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lniemaționate u Temeitor:

4 ani de1*» realipirea Ardealului 
I- România Democrată

Se întărește frăția 
între popoarele român și maghiar
Se împlinesc în aceste zile 4 

ani de la realipirea Ardealului de 
Nord eliberat de sub jugul fascist 
la România democratică. S'au 
scurs ani în care, pdn lupta con» 
secvență dusă de Partidul Co
munist Român șl apoi de P.M R. 
s'au făcut pași însemnați pe calea 
înfrățirii popoarelor român și ma
ghiar și a justei rezolvări a pro
blemei naționale, după ezempiul 
luminos dat de URSS — țara în 
care s'a înfăptuit deplina unitare 
politică, morală a poporului mun
citor.

Dar ce mare este deosebiri a 
în această privință între țările de 
democrație populară in frunte cu 
Uniunea Sovietică, și țările im
perialiste sau aservite imperialis
mului- In Amenca de pildă, bur
ghezia cultivă șovinismul în rân
durile masse or, cultivă ura de 
rasă, întrebuințându-le ca mijloc 
de desbinare a clasei muncitoare 
așa cum în trecut s'a făcut și 
în țara noastră.

Pe de altă parte, tot ca un 
mijloc de diversiune, așa cum se 
întâmplă în Palestina, burghezia 
propovăduește mincinoasa lozincă 
a „unității naționale" căuiând să 
folosească proletariatul — prin 
ascunderea adâncilor divergi nțe 
de clasă — intereselor ei

In cadrul unei ședințe de colaborare

Minerii șefi de grupe și tehnicienii dela mina Petrila 
au analizat condițiile unei mai bune organizări a 

întreceri’or socialiste și problema preluării 
lucrului după frecare schimb

In ziua dc 5 Martie, la Sindicatul 
M ner din Petrila a avut loc o șe 
dința, la care au participat minerii 
șefi de grupe, tehnicienii mineri pre
cum și șeful exploatării Petrila. In 
cadrul acestei șed nțe s'au discutat 
probleme în legătură cu buna orga
nizare a întrecerilor socialiste și 
introducerea metodei de preluare a 
lucru ui după fiecare schimb.

Din discuțiile purtate în cadrul a- 
cestei ședințe, a reeșit întersul Șe
filor de grupe și al tehnicienilor pen
tru buna organizare a întrecerilor 
socialiste. Analizând critic felul în 
care au decurs întrecerile până a- 
cuni. a fost scos in evidentă faptul 
că cea mai mare greutate in muncă, 
cea mai mare lipsă in cadrul între- 
vtiilor, cs'e numărul rid cat al ab
sentelor nemotivate dela lucru, care 
desor ganizează munca și împiedică 
minerii constienti în lupta lor pen
tru depășirea planului.

Lenin ne învață: „Muncitorul 
cară pune unitatea politică cu 
burghezia națiune) „sale" mal 
presus de unitatea deplină cu 
proletarii tuturor națiunilor, pro
cedează împotriva intereselor sale, 
împotriva Intereselor socialismului 
șl împotriva intereselor democra
ției".

Și luminată de aceste învăță
minte clasa muncitoare din (ara 
noastră a știut ca sub conduce
rea Partidu ui să opună politicii 
scizioniste, pe bază națională, 
dusă de reacțiune, solidaritatea 
sa cu proletarii tuturor țărilor.

In valea Jiului — la fel ca in 
întreg județul — urme,e șovinis
mului sădit de burghez e chiar 
în rândurile clasei muncitoare, 
acum după 4 ani de guvernare 
democrată încep sa se șteargă! 
Massele mucitoare indiferent de 
naționalitate, urmând linia justă 
a Partidului Muncitoresc Român 
în chestiunea națională, merg pe 
calea unei tot mai puternice 
înfrățiri.

In câmpul muncii minerii, atât 
români cât și de naționalitate 
maghiară, luptă io vederea atin
gerii aceluiaș obiectiv: îndeplini
rea și depășirea Planului de Stat.

(Continuare în pag. 11/)

S'a arătat că nu toate grupele din 
m na Petrila sunt in întrecere 
Analizându-se situația producției 
grupelor care sunt în întrecere și a 
acelora care nu sunt In întrecere, 
s'a putut vedea că majoritatea gru
pelor antrenate în întreceri, depă
șesc normele in timp ce grupele din 
afara întrecerilor sunt sub normă. 
De aceea s'a luat sarcina imediată 
ca toate grupele din Petrila să fie 
antrenate în întreceri

Organizarea întrecerilor socialiste 
pe unități cât mai mici de muncă, 
dacă e posibil individuale — iată o 
sarcină a sindicatului și a comisie* 
de întrecere, care a reeșit din a- 
ceastă ședință.

In ce privește organizarea între
cerilor, ati fost scoase în evidentă o 
serie de 1 psuri. Sunt unele grupe 
care au organizat întreceri între 
cele trei sch mburi. fără să se sta
bilească producția fiecărui schimb în 
parte întrecerile devenind în felul 

începând dela 7 Martie 

Grupa lui POP LUDOVIC 
do cărbune în contul 

lunii Mai
Echipa care lucrează efectiv sub 

conducerea tovarășului Pop Ludo
vic din mina Pefrila, depășește 
norma zilnic cu cca 150 la sută. 
Lucrul acesta a permis echipei tov. 
Pop Ludovic ca începând de acum 
căteva săplămâni, sa scoată căr
buni in contul programului pe 
luna ăp ilie

Urmând ic triplul lui. multe e- 
chipe din minele Văii Jiului ca 
acele ale tovarășilor Poboreni Ale- 
xardru d n Lupeni, Ulrich Ștefan 
și Sloicescu loan — Lonea ș a. 
lucrează in contul programului pe 
Iun Ap ilie

Insă tovarășul Pop Ludovic 
tmpreum cu mineil din schlm- 
bji său, șl a propus să lucreze 
primii In contul anei de 1 Mal.

Muncind cu elan pentru ii de- 
plinirca acestei hotrriri.in ziua de 
7 Martie la orele-»! a d4 ultimele 
one de cărbune in contul pro- 

gramu ui pe Apriie, iir în cele 
două ore rămase până la sfârșitul 
programul i de lucru a dat o parte 
din cantitatea de cărbune progra
mată pentru ziua de 1 Mai.

In curând a bate j I tovarășului 
Pop Ludovic va fi mecanizat cu 
scocuri oscilante blindate, care a- 
sigurâ realizarea urei productivi
tăți ridicate, cu ajutorul cărora va 
obține succese și mai mari în în
trecerea sa cu lim ul.

acesta formale. S'a subliniai c3 hu
na organizare si planificare a muncii 
e de mare însemnătate in cadrul în
trecerilor. Munca trebue să se des
fășoare în asa fel, încât oamenii să 
un stea n ci un minut fără lucru. 
Timpul de muncă la lucrările de re
gie, ca: armarea mutarea craterului 
prelung rea scocului oscilant, să f.B 
(acută intr’un timp mai scurt pentru 
ca timpul economisit să fie între
buințat pentru extragerea cărbune
lui. In felul acesta se va putea rea
liza o productivitate ridicată.

