sulr 
razele lui. Sudoarea amestecată 
cu prai de cărbune le-a acoperit 
fata Si pieptul.

— Vezi tot așa lucrăm și ne’n- 
țelegem noi toata ziua.

Cu Nicolae mă înțeleg de mi
nune. Parcă aș ii la mine in casă. 
Așa când nu ne reușește ceva, 
rar de tot, mai tragem câte-o 
înjurătură dar despre asta să nu 
scrii... au trecut amândoi la încăr
cat cărbune. Lopețile se împlântă 
adânc în grantada de cărbune.

— Hai cu el la rol să-i dăm 
drumul jos așteaptă vagonetarul 
Moldovan. Numai că peste vreo 
jumătate de ceas, necaz in toată 
regula. Codreanu prinde pălăria Si 
o trântește jos, apoi, zâmbind se 
apleacă și o ridică.

— Că de altfel nu-i ea de vină, 
îs de vină cei care nu ne trimit 
vagonete I Cum ar merge lucrul 
dacă ar fi și la noi mecanizat I 
Așa trebue sa așteptați până îți 
vin vagonetele. Tocmai astăzi s'a 
nimerit o mârțoagă de cal. Asta-i 
vreme pierduta degeaba I

De dincolo strigă Milialy.

La mina Aninoasa
Mai multe grupe de mineri scol cărbune 

în contul lunii August
.Vinerii dela jini'loasa care 

și-au luat angajamentul să ur
meze exemplul lui Pop fjsdoDic 
prin terminarea Planului înainte 
de termen și-au intensificat e 
forturile in muncă, luâ'idu-se la 
întrecere cu timpul.

Muncind mai organizat, mai 
disciplinat și fără timpi mor(i 
începând din ziua de H iulie, 
grupele conduse de tonarășii Du.

PIERDUT
— Buletinul Bir. Populației Nr. 

353 pe numele lonescu Alexandru, 
eliberat de Miliția Focșani.

Declar nul.
★

— Buletinul Birou-ul Populației 
pe numele, Pogăceanu Nicolae, e- 
liberat de Miliția Târgu-Mureș.

Declar nul.
★

— Livretul Militar de Ofițer de 
rezervă Nr. 401 din 1941 și Bu
letinul Biroului Populației pe nu
mele Vladislav Paul, eliberat de 
Miliția Petroșeni.

★
Declar nul.
Un volum de Tichete pentru 

carne Tip. A. de K kg., seria 
2.201—2.300 — Centrul de tăere 
^Comcar" Petroșeni.

Se declară nule.

— Coboara jos mai Gfaeorghe 
de vezi ce-i cu mărcile alea ca 
ma bagă'n draci nu alta I

Peste vreo zece minute lucrul 
iliccpe. Intre timp, Nicolae a re
parat ceva la armatura.

Către orele noua jumătate-, tot 
cărbuncje de pe urma pușcaturilor 
a lost inefreat. A rămas in fund 
paletele negru de cărbune. In til- 
laia luminii strălucește.

Avem noroc și in Moldovan 
ca-i bun vagonetar. Ceea ce stri
ca la noi e aj a și iip'a de mărci.

Toate condițiile grele in Lare 
lucrează, nu-i imp edlcă sa treacă 
mereu peste noima.

Uite numai luna trecută, am 
depășit cu peste 5-i la sula.

Astăzi au dat .14 de tone de 
cărbune.

tiândul nostru spune tov. 
C'odrcajiu e sâ-i urjnam lui Pop 
Ludovic. Oricum, echipa lui lu
crează mai bine ca a noa-tra. El 
are și inovații. Dc câtva timp am 
pus și noi grinzi pe sus, incât a- 
tuncea când pușcam suiiUm cu a- 
1 atajul in siguranța. Deocamdată 
insa, terenul acesta nu se puate 
mecanlza.

Pe toți i-a entuziasmat felul 
cum Pop Ludovic a fost recom
pensat.

înainte puteai întoarce dea
lul asta tocmai pe dos ca ni
meni nu-țl dadea nimic — spune 
Milialy.