Lupta pentru economii, trebue de- 
asemeni dusă cit perseverență. Sun* 
unele abataje in care munca merge 
greoi , fapt care prelungește timpul 
de exploatare și abatajul intră în 
presiune necesitând mult mai multă 
armă ură decât a! a'ajele in care ex
tragerea cărbunelui se face mal ra
pid. Spre exemplu într'un abataj c :

(Continuare in pag. IV-a)

Cu prilejul Zilei Inlernațiuua- 
le a Fewri, ■■ numele niunt i 
loartlar și intelecluu
lelor progresiste din Republ ca 
Populara Ruuiâna l'inunea 
Femeilor Di-moerale va trans

mite cele mvi calde felicitări.
Femeile din țara noastrfi în

tâmpina anul sin ziua ile N 
Martie- sub semnul soli dări tfițăi 
cu Lunile din lumea inl-rea^lt, 
strânse în F. D. I F. care luptă 
fwntru libertate, democrație și 
l'-tce.

Cnn’ccwnte angaj.unc-nlului 
lu it Iu Congresul dela Budapes
ta, ele kși aii rulă hotărî rea <k- ii 
lupta cu dârzenie alături <le fo- 
ineile democrate din intreaga 
lume tliițmlriva imțxrialiștiloc 
umeri*ani, englezi și a acohților 
lor, imm ocalori de noui războaie 
jvnlm n apftrn liniștea familii
lor și <opiik-r lor. Ele vă asigu
ră că alături de întregul |>opor 
miuiciloi aub conducerea Parti
dului Muncitoresc Român vor 
ști .«a muireas ti *.u mai multă 
bofarire pentru întărirea M>cia- 
li sin ului. cenș'iente că ajută ast
fel li întărirea frontului păcii in 
fruntea «flrjia stă marea Uriu- 
ne Sovietică, ajrărăloareu inde
pendenței ți liber ații soțioare
lor,

TRAIASCA ZIUA INTERNA
ȚIONALA A FEMEII'

Luna Februarie—o luna bogată 
în realizări la unitățile C.F.R. Petroțeni
Economii de peste 236.000 lei la conbostibil si uleiuri. 
Mal sunt insă șl „domni" cărora nu le plac ochii 

fruntașilor în producție
Luna Februarie — cea de a 

doua lună de muncă în cadrul 
Planului — a fost încheiată cu un 
bilanț frumos de către muncitorii 
unităților C.F.R. din Petroșeni. 
In această lună, angajați în între
ceri socialiste, muncitorii și-au in
tensificat eforturile pentru depă
șirea programelor, pentru realiza
rea de economii.

236.539 lei economisiți de 
mecanicii și fochiștii depo

ului Petroșeni
La depoul C. F. R- Petroșeni, 

mecanicii și fochiștii, alături de 
depășirea programului de circula
ție, au realizat și economii de 
combustibil și uleiuri. Cea mai 
mare ecouomie a fost realizată de 
mecanicii Cozma loan șl Bozero 
Ferdinand, cu fochiștii Bogdan 
Nicolae șl Mang Ștefan, care au 
economisit 23 tone cărbune, și 
18’/, din cota de uleiuri, urmată 
de echipa locomotivei 342.986 
formată din mecanicii Costin Fran- 
cisc și Eroș Mihai cu fochiștii 
Bretean Miron și Ciornei Gheor- 
ghe, dela locomotiva 324 986. au 
făcut o economie de 23 tone căr
bune, precum și 20 la sută la u- 
leiuri. Pe locomotiva 342,056, me
canicii Pleșa Teofil și Călugăr 
Alexandru cu fochiștii Kiober A- 

Aiimpescu Francisc,

TRAIASCA FEDERAȚIA !)■- 
AfliCItATA INI ERNA'I'IONAW 
A FEMEIiXJIU

X’u Ifirms dra'rrneni <• late 
grunui NINEI POPoVA, tVfe- 
Uiuta Comitetului Aiai/ardit ui 
Femeilor Sovietice, In tare ut 
>l'uw Inl'e altele

„Întâmpinând ziua de R Martie ca 
cetațene libere egale in druxon. 
cuuslrucioare ale socialismului snl> 
cn udo cer ea Partidului MaocUaaeoc 
Ruaiăii, ne gindni cu dragoste ti 

recua -»tiofi la marea l ofuae Su- 
v letlci, eliberatoaria >1 nrtiftaltoazca 
nuastr*. Ne îndreptăm gândul noUn» 
de admirație șl recunoștința către- 
eroicele temei sovietice, consrvBe- 

toare ale comunl-mulul, care stau m 
primele rânduri ale luptei leaaehor 

itnpo'riva a(ătătorllnr la râzboate 
din lumea Întreaga pentru sociala*, 
pentrn pace »l democrație.

învățând mereu din munca șl lae- 
ia voastră, scumpe tururi ^ vietice, 
nul muncim sub îndrumarea Parti
dului Muncitoresc Român p ntrn te- 
depiniria Planului de Stal, petflra 
intârrea democrației noastre i*w- 
Izre șl Construirea soc ll-mulul ma- 
șllcntc că astfel vom a)uLa la !□*- 
rlrca Irodului păcii, in truatca câ

râia slă pute n ca al minunata roaă- 
trâ patrie, apărătoarea libertății ta- 
dccendentel și llnlștci popuaretor.

au făcut o economie de 21 tone 
cărbune, precum și de 21 la sută 
la uleiuri, iar aite e h-pe de me
canici și fochiști au realizat e.*> 
nomii mai mici.

In total, pe luna Februarie s'a 
realizat o economie de 167 tone 
cărbune, S72 kg. ulei mineral, 36 
kg. ulei special și 381 kg valvo- 
lină, în valoare totală de 236.539 
lei.

Economia realizată ar fi fo«t șl 
mal mare dacă echipele care aa 
condus locomotivele 651(02 și 
651 024, n'ar fi pierdut în acelaț 
Interval de timp un total de 23 
tone cărbune, pierdere care se d*~ 
torește faptului că administrația 
depoului Petroșeni n'a repartizat 
echipe stabile pe aceste locomo
tive care să muncească pe ele tu 
permanență și să le cunoască, ci 
Ie-a schimbat dela un mecanic la 
altul, de unde a realizat o proastă 
întreținere și pierderi de combi*- 
tibll.

Muncitorii atelierului depo
ului Petroșeni au reparat 4- 
locomotive peste program

In întreceri între ele, echipele 
de muncitori dela atelierul de re
parații al depoului Petroșeni, au 
obținut un frumos succes. In In 
Februarie au reparat rti revizii 

(continuare în pag. Ill-a)
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PAGINA CULTURALA ■■
Așezăminfele noastre culturale
Un nou club muncitoresc la Cugir

Acu in meii bine de Irei săptămâni 
o luat ființă la Cugir un club mun
citoresc: „focar de lumină ți cul
tură" — cum il numesc muncitorii. 
S a născut din inu ca organizație* 1 
de Partid ți a sindicalului, din do- 
rînț i celor ce muncesc de a ți ri
dica nivelul lor poli'ic ți cultural.