Galeriile ne duc spre puț Sunt 
inulți, în așteptarea coliviei. Echi
pa tov. Codreanu a părăsit lucrul 
printre ultimele.

— $j ain mai fi stat, spune Mi
haly dar cc sa-i faci dacă nu sunt 
mărci I S’a așezat pe niște lemne 
și așteaptă să-i vie rândul să urce 
sus, după cum, când ii vine rân
dul sa intre in tniua așteapta să 
coboare.

— Eu nu mă simt bine, parcă 
imi lipsește ceva, «-ând nu cobor 
in mină — imi spune t/,y. Co
dreanu.

Ai văzut cum ne înțelegem noi 
aici. Parca am fi vecini cu casela 
și i-aș cere lui Mihaly o țigare.

Peste câteva minute colivia ne 
poartă la suprafață. E ora 10 
seara.

— Ce păcat că e seară și nu 
se vede soarele, spune Codreanu.

— Ce dacă-i seară ce, parca 
nu-i tot soare șț cărbunele ? N’ai 
văzut cum scripește ? Mihaly o 
i-a înainte...

N. ȚIC

mitraș Victor și Alberl Alexan
dru, scot cărbune in co'<tul lunei 
august.

Tot în contul lunei august lu
crează și grupele tooarășilor V<- 
liu( Zaharie, Balinf loan, Colda 
loan ți Csmunderfil- Victor, iar 
un alt număr de grupe lucrează 
in contul ultimelor zile ale lu
nei iulie.

R. P. R.

Judecătoria Populară Mixtă
— Hațeg —

C I 1 A Ț I E

Nr. 223 d'u 12 Iulie 1949

D-na Viorica Craiter cu domi
ciliul necunoscut este citată la a- 
ceasta instanță pentru ziua de 27 
Iulie 19(9, orele 8 d:m. în calitate 
de pârită în procesul de divorț 
intentat de reclamantul Carol 
Craiter.

In caz de ueprezentare se va 
urma conform legii.

Dosar Nr. 223 din 1949.
Judecător-șef. ss. loan Va’da. 

Priin-gref.er, ss. Carp. Tăutu.



♦
ZORI Ti (j 1

In întreaga lume tineretul 
pentru Festivalul Mondial
BUDAPESTA H (Agerpres).— 

Coiiutoi ui 1 n terii a | io nai de Pre
gătire a faslivtdului Mondial al 
Tineretului Studenților cuinii 
nictț următoarele Im legătura cu 
pregătirile tineretului din lumea 
lirtreugâ pentru farfivalul Mo» 
dini al Tineretului,

Iu <liina, a fuM formată de
lega țiu la fohtival care \ a li ul- 
cutură din 116 țiersuuiie, dintre 
rare <>5 artiști.

In Germunia, delegația tinere
tului Liber german, curo va par
ticipa la festival, va părăsi țara 
în Cadrul unor mari scrliari 
populare. In uzine, tinerii mun
citori couiitriuuc un (ren tJ păcii 
pentru Budapesta. Delegația ger. 
mana yu călători cu acest trei1 
special.

In intragn Eranță, continuă a- 
legerile delegărilor la [estival. 
In Italiu. pregătirile tineretului 
<r intensifică Aproape in toate 
provinciile Italiei, delegații nu

Declarațiile conducătorilor organi
zațiilor de tineret din Italia și Algeria

PAIUS 15 (Agerpres). — Ser
viciul de presa ui Federupei 
Mondiale u Tineretului Demo
crat irun&inite deci ara (iile iu1 
banco Botxxira, secretarul orga
nizației dc tineret italian, în Le- 
gutui ă cu pregătirile în vederea 
Congresului și foști vai ului Mon
dial al Tineretului.

Congresul Mondial al Tinere
tului Democrut a declarat |<ar>cu 
Boccura constitue pentru tinere
tul italian un eveniment interna, 
țional de cea mai mare însem
nătate în lupta j>e care el o 
duce pentru pace și independen
ță naționala, împotriva uțâțutu- 
rilor la un nou război șî a la
cheilor lor.