Cenaclul literar de curând în
ființat in Valea J ului, la Pelroșeni, 
a trecut și (rece prinlr'o fază cri
tică ; activitatea sa care la inceput 
se arătase plină de promisiuni a 
început să devină tot mai spora
dică, mai desorginizală. ca până 
la urmă să fie redusă la inexistență,

De aceea, problema reaclivizării 
sale ridicată acum, e cât se poate 
de juslificată. Și rezolvarea ei — 
atât sub raport organizatoric, cât 
ți sub cel al activității propriu zise 
— ca rezultat al unei munci atente 
și as due — e facilitată de expe
riența trecutului — chiar dacă acest 
trecut este scurt, de scăderile și 
deficiențele care au existat până 
acum, t late acestea considerate ca 
prilej și mijloace de învățăminte 
pentru viilor.

De fapt greșa'a fundamentală și 
inițială o constitue modul birocra
tic în care cenaclul a fost conceput. 
Acest lucru și a pus pecetea pe 
întreaga lui activita e. ca prim re-

i zultat transformându-l într'un ce
naclul al responsabililor culturali ai 
diferitelor o ganizații de massâ din 
Valea Jiului, care ei înșiși puțin 
lămuriți asupra scopurilor lui n'au 
putut lămuri nici pe alții. Și aceasta 
a fost fără îndoială una din cau
zele pentru care cenac ul nu s a 
bucurat de o chiar mai redusă 
popularizare în rândurile muncito
rilor și intelectualilor cărora Ie»a 
rămas în mare măsură necunoscut 
însăși faptul că ar exista un ase- 

I menea cenaclu

IPe de altă parte comitetul re
strâns care a fost ales n a putut

Organizat pe baze sănătoase, 
deța început hiar, numai in trei 
s*tj miL'i. a reușit să atragă un 
marc număr mereu crescând Je 
muncitori.

Atracția ți dragostea muncitori
lor din Cugir fa|a ,de acest club 
este pe drplm indrep ațila ; după 
cele 9 are de m mea. aici se re- 
crrfală 2-5 o e citind, tăcând sport 
sau tncadrăudu se in echipele ar- 
tisUțc

Cel mai rnulți I să citesc, O bi
bliotecă cu 5000 volume le stă la 
d.sppziție. M-jorilatea cil lorilor 
sunt tineri elevi ai Școalei Industri
ali: U.M 5, din locolitaie.

Ucenicul hirta Lmil a citit mai 
multe cărți. Ultima data a luat dela 
bibliotecă ..Tânăra gard " de Fa- 
dcev. voi, I ți II. Le ,,dau gata', 
in 5 zile I — spunea el

Vezi să nu le frunzărești nu
mai — ii zice*u tovarășii săi. Dar 
tip-rii într'odevăr, cel mai rnulți d- 
tcd.C conțliincios ți cu mare d a- 
flOSte Studiul mdividuol a luat aici 

In loc d p >șta redacției:

Scrisoare deschisă d-lui director 
al școalei elementare Berthelot

Să așezăm pe baze noui 
cenaclul literar din Valea Jiului

Avem onoarea a vă aduce 
fa cunoștință că am primit 
scrisoarea d-voastră Nr. 12 
1949 din 29 Tebruarie 1949 
(toate 4 pag inife cu stampilă 
și semnătură} în care este 
negată justețea criticii aduse 
în cofoanefe ziarului nostru, 
activității căminului ctdturaf 
Bertbefot Cfraza după cum 
vedeți e a d-voastră în între
gime cu mici schimbări de 
circumstanță}.

Și „revenind fa ode noas
tre" să încercăm să ne lămu
rim. Susțineți, stimate d-fe 
Director, că „D=f Corespon
dent" care a scris despre 
cămin „n a fuat contact nici 
cu președintele, nici cu vice
președintele, nici cu directoruf 
căminului". De acord! A 
vorbit însă cu țăranii și i-a 
întrebat dece nu prea merg 
fa cămin și-apoi a scris ceea 
ce ap citit: țăranii săraci 
nu merg fa cămin din cauza 
unor demente cbiaburești 
strecurate în conducere. Cbiar 
d-voastră ne-ați scris că 
există unii membrii în comi
tet care nu i-au parte fa 
ședință. Qauza poate să fie 
aceeași ca și fa cei de care 
vorbeam mai sus-

Nici departe nu ne gândim 
să polemizăm cu d-voastră, 
dar credeți cu adevărat că 
numai directoruf căminului 
și ceifafți doi sunt competenți 
să vorbească despre cămin? 
După cefe scrise asta pare 
a fi credința d-voastră și aici

un mare avânt. Pani acum sau 
citit 1600 volume.

Va trebui insa — pentru a îm
bogăți metodele de ridicare poli
tică ți totodată rezultatele in a- 
aceastd direcție —• >â se adopte, 
ața ca la alic cluburi muncitorești 
din județ, metoda cititului coteai*.

Căminul cultural din
fruntaș în muncă

In urmi inițiativei luate de către 
O ganizația locală P.M.K . g'au pus 
bazele unui cămin cultural tn co
muna Sub dale Adunarea de con
stituire a avut loc pe la începutul 
lumi Decembrie 1918

Țăranii prezență la această șe
dință au man festa! un viu interes 
față de această acțiune, luân iu ți 
ongij mentul de a amenaja o sală 
de festivii ți

Conduși de către harnicul țăran 
Țâț lo lațcu. tinerii din aceislă co 
munâ au p eslat peste 500 ore Je 
m mea voluntară terminând înainte 
de termen plinul de muncă.

Odată in posesia unei săli de 
spectacole c respunzăloare, tinerii 
ji tinerele au început cu un nou a- 
vânl munca ari stică.

Îndrumați zilnic de către învăță
torii Gâniu Petre ți Gănju Fleni.

e greșafa: subapreciati discer
nământul și capacitatea 
critică a masselor. Dar ma- 
ssefe, d-fe director, văd mai 
mult, mai just și efe spun 
adevăruf.

Nu vreau să pun prin \ 
aceasta la îndoială bogata 
activitate care O înșirați și 
cete 22 șezători cufturafe la 
care „subsemnatul'fur o ia m să 
zic d-voastră} ați luat cuvân
tul. Dar aș vrea doar să vă 
întreb: ce programe ați avut 
și ce ați vorbit de n a prea 
stârnit mare interes în mijlocul 
țărănimii muncitoare ?

ji acum câteva lămuriri 
finale: Nu suntem procurori 
d-te director să acuzăm. Am 
încercat doar câteva rânduri 
critice. Că v'a demoralizat? 
nu e vina noastră, d-le dire
ctor, că n 'aveți spirit autocri
tic. Am mai făcut critici și 
minerilor din Valea Jiului, 
dar pe ei în loc să-i demora
lizeze i-au făcut să înlăture 
scăderile ce le aveau. Dar 
în orice caz, vina d-voastră 
nu e aceea că nu va ți făcut 
reclamă ca alții ( care „alții ? 
- doar nu sunteți Dac ian}.

Rugămintea „de a vă onora 
cu prezența" vom încerca a 
o satisface în măsura posibi
lităților.

M. MIHAELA.

P. 5 Când vorbiți în calitate de 
director al cămmului nu e nevoe să 
înțăriți cele spuse cu stampila școlii. 
Va credem ți pe cuvânt

Muncitorilor le revine insă o 
sarcina discutând problemele le
gale de producție, să îmbine ceea 
ce învață la club cu munca practi
că de zi de zi, deoarece numai ața 
are valoare învățătură.

Ața vor folosi toate posibilitățile 
de desvollare pe care clubul le o- 
feră in toate direcțiile

;gu. iigău

Subcetafe a devenit

ei au reușit, ia scurtă vreme, să 
aibe um dintre cele mai bune e- 
ihipe artistice din acea-da plasă

Primele serbări le au organizat 
iu sah căminului cultural In (ața a 
mai bine de 500 spectatori

Apoi echipa artistică s a depla
sat in salul Covragi. dând un fe
stival, csre sa b .curat de acelaț 
succes.

In ziua de 16 Februarie a c.. 
cu prilejul comemorării luptelor dela 
Grivița, s a prezentat un program 
de cântece, recitări, scurte piese, 
dansuri populare, in lața a 1OO0 
spectatori. In orașul Hațeg

Acum căminul cultural din Sub
cetale este dat ca ex mplu tuliror 
așezămintelor culturale din plasa 
Hațeg

NICU SB'ICHEA 
c iresp voi.

Expoziția cărții aranjată de
„Librăria Noastră' Pelroșeni

Iii :iuj Je O Martie a. c„ 
Jintr'o lăudabila inițiativă, .Li
brăria Noastră ' din Petroșeni 
a aranjat o expoziție de cărți 
care a atras un mare număr de 
v zitatori Semnalăm această 
acțiune ca un însemnat eveniment 
cultural prin bopaia et semni
ficație.

Cartea • în conjifih regiinu- 
(ui de democrație populară • a 
devenit un prieten șt un sprijin 
nedespărțit alomului. fiindcă ea 
este o carte nouă care luminează 
și imbopărește mintea cu idei 
sănătoase și noui cunoștințe 
Cartea nu mat e ca în trecut 
• sau ca și acum în țările ca
pitaliste • un mijloc de < âștig 
pentru un grup restrâns de oa
meni care dm profitul lor per
sonal își fac scop .«/ teict decum 
din luminarea și culturalizarea 
masselor, Cartea în țara noas
tră nu mat inrunecă suflete e nu 
le mai îmbibă cu minciuni, nu 
mai răspândește acum otrava 
ideologiei burgheze, • șovinis
mul-i.

După exemplul care l-a dat 
Uni un a Sovietică în oceanJ 
privință, tot ceace se scrie și se 
editează acum, este numai în fa- 
(osul celor ce muncesc, numai 
pentru ei.

Acest lucru ni l-a arătat eu 
prisosință expoziția .Librăriei 
Noastre'. E suficient sa amin
tim câteva tul ri ca: .Opere' 
et lui Lemn și Ma a, L-tor.a 
Partidului Comunist (b) al 
llkSS, sau genialele scrieri alt 
lui 1. R Sraun i iar in ceeace

face față sarcinilor care-i reveneau, 
Și. in slârș (, oamenii dm câm

pul muncii care au prezentat lucrări 
literare originale — in special ver
suri — trebue recunoscut, au găsit 
un sprijin prea mic in cenaclu. In 
munca lor pe tărâm literar n'au 
fost ajutați indeaiuns așa cum era 
normal să fie Aceasta i-a îndepărtat 
înlr'o măsură de cenaclul care n a 
reușit să-și creeze prestigiul unui 
adevărat educator de cadre scrii
toricești ridicate din mijlocul mun
citorimii

5e încetățenise chiar dela începui 
un exagerat spirit critic față de 
lucrările diferiților tovarăși, spirit 
mai mult de natură a demobiliza 
decât a-și atinge finalitățile sale 
constructive. Cenaclul a rămas 
astfel la un moment dat suspendat, 
lipsit și de slabele-i legături cu 
massele, adică tocmai de ceea ce 
i-ar fi dat viață Și nu atât pentru 
că criticile n'ar fi fost juste ci 
pentru că sensul lor constructiv n a 
pulul fi sesizat și înțeles de cei 
cărora le-au fost aduse.

In aceste condițiuni ar fi. con
siderăm. imp-opriu de a vorbi de 
o reorgani are. cât de o reînființare 
a cenaclului din Va'ea Jiului pe 
baze noui, sănătoase care sâ-l așeze 
la înălțimea misiunii sale

Și tocmai din scăderile trecutului 
organizatori și conducerea cena
clului vor trebui să tragă învăță
minte pentru viitoarea activitate și 
organizare

Va trebui pornit chiar dela în
ceput dela formarea unui comitet 
de conducere care — lărgit nume- 

privește literatura semnalăm e- 
xi sten ța principatelor opete a te 
fui Corbi, Lioivard Tast, Drei- 
ser. Cabana ăton.u Lamilar, 
ca să ne dam seama de ceeace 
poate oferi prin cărți reg mul 
nostru de aemocraț.. populată 
masselor muncitoare însetate dt 
cultură șt literatura progresistâ, 
de noul șt noul Cunoștințe

Expoziția a mai oferit un a- 
specr deosebit de interesant și 
concludent în ceeace privește 
actuala grija pentru asigurarea 
literaturii șt cărților ta o.ogice 
editare in limba maternă a ni* 
ționaliiâți'or con ocuuoare

C ârțne în hm ba magii ră 
prezentau aproape uceaș varie- 
taie de r t/uri ca și ce e in limba 
rom-înâ. gă-tndprintre ele atât 
operele marilor dascăli ai pra- 
ietariatu ui cât șt opere/- lite
raturii mond an dela Dihens 
până la Gerge/y jandor.

Semnalam printre a te le și 
traducerea germană a romanului 
. Turtuna' de Iha Ehrenburg

Leg-a recent apărută Cu pri
vire ta e luarea și d fuzarea c r- 
țn pe lângă faptu' că op'ește 
răspândtrea literaturii otrăvire, 
îndreptățește considerarea . xpo- 
ziț ei doar un modest început, 
viitoarele înregistrând categori
cele succese spre cure pășim

Pr n bogara sa semnificație 
/ poziția .Librarul \o.istre‘ s a 
sitieat printre evenimentele de 
scamă, a ccnstiruir un puternic 
st muierii în crește-ea gustului 
peri ru cita al masselor.

m. i m

ncește — să poată cuprinde toa'â 
munca de coordonare Va trebui 
deasemcni. ca acest comitet spre 
deosebire de trecut, să aibă sar
cini precise pe caie să le ducă 
la îndeplini-e pe baza unui plan de 
muncă și de a căror traducere în 
fapt să răspundă

Ceea ce va rezo'va o sene în
treagă de probleme, va fi ininrța- 
rea pe lângă cenaclu a urui cerc 
de studii Necesitatea lui e cu atât 
mai imperioasă cu cât chiar unii 
dintre cei care s au prezei lat cu 
lucrări originale, aveau cunoștințe 
foarte vagi despre ceea ce însem
nează o poez'e. o set.iță sau o 
nuvelă Misiunea ce revine acestui 
cerc de sludu va fi aceea de a 
lămuri membrilor cenaclu ui pro
blemele legale de genurile și spe
ciile literare, de a le arăta carzc- 
tenstica fiecăruia și de a-i lâmu-i 
cu pr vire la formele literare de 
expresie.