Congresul Mondial ne va da 
posibilitatea să facem cunoscut 
milioanelor de tineri din întrea
ga lume cu tineretul italian lup
tă alături de ei pentru puce și 
cu le arătăm cu unitatea inter
națională a tineretului constitue 
cea mai bună garanție pentru 
lupta cu succes împotriva ațâ
țătorilor la razboî.

Tineretul nostru îți va alega 
delegații oare vor pleca la Bu
dapesta, unde vom spune 'cuvân
tul tineretului italian care, ală

Creșterea simțitoare a volumului mărfu
rilor vândute în zona sovietică de ocupație 
din Germania în urma reducerii prețurilor

BERLIN 15 (Agerpres). — La 
11 iulie, prc|urile articolelor ali
mentare și ale articola’or de ma
re consum ce se viind la maga
zinele de comerț l*ber din zona 
sovietică de ocupa|ie din Ger
mania și din sectorul sovietic al 
Berlinului, au fost reduse pentru 
u doua oară în cursul ultimelor 
șase luni.

Noua reducere a prețurilor 
este in medic de 50—55 la sută. 
In acelaș timp, au fost reduse 
și prefurile la restaurante.

Ziarele subliniază că in prima 
zi a reducerii prețurilor, volu

fost ale^i. Didrgațiu italiană nu
mără Du |x*rsoanc.

In Anglia, Comitetul Tinerilor 
din Sindicalul Mctulurgiștilor îți 
ulegv reprezentanții la festival.

In Albania, a luai ființă Iu 
începutul lunii iulie un coniHet 
tiufionn) de pregătire a festiva
lului. rincietul albune/ va fi 
îeprczcntat de un grup de 60 
delegați.

In Argentina, pregătirile |H*4i- 
tru iparticipanfci tinerelului ar
gentinian In festival sunt în 
plină desfășurare. A fost editolu 
n broțură asupra uctivitâ|*i Fe
derației Mondiale a tineretului 
democrat și /u adresat un apel 
tineretului argentinian, chcinân- 
du-1 să participe hi pregătirile 
pentru festival. La 15 iulie s‘a 
deschis Iu Buonos A’rcs o expo
ziție cu privire Iu Federația Mon
dială a 1 incredulul Democrat și 
hi viata tineretului din lumea 
întreagă.

turi de tineretul democrat din 
lumea întreagă, dorește pacea, 
libertatea și un trui mai bun.

Dea omenea președintele Uniu
nii Tineretului Demuciut Algv- 
rian Ahniet jChrh’f a declarat 
următoare-C;

Pentru tineretul algeria», Con
gresul Mondial ul Tinerelului 
oare va avea loc anul aresta la 
Budapesta, reprezintă un cvcid- 
încnt care vu aduce numeroase 
«învățăminte în lupta împotriva 
asupririi coloniale.

Cu această convingere, tinere
tul din Algeria începe cu încre
dere pregătirile pentru Congres, 
ș’iind că în acțiunea sa el are 
aiul uri tineretul din Asia, din 
Murea Uniune Sovietică, din 
țările de democrație populara 
ca și din țarilc Europei și ale 
Amerieii care lupta încă împo
triva jugului imperialist.
Acest Congres va constitui pen. 

tru noi un nou prilej de a de
nunța tineretului din lumea în
treagă pregătirile imperialiștilor 
pentru transformarea țării noa
stre într’o buză de operațiuni 
militare împotriva Uniunii Sovie
tice, bastion al păcii și al soda- 

mul vânzărilor în magazinele de 
comerț liber dela Berlin și la 
restaurante s'a ridicat la 1 mi
lion 575 mii mărci. Față de vân
zările din prima zi a săptămâ
nii trecute s’a înregistrat o cre
ștere de 49,5 la sută iar la res
taurante de 55,9 la sută. Mrfu- 
rile vândute în ziua de 11 iulie 
depășesc cu 156 la sută cantita
tea mărfurilor vândute în pri
ma zi a săptămânii trecu ie.

Șuri asemănătoare sosesc dela 
Leipzig, Potsdam, Rostock și alte 
orașe din zona sovietică de ucu 
pape.

se pregătește 
al I inerelului
Iu inului victorios. Sui ne pre
gătim pentru Congresul Mondial 
cerând încetarea ra/Uiinlui din 
\ irtnain dus de coloniștii fran
cezi ți de stăpânii lor americani.