Mu ți tovarăși s au prezentat in 
fața cenaclului cu lozin.i rimate, 
cu fraze șablon și prozaice care 
aveau insă nlm. măsură și nmă, 
considerăndu-le poezii Asemenea 
lucrări au întâmpinat fără indo alâ 
o critică severă care insă nu și-a 
putut atinge scopul ne fund pe 
deplin înțeleasă Autorii n'au putut 
adopta o atitudine critică față de 
propriile lor producții, neințelegând 
de ce scrierile prezentate n'au fost 
poezii, schițe ș. a m, d.

Rezolvând problema lămuririi 
membrilor cenaclu.ui — chiar din 
primele ședințe — asupra ceea ce 
însemnează o operă artistică, se va

â

e 
f
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Mod flcftnd aparatele de distribuire a aerului comprimat la ci csn-îp pneu natlce

Salariații Magazinului de Stat 
din Aninoosa mnncesc voluntar pentru buna 

a muncitorilor
Muncitorii Smith Gullried $i Tujar Inșii dela Atelierele [entrate
Divizionare din lupeni au repus îu luurliuue 215 ciocane de abataj

La mina Lupeni, 490 cio
cane de abataj cu aer com
primat erau Scoase din func
ție și aruncate într'o magazie, 
din cauză că sertărașele și 
culiile de distribuție a aerului 
la cilindrul pistonului erau u- 
zate. Lipsa acestor ciocane se 
simțea în mina Lupeni, pen- 
trucă ciocanul de abataj e 
una din cele mai importante 
scule ale minerului.

La secția de reparat sculele 
minere, dela atelierul divizionar 
Lupeni, muncitorii nu puteau 
să repare sertarele și aparatul 
de distribuție al ciocanelor 
pneumatice, iar numărul celor 
defecte creștea mereu, în timp 
ce minerii le duceau lipsa.

Mult s au gândit tovarășii 
Smith Gotlried și Tușar losif 
cum să repună în funcțiune 
aceste ciocane.

Au încercat să le repare 
sertarele dar n'a fost rost.

— Să le facem din nou, a 
produs tov. Smith într'una din 
zile

Și din nou au pornit la 
muncă. Au căutat să dea o 
nouă formă sertarelor câl și 
cutiilor de distribuție, mai

simplă mai bună. Au Lăcut 
încercări și au reușii.

Până acum tov, Smilh și 
Tușar losif au reparat 215 
ciocane 
minerii 
noapte, 
curs de

Dar nu numai atât. Cio
canele de abataj reparate de 
tov Smith și Tușar prezintă 
unele avantagii față de cele 
vechi.

Pentrucă, ciocanele cu ve
chea distribuție funcționează 
numai cu aer comprimat la

cu care 
cărbune zi și 

restul sunt în

de abataj, 
scot
iar 

reparare

presiunea de cel puțin 3 at
mosfere in timp ce cu noua 
distribuție funcționează și la 
o presiune de 2 atmosfere.

Înzestrate cu nouile apa
rate de distribuție, ciocanele 
nu mai pierd aerul com
primat fără a fi utilizare, dând 
astfel un randament mai mare-

Această realizare a tova
rășilor Smirh și Tușar e de mare 
importanță petrucă numai un 
singur ciocan de abataj costă 
peste 30000 lei.

N. GÂRBOVEANU 
coresp.

aprovizionare
Ibii in liahca Sindicatul ut Mi

ner din Aninoasa, stilai ia/ii ma
gazinului de Stat fi-au luat an- 
paja meniul de a presta muiuă 
ioluiita>â In timpul libei pent'u 
aprovizionarea muncitorilor.

In urma acestui annajament 
distribuirea mă’ /urilor filCcp 
diin'i'eala fi durează p>1nă sca
ra la putdmlu-se asl/il /ace

fdțj aprovizionării muu itar: or 
dm Amm.asa ,n rondi/tuni 
bune.

In luna lanw ic, ida'iapi 
acrului mui/a-i" au prestai t ", 4 
ore voluntare, tar hi luna I e- 
bruarie au prestat !IO o<c rulun- 
la'c

AM HI I ALEXANDHI 
coru.-p. voi.
—
M Hif < A -<i no ni

făiă îndoială și pe drumul 
legăturilor sale cu massele 
vor privi cu încredere

putea rgre autorilor o m i holări a 
atitudine critică, față de p-oprule 
scăderi. Se va putea creia in ce
naclu un sănătos spirit critic și 
autocritic. Tot odată se va putea 
spune că cenaclul a făcut un pas 
înainte pe calea îndeplinirii misiunii 
sale și 
întăririi 
care ii 
sporită.

In rcest fel se va face dela sine 
<5 popularizare a cenaclului in rân
durile muncitorimii, fapte care — 
pe lângă alte mijloace propagan
diști e de care va trebui să se facă 
■ z *— il vor face cunoscut și drag 
imasseior.

In ceea ce privește reînființarea 
cenaclului, aceasta presupune fără 
îndoială o prealabilă muncă de 
lămu ire din partea tuturor respon
sabililor culturali ai organizațiilor 
de massă care in oceastă acțiune 
— la fel ca și in toate — vor 
trebui să se bucure de largul 
sprijin și îndrumarea permanentă a 
organ>za|i lor de partid.

■'■u prin telefon ci prin muncă 
de lămurire pe teren, in mijlocul

rw o
In zilele trecute, echipa artistică 

a căm nului cultural dm llia, orga
niza ă cu concursul U. T. M . a II. 
F D R și a Uniunii Populare 
Maghiare din localitate a dat un 
reușit festival artistic in comuna 
Gurasada

Împletit cu îndrumări date țără
nimii muncitoare in vederea bunei 
reușite a campaniei insămânțărilor 
de primăvară, acest program a fost 
și o manifestare a înfrățirii popo
rului nostru cu neț onalitățile con
locuitoare.

B LIV1U coresp. col.

Dactilografa Binder Elena din Lupeni
bate 22 000 litere pe oră!

fru 
muncit 
noaste 

pentru 

mult. Și rând pe rând 

celelalte dactilografe, 
cit cât două, cât trei, 
varășa Binder execută 
lucrările necesare cu 
scris, precum șl alte lucrări de co
respondentă șl salarizare.

Acest lucru a fost posibil prin fap
tul că tovarășa Binder bate peste 
22.000 litere pe oră, în loc de 12 
mii cât este media altor dactilografe.

bate 22 000
Acum 3 ani când tovarășa Binder 

Elena a lost angajată ca dactllutra- 
iă la birourile expluatăril carboni
fere Lupeni mal erau incă două dac
tilografe cu care a lucrat apoi îm
preună, dar tovarășa Binder, nu s’a 
acomodat atmosferei delăsătoare 
care mal dăinuia incă prin birouri, 
cl a urma t exemplul minerilor, In- 
cadrându-se In munca hotărltă pen-

ridicarea productivității.
cu sârgulnfâ pentru a 

la perfecție mașina de scris, 
a produce din

A
cu-

ce in ce mai 
a întrecut pe 

Apoi a mil

iar acum to- 
singurâ toate 

mașina de

Fierarii farkaș losiT $i HUma NicQlaa 
dela atelierul de grup Lupeni an mărit 
productivitatea muncii ci 300 la suta 

Dela depoz tul de lemne până în
aba aiul dm mină, materialul lemnos 
pentru armătură e transportat cu 
vagonete speciale pentru lemn, con- 
stru te in atelierele de grup ale mi
nelor. Aceste vagonete, sunt prevă
zute cu două bine îndoite în formă 
de U, care fin lemnele să nu cadă 
In timpul transporiului.

La mina Lupeni, lipsa ace- tor va
gonete sc simțea foarte mult, Iar 

transporturile de lemn v aude 
suferit din cauză că la atelierul de 
fierărie nu puteau fi confecționate 
decât 8 cornere de Ler pentru a- 
ceste vagonete.

Pentru a mări producția la aceste 
cornere tov. Farkaș losif și Habina

Nicolae dela Atelierele de fierărie 
de pe lângă mina Lupeni ju n. 
ficat o n așinâ lu aiutorul turcia • 
put confecționa 30 buc cornere >■ 
timp de 8 ore, mărind „sitei i roduc- 
tivitatea muncii cu aproape 3rij U 
Sută.

Introducând această metodă d« 
lucru la execuția cornerelor, tov 
Tarea} tovjf și Habina N colae au 
înlăturat perturliatnle ce se produ
ceau in timpuJ transportului dm 
cauza 'vagonetelor lipsite de cor- 
■ere, iar eforturile ce înainte se 
depuneau pentru confecționarea tor 

eu mân- au fost deesemenea înlă
turate

masselcr muncitoare din Valea 
Jiului care în nenumărate rânduri 
s’au dovedit adevărate iubitoare de 
literatură și artă, va trebui să re
nască noul cenaclu Dacă inițiativa 
e pornită de sus, înliințarea cena
clului trebue să fie un rezultat al 
muncii și eforturilor colective ele 
tuturor oamenilor muncii din Valea 
Jiului. Va trebui ca acești oameni 
care îndrăgesc frumosul și-l apre
ciază cu competență, să vadă că 
în realitate cenaclul nu e decât o 
năzuință a lor de ani de zile și pe 
care numai in actualul moment ol 
culturii noastre au avut posibilita
tea de a o traduce iu viață, că 
cenaclul nu e decât un mijloc de 
luminare și educare a lor pe tărâm 
scriitoricesc, de stimulare a elemen
telor talentate.

Numai așa. dobăndindu-și con
diția esențială a existenței sale — 
legătura cât mai strânsă cu mas- 
sele — cenaclul va putea să re
nască, să ființeze 
să reprezinte și 
car din lupta 
spre mai bine.

fără a vegeta, 
el o părlickă mă- 
oameniior muncii

H. N. Dareanu

Lupeni au por- 
muncă având la 
criterii : schim- 

arlicolelor ; po-

Comitetele de redacție ale gazete
lor de perete din 
nit la înf ecere in 
bază următoarele 
barea regulată a
pu'arizirea metodelor de muncă 
ale fruntașilor ; organizarea unei 
campanii de ridicare a codașilor ș a.

Această întrecere, desvoltată la 
un grad superior de organizare și 
imbogițită cu noui obiective 
muncă, poale să constilue un
xemplu și per (ru alte comitete de 
redacție ale gazelelor de perete.

GH. HAIDUC coresp. voi.

de
e-

NOTE SI COMENTARII
Cei peste 4000 de mun

citori din Lupeni și familiile 
lor sunt aprovizionați cu carne 
și produse derivate de sucur-

Luna Februarie o lună bogată 
în reolizâri la unitățile C. F. R. Petroș'ni 
_____ (Urmare dia pag. l-a) 
periodice 4 locomotive peste pro
gram, iar lipsurile nemotivate au 
fost reduse cu 95 Ia sută.

Muncitorii stafiei Petroșeni 
au depășit programul de cir
culație cu peste 200 la sută.

Cu toate că personalul stației 
C.F-R, Petroșeni e mai redus de
cât cel normal, angajate în în. 
treceri socialiste, cele trei ture de 
serviciu, au depășit programul de 
cireulație pe luna Februarie la 
călători cu 200 la sută, iar la tre
nurile de circulație cu 250 la sută.

Deasemenea, muncitorii atelie
rului de zonă CFR. Petroșeni, 
au depășit programul la reparația 
vagoanelor de cale ferată cu 55 
la sută.

pierea unul tren până în memen- 
tul plecării și pentru a-1 întârzia' 
a arestat șeful de tren, provocând 
astfel întârziere trenului

Un alt exemplu, este cazul 
impegatului de mișcare Cazan A. 
lexandru, care pentru faptul că 
ar fi anunțat organizația de Par» 
tid și Sindicatul asupra unor ne» 
reguli, a fost retrogradat din 
funcție.

Asemenea cazuri sunt încă frec» 
vente la unitățile CFR. din Pe» 
troșeni. Insă muncitorii ceferiști 
cer ca aceste reziduri ale tre» 
curului, să fie aruncate la rugină 

N- SÂRBULESCU 
coresp

sala „Comc.tr" dm localitate- 
Insă, contrar felului cum 

funcționează în alte localități, 
la sucursala „Comcar" din 
Lupeni treburile nu merg prea 
bine. Carnea distribuită mun
citorilor nu este preparară 
higienic. Abator-il uu e ținut 
în stare de curățenie, tăierea 
vitelor se face jos pe ciment, 
în loc să fie ridicate cu ma
caralele. Și mai dăunător este 
faptul că abarorul e lipsit de 
apă având conducta defecră.

In afară de aceasta, tăierea 
și distribuirea cărnii se face 
greoi, cu întârzieri, iar cum
părătorii — în marea majo- 
rirate soțiile și copii minerilor 
— stau ore întregi la ușa lo
calului de distribuire, în frig 
și în zăpadă,

E necesar, ca organele 
competente să ia măsuri ur
gente pentru remedierea aceș
ti i situații, care nu mai poate 
dăinui-

GH. MARIAN 
coresp. voi.

Domni cărora nu le plac 
ochii fruntașilor în producție

Deobicei, fruntașii în producție 
sunt priviți cu dragoste de mun
citorii cari urmează pilda acestora, 
pentru a deveni Ia rândul lor 
fruntași în producție.

Nu acelaș lucru s'a întâmpla: 
și cu ,,domnul" controlor Nloga. 
Acesta, auzind că tura impega» 
tuiui Oprea e mai de multe luni 
fruntașă în producție, i-a spus 
într'o zi: „Am să te fac eu să 
termini cu fruntășia în producție".