Uniunea 1 incrctului Democrat 
Algcriuii, imprcuim cu tinerii 
membrii ui Sindicatelor și Asu- 
cințiu Stu<Len|ilor Mirulmuni (iu 
formal Comitetul Nn|ionu| de 
pregătire n Congresului delu 
Budapesta. Acest Comitet vu *i- 
duce o luptă cimtinuâ de popu- 
hirizaru a, celui Jc-ul doilea Con
gres al Federuției Momdialc a 
I ineietnlui Democrat și festivu
lui Mondial ui tineretului și stu
denților delu Budapesta.

împotrivirea iață de paclul agresiv 
al Atlanticului de Nord 
crește pe ;.i ce trece

Numeroși senatori ameri -.ani se opun ratificării 
acestai pact războinic

WASHINGTON, 15 (Agerpres). FICARII PACTULUI ATLANTIC 
— Cu toate că cercurile condu- 1)1; NORD.
că!care americane au sperat ca 
Senatul va voia ratlllcarea pac
tului Atlanticului do Nord Iii șe
dința din II Iulie, desbaterlle a- 
supra acestei probleme continuă 
încă deoarece împotrivirea față 
de acest pact agresiv crește pe 
zi ce frece.

Senatorii care se opun ratifică
rii pactului, subliniază In primul 
rând faptul că in cadrul pactu- 
lif Atlanticului de Nord, Statele 
Unite vor fl obligate să-șl la 
angajamentei privind desvoltarea 
forțelor mll'tare din Europa Oc
cidentală.

SENATORUL REPUBLICAN 
FLANDERS A DECLARAT CA 
IN URMA DESBTERILOR CARE 
AU AVUT LOC IN SENAT, EL 
VA VOTA ÎMPOTRIVA RATI-

Valul de proteste al masselor de oameni 
ai muncii din Franța împotriva 

pactului Atlanticului
PAIUS r> (Agerpres). — Pe 

măsurii ce se apropie ziua in 
care Adunarea Națională France
ză va începe desbaterile in le
gătură cu ratificarea pactului At
lanticului de Nord, naiul de pro
teste al masselor de oameni ai 
muncii împotriva acestui pad 
agresiv, deoine din ce in ce mai 
puternic in tntreaga Franță.

Minerii din bazinul carbonifer 
dela l-Cngroy ți muncitorii dela 
întreprinderile Micheville din re. 
giune, au declurat greoi de pro
test. Minerii dela Saint Etienne 
au declarat deasemenea grenă.

Muncitorii din întreprinderile 
dela Saint Denis (departamentul 
Sena) fi zeci de mii de oameni

Greva muncitorilor forestieri 
din Finlanda

HELSINKI 15 (Ageipres). - 
Ziarul TUF.KANSAN SANOMAT 
anunță că la 11 iulie a început 
greva muncitorilor din industria 
foibsjioră. Muncitorii greviști, 
care protes*ează împotriva scă
derii salariilor cu 17 la sută a- 

Paul Robeson 
Amenințat să fie dus în 
fufa tribunalului pen- 
trucă și-a exprimat ad
mirai ia la|a de Uniunea 

Sovietică
WASHINGTON h, (Agerpres). 

— A; a numita coinkie pm’ru 
cercetarea act ivit'ițdur untiamrri- 
eane. expresia celei rnui negre 
rene | iu ni din Statele Unite, a 
(vrut judecarea lui Paul Hobe- 
M)n pentru faptul ca după înu- 
poema >-<1 din vizita pe care a 
făcut-o Iu Mn-mui. și-a exprimat 
profunda .sa udifiiru|i<* ti utoța- 
mentul hău jxnifii ('nimica So
vietică, declarau I ca negrii din 
Ainerb i nu voj lupta nicio<lula 
Împotriva mărci juri a boriutr»- 
tnlllui.

IN CUVÂNTAREA SA. SENA
TORUL AMERICAN FARCUSON 
A RECUNOSCUT CA PRIN DOC
TRINA TRUMAN, PRIN PAC
TUL PAN-AMFRICAN DELA 
R1O DE JANEIRO. PRIN PLA
NUL MARSHALL SI PRIN PAC
TUL ATLANTICULUI DE NORD. 
STATELE UNITE AU DEPĂȘIT 
PREVEDERILE CUARTEI O.N.U.

Den^emenea senatorul republi
cau Langer s'a opus ratificării a- 
xă'ind că nenumărate scrisori șl 
rJecț^ue de protest primite dove
desc® că poporul american nu 
dorește acest lucru. Senatorul 
Langer a adăugat apoi că pac
tul Atlant'culul de Nord prevede 
unele acorduri secrete pe care 
senatul nu le cunoaște.

ai muncii din departamentul Rin, 
au adoptat rezoluții prin care 

,c?r ca deputății Adunării Națio, 
nule să voteze împotriva pactu
lui Atlanticului de Nord.

Mari mecti"guri de protest im. 
polrioa ratificării pactului Atlan
ticului continuă in toată Franța. 
Rezoluții de înfierare împotriva 
acestui pact imperialist au fost 
■adoptate de zeci de mii de oameni 
ai muncii din diferite întreprin
deri dela Paris, de organizația 
Uniunii Femeilor Franceze din 
departamentul Tran el Garonne, 
de sindicatele muncitorilor fi do
cheri din Marsilia, de sindicatul 
muncitorilor metalurgișli din o- 
rațul Colombe, etc.

nunțată de patroni, sunt spriji
niți de Comitetul Executiv a) 
Sindicatului Muncitorilor silvici.

Incercăule social-democra|i.or 
de dreapta dc a sabota greva au 
eșuat.

Puternica demonstrație a torțelor 
democratice din Paris cu prilejul 

sărbătoririi căderii Bastiliei
PARIS, 15 (Agerpres) Cu 

prilejul sărbătoririi lllel de 14 Iu
lie, ziua căderii IJast liel, a avut 
Inc la Paris pe Chatnps Llysees, 
o ceremonie uluială urinată de o 
parada militară.

Iu cursul după amiezii a avut 
loc o tuare demonstrație populară, 
la cure au pârtie pat sule de mll 
de celătenl organ zata de nume
roase organizații democratice prin
tre care Partidul Comunist Fran
cez, organizația luptătorilor pentru 
Pace șl I bertate, C. G. M., Comi
tetul Permanent al Congresului 
Mondial al Partizan lor Păcii, l - 
nlunea Femeilor 1 ranceze, alian
ța Tineretului KepubKan din 
I ran|a, ele.

Manllesiantll purtau tricolorul 
Iraucez. steaguri roșii șl numeroa
se lozinci cerând unitatea oame
nilor muncii pentru apărarea pă
cii. pentru lupta impotrlva pac
tului Atlant'c șl ațâțătorilor la răz
boi. pentru prietenia cu Uniunea 
Sovietică șl pentru pace in Viet
nam. .Manifestată a durat peste 
trei ore. Pe lot parcursul mani
festației locuitorii Pari, ului au sa- 
lu at cu aplauze călduroase șl cu 
ovații entuzăsle pe membrii Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Francez in Irunte cu Mau- 
rlce Tliurez. Jacqucs Duclos, Mar- 
ly șl Marcel Cachlan.

In Place dela Nat on, Iruntașll

Docherii grevișli din Londra 
primesc telegrame de solidaritate din 

toate colțurile țării
LONDRA 16 (Agerpr-s). — 

Ziarul DA1LY WOKKEK sr iiina. 
Iceiza cu din toate colțurile țâ
rii sosesc tvlegiamc dc solidari- 
late cu docherii greviști din Lxjn- 
cra.

Cinsihul Sindicntclur din Lon
drei carv număra 650 000 dc inc-ni- 
Lrii a adoptat o rezoluție prin 
cure cerc abrogurcu legii pr*\i- 
toarc la împuternicirile extraor
dinare nJc guvernului. In rezo
lul ic, <e cerc respectarea drep
tului muncitorilor organizuți de

Buletin extern
CANTON 16 (Agvrpres). — 

Unitățile armatei (populare chi
neze au ocupat orașul Loeng- 
feng la 140 km. Sud de Nanciang 
și au ajuns în suburbiile orașu
lui Anfu. la 190 km. Sud-Vest 
de N'anciang.