Și a trecut și el la realizarea 
,,planului" său. A stat în apro-

I. s. s.
Industria Siderurgică de Sfat 

Hunedoara

angajeaza pompieri
în condițiunile

Solicitanțfi vor 
act de c-tățenie, 
pompieri, dovadă 
act de căsătui e.

Cazare comună

contractului colectiv
prezenta: act de naștere, 
certificat de practică ca 
smdica â sau d la Mi ț e,

%25e2%2580%259eComc.tr


4 BORI NOI

♦EVENIMENTELE ZILE»
Comuniștii din toate țările 

continuă lupta pentru pace
Muncitorii duslriâci nu vor ddmile <a
Austria să fie trensfoimata in11 ’i n punct 

de sprijin al aiâțâiorilor la lăzboi
V1ENA, 6 (Ruilor). — Intr'un 

articol de fond consacrat r< en- 
telor declarații ale Iui Thorez și 
Toglialli, ..Ocsterrei liische Voi 
lotslininie", organul Partidului 
O munist Austriac, arați că co
muniștii din toate țările luptă 
flră Încetare împotriva ațâțilo- 
rilor la râzboiu.

Ziarul subliniază ă in ultimul 
timp cercurde conducătoare aus
tria e au renun(at la lozinca „ne
utralității Austriei’’ cu ajutorul 
cMreia jși camuflau până acum 
adevărata lor atitudine.

Acest fapt a devenit foarte lim
pede atunci când președintele 
ltenne, Intr'un articol publicat 
înir’un ziar american care apare 
Ia Munchen, sa declarat in fa
voarea i articii ăxu Austriei la 
blocul american.

Muncitorii austriaci — conti
nuă apoi OESTERREICHISCHE 
VOLKSSTLMME — nu vor ad

Se întărește frăfia 
înte popoarele român și maghiar

(Urmare din pag l-a)

Diferențierile de naționalitate și 
divergențele artificiale create de 
burghezie pe această bază dispar 
lăsând locul unui patriotism cu 
adevărat muncitoresc și unei dra
goste puternice pentru patria lor 
care le-a asigurat drepturile: Re
publica Populară Română. Pentru 
înflorirea șl presperarea ei mun
citorii români și maghiari se în
trec tovărășește în muncă spre 
a da cât mai mult cărbune.

Scopul comun pe care-1 ur
măresc — construirea socialismu
lui în țara noastră — i-a făcut 
să--și împletească eforturile pe 
care la depun în toate domeniile 
de activitate.

Românii și maghiarii au prestat 
împreună nenumărate ore de 
muncă voluntară pe șantierul na
țional „Gh, Cheorghiu Dej" dela 
Bumbeștî-Livezeni. La sate, ță
ranii români și maghiari participă 
deopotrivă la construirea și a- 
menajarea căminelor culturale, 
școlilor, ș a.

In munca de ridicare culturală, 
în munca artistică, așa cum am 
văzut și cu prilejul Conferinței 
Județene de unificare a tineretu
lui muncitor, românii și maghiarii 
«duc acelaș aport- O colaborare 
strânsă, o conlucrare permanentă, 
marcând în'ărirea înfrățirii lor, 
s'au creat între poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare.

Dar naționalismul n a fost incă 
pe deplin lichidat. Manifestări 
șovine de o parte și de alia — 
sporadic ce e drept — mai există 
și azi. Și combaterea acestor 

mite t>ansfortnarea Austriei in
tr'un punct de spijin al ațâță
torilor la război. .

Thorez și Toffliatli au expn-

Pdi ( dul Ct munist 
tinua lupta

. NEW-YORK, 7 Rador
Wiliam Foster, președintele co
mitetului național al Partidului 
(1 munist Ameri an, și Eugenne 
Dvnnis, secretarul general al 
Partidului, au adresat președin
telui Truman o jerisoare deschi
să In care declară ca Partidul 
Comunist Iși va continua lupta 
pentru pace In ciuda tuturor a- 
menință ilor și urmăririlor.

„Pericolul unui râsbo — ara 
li autorii scrisorii — nu vine 
din partea Uniunii Sovietice. 
Poporul american și Uniunea 
Sovietică nu poartă răspunderea 
actualei neînțelegeri și tensiuni 

manifestări periculoase trebue îm
binată cu lupta de clasă a pro
letariatului căci, așa cum arată 
Rezoluția C. C al P M R. cu 
privire la chestiunea națională 
„aceste manifestări sunt provocate 
și cultivate de dușmanul de clasă 
intern și din afară de elementele 
exploatatoare dela orașe și sate, 
de agenții imperialismului angfo- 
american, între care agenții Va
ticanului".

Aceste elemente mai încearcă 
sa se folosească de șovinism ca 
de o armă îndreptată împotriva 
clasei muncitoare, antrenând ală» 
turi de ele pe cei care au o 
conștiință de clasă nedesvcltată 
sau cei care conștienți îl slujescî

Pe drumul de ^înfrățire între 
naționalități trasat de Partid nu 
se poate merge deci fără a de
masca elementele șovine ca duș
mănoase, care se pun de.a curme
zișul în calea înfăptuirii unității 
politico-morale a întregului popor 
muncitor.

Exemplnl măreț al Uniunii 
Sovietice, țara în care toate na
țiunile și naționalitățile și au găsit 
deplina libertate și cele mai largi 
posibilități de desvoltare și progres, 
ne luminează drumul nostru. 
Conștiința că sub permanenta 
conducere a Partidului vom în
făptui acea societate în ca e să 
dispară exploatarea omului, înze
cește forțele.

Aceasta unește popoarele, în
frățește naționalitățile, purtându-le 
spre noui și noui victorii, sub 
steagul de luptă al clasei mun
citoare.

mut sentimentele ?i găndurih 
tuturor oamenilor muncii ți ale 
tuturor ac Iota caro doresc pa
cea.

..Oamenii muncii nu vor lup
ta Împotriva Uniunii Sovietice1’ 
— inchee ziarul OESTERREI- 
CHlSCbE VO-KSbTIMME

A nt< ii di» își vd con- 
p< utru pace

internaționale. întreaga răspun
dere o poarlă Wall-Streutul și 
marionetele sale. Numai trustu
rile capitaliste ca Farbenindus- 
trie și Dupont — acești negus
tori d‘ moarte — provoac răs- 
boa ele pentru a se îmbogăți de 
pe urma lor. Noi comuniștii 
vom apăra pe viitor — așa cum 
un făcut-o și In trecui — inte
resele sup-rioare ale patriei 
noa-tre împotriva tuturor duș
manilor dinăuntru și dinafară. 
Noi vom continua să chemăm 
poporul american să-și asigure 
controlul asupra politicii inter
ne și externe”.
. In tncheere, autorii scrisorii 

spun: „In ciuda tuturor amenin
țărilor și urmăririlor, noi vom 
lupta împotriva pa tului Atlan
tic — această nouă versiune a 
axei anticomuniste.