Se aniLn(ă deasemenea ci două 
regimente ale Kuomtnlangului 
s’au revoltat in districtul Siang- 
tan.

★
TEHERAN 16 (Agerpres). — 

Kt Teheran a avut loc. o confe
rii .ă secreta a ata^ațilar militori 
americani din toate țările Orien
tului mijlociu. La această con
ferință nu mai particip^it și of'- 
țeri superiori americani, care au 
venit special In Teheran. La sfor 
și tul conferinței nu s’a dnt nici 
un comunicat.

★
Ziarul UNITA anunță câ gre

va d< 24 oie a nimicitorilor me- 
talurgiști care a avut Ioc în ziua 
de 12 iulie in întreaga Italie, a 
avut ca prim rezultat consimță

organi/apilor democratice au luat 
loc intr'o tribună drapată cu roșu. 
In sunetele orchestrei, coloanele 
de maullesiantl au început să 
treaca prin lata tribunelor.

Coloana Asociației Franța, U. R. 
S. S, iiiiâmphiaiă cu aplauze În
delungate-. a trecut purtând dra
pelele Franței și l nlunll Sovie
tice, in timp ce part clpantil la y 
manllesctafie scandau lozinci ca : 
„Traiasca prietenia franco-sovte- 
dcă, garanfla păcii „Poporul 
Iraucez nu ta ratifica niciodată 
pactul Atlanticului de Nord în
dreptat luipotrita l nlunll So>t«<l- 
ce".

Au urmat apoi coloanele ofițeri
lor de rezervă republicani, foști
lor membrii al mișcării rezisten
tei muncitorilor feros lari, etc.

Coloanele tinerelului democrat 
au (recul In fata tribunei chemând 
poporul la lupta jmporrlva pactu
lui Atlanticului de Nord șl pentru 
prietenia cu In unea Sovietici.

MANIFI’.'-TAȚIA DELA 14 IU- 
I.IT. A -‘AMENILOR PtiLITICI 
DEMULt-AȚI ȘI REPUBLICANI 
DIN' PARIS. A DOVEDIT ÎNTĂ
RIREA UNITATII MANȘELOR 
LARGI POPULARE SI VOINȚA 
LOR DE A LUPTA ÎMPOTRIVA 

PACTULUI ATLETICULUI 
PEMRi PRIETENIA CU L'NIU- 
NEA SOVIETICA ȘI PENTRU 
SA1 FAt':.'F.A RliVFNfHCARI- 
LOR ' Ut'EislLOR MUNCII.

a folosi grevele pentru satisfa
cere j ir»unditărdor lor și dr 
manifesta iulăDrilsiea ‘indicai! 
internațională

★
/ZIAD/.'I ;5 ,Agîrpret>. — 

Docherii grcrrițti din portul Eon- 
dru au primit o telegrama din 
partea docheiilor italuni tn care 
accftia iți exprimă solidaritatea 
cu grenițhi ți le comuna â hotă- 
rlrea lor de a refuza sa descarce 
vasele canadiene solite in portu
rile italiene.

mântul patronilor dc a relua ne
gocierile cu privire la înde-crea 
unui nou contract colectiv.

★
LONDRA. 16 (Agerpres). — O 

m'e de docheri din Belfast au de
clarat grevă în >ctnn di. orotesl 
împotriva impozi'elor mari.

★
HAGA. 16 (Agerpres). — La 

14 iulie a avut loc o ședință se
cret i a parlamentului olandez in 
cadrul căreia s'a d sculat proble
ma Indonez ara. Șe-.lința secretă 
a continuat și vineri.

Ziarele prevăd o nouă criză 
guvernamentala.

★
PRAGA, 15 (Agerpres). — In 

cursul primei juinâtâti a anului f 
în curs, exportul de textile din 
Cehoslovacia a crescut cu 30 la 
suia ia(a de aceiași perioadă a 
anului trecut. Un raport oficial 
subliniază că aceste succese au 
fost realizate. în ciuda abunden
ței textilelor pe piața mondial.
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