Femeile uland-ze si indo- 
nez'^rp lup’â Imp'fr>va 

ețâffitn ilor la r£zb<M
HAGA, 7 (Radorl. — Comitetul 

Central al Partidului Comunist 
Olandez a adresat tuturor fe
meilor țarii un mesagiu In care 
spune:

Femei mame! In ziua de 8 
Martie ridicați-vă glasul pentru 
a demonsta unitatea voastră In 
lupta de apărare a păcii Fiecare 
ațâțiior la război să afle că 
bărbații și fiii voștri nu vor par
ticipa > iciodară la un nou răs- 
boi criminal pe care il pregătesc, 
imperialiștii americani împotri
va Uniunii Sovietice.

Cerfț1 ca fiii voștri să se în’ 
loarei imediat din Indonezia 
unde au fo-t trimiși de către ca
pitaliști. Arăta|i-vă solidaritatea 
cu mamele indoneziene. Fiți a- 
lături de cei care luptă pentru 

ca răsboiul din Indonezia să ia 
sfârșit. Cereți dezarmarea, ce
reți nimicirea armei atomice. 
Depuneți toate eforturile In lup
ta împotriva unui nou răsboi, 
in lupta p>entru apărarea păcii”.

In ziua de 8 Martie Federația 
progresistă a femeilor din Indo

nezia va organiza în numeroase 
orașe ale țării manifestații sub 
lozinca: ..pentru pace și pâine”, 

„împotriva ațâțătorilor la răsboi 
americani"-

Partidul Comunist Japonez cheamă poporul 
la luptă pentru răsturnoreo guvernului Yoshid 

TOKIO, 7 (Rador) Biroul
Politic al Partidului Comunist 
Japonez a adoprat o rezoluție 
prin care cheamă massele oa
menilor muncii să înceapă o 
luptă energică pentru răstur
narea guvernului yoshida.

Actualul guvern - spune re
zoluția - se bucură de spriji
nul capilalului autohton, strâns 
legat de capitalul străin.

Acest guvern care iși mo
bilizează roate mijloacele pentru

Ședinja de colaborare 
dela mina Pefrila

_____ (Urmare din p»g. I-a)
inerâ in care norma deabea e în
deplinită, trebuesc peste .’-O juguri d- 
armătură, in t mp ce în abatajul 1 
Văidcan loan, unde norma e depă
șită cu peste 150 la sută, se pun nu
mai 6 juguri pentru armătură, e~0- 
nomlsindu-se astfel lunar un vagin 

de lemn
Explozivul, deasemenea Irebue 

precupeții Fiecare miner, tainle de 
pușcarea frontului de cărbune, 
trebue să calculeze care este tă
ria cărbunelui, și căi eiploziv es
te necesar împușcării, penlruca ast
fel să se poală realiza economii.

Referitor la economia de energie 
eleclrică și aer comprimat, s a ară- 
lal că in mulle abataje, crațereieși 
scocurile oscilante merg in gol. fă
ră să transpor'e cărbune, in timp 
ce minerii lucrează la armătu'ă sau 
la alte lucrări de regie, lipsă care 
trebue înlăturata.

O mare atenție trebue acordată 
eliminării accidentelor de muncă. 
Sunt foarte rare cazurile cănd ac
cidentele se produc din cauze de 
forță majoră. Cele mai multe se 
întâmplă din neglijență, din neres- 
pectarea măsurilor de siguranță.

Pagubele produse de accidente 
sunt foarte mori. Spre exemplu, in 
anul 1945 s au întâmplat în inlrea- 
gă Valea-Jiului 3004 accidente, 
dintre care 2l56 ușoare, 625 gra
ve și 16 mortale. Câte zile de muncă 
nu s'au pierdut din cauza acestor 
accidente, câte suferințe și câte 
cheltueli I

X

Luându-se in discuție metoda de 
prelucrare a lucrului după fiecare 
schim, s'a arătat că ap'icarea aces
tei metode face posibil ca fiecare 
muncitor să fie retribuit după siste
mul socialist. fiecăruia după canti
tatea și calitatea muncii depuse.

Fără introducerea acestui sistem, 
nu se poate stabili cât a munci) 
fiecare dintre cele trei schimburi 
ale unei grupe Pentrucă, până acum, 
grupele de mineri lucrează în colectiv. 
Adică, la fiecare perioadă de 24 de 
ore. se calculează producția întregi' 
grupe, ier pentru salarizare, centitatea 
totală de cărbune realizată in cursul 
unei luni, se împarte egal pe cele 
trei schimburi, fără să sețină seamă 
dacă un schimb a produs mai mult 
sau mai puțin. Sistemul de muncă 
colectiv, dezavantajează minerii din 
schimburile care produc mai mult 
avantajând pe acela care lasă munca 
pe seama schi mbului următor. 

asuprirea poporului, merge vă» 
dit pe drumul fascismului. De- 
aceea, lupta poporului japonez 
trebue să fie îndreptată și co
ordonată în prezerr pentru a 
răsturna guvernul Yoshida, 
aservit monopoliștilor și care 
trădează interesele naționale.

Rezoluția subliniază dease- 
menea necesitatea încheerii cât 
mai grabnice a tratatului de 
pace.

Prin preluarea lucrului după fie
care schimb situația devine alta 
După ce fiecare schimb și a ter
minat programul de muncă, mai
strul miner sau artificierul v ne in a- 
balaj și calculează cantita'ea de căr
bune produsă in acel șut. La lei 
se calculează și lucrările de regie 
efectuate, ca armarea abatajului, 
prelungirea scocului osc lanț in a- 
batajele cameră sau mutarea crațe- 
rului in abslajele frontale

Aplicarea acestui procedeu, per
mite slabi irea producției realizate 
de fiecare schimb in parte, in felul 
acesta, fiecare miner putând fi re
tribuit in măsura munci depuse.

Desigur, la început ap'icarea a- 
cestui sistem va întâmpina unele 
greutăți Insă conducerea exploa
tării a luat măsuri penlruca 
grupele de mineri să fie aprovizi
onate din timp și in măsură sufi
cientă cu material lemnos pentru 
armătură și vegonete goale pentru 
încărcatul cărbunelui S'au luat mă
suri pentru ca schimburilor, care 
țasă diferite lucr ri în seama schim
burilor următoare, să li se rețină 
echivalentul in producția de cărbuni, 
pentru a fi acordat schimburilor 
care execută acele lucrări in plus. 
In vederea preluării lucrului după 
fiecare schimb, grupele de mineri 
vor fi formale la i cepul def nitiv. 
pentru întreaga lună. Dacă un mi
ner dintr'o grupă lipsește nemoti
vat. nu va fi înlocuit cu un miner 
luat din al’ loc de muncă. Pentru 
aceasta, șeful de grupă, la începu
tul lunei. are dreptul să refuze în
cadrarea in grupa lui a muncito
rilor care obișnuesc să lipsească 
nemotivat dela lucru. înlocuirea mi
nerilor dintr’o grupă descomplec- 
fală, se va face numai dacă cei 
care lipsesc sunt motivați.

In vederea bunei desfășurări a 
muncii, concomitent cu introduce
rea metodei de preluare a pro
ducției după f ecare schimb, 
fiecare grupă va fi încadrată cu 
mir.eri pricepuți. cu un nivel 

mai înalt de calificare. peft- 
tru a putea fi înlăturată situația de 
până acum, când erau grupe for
mate din mineri buni și grupa mai 
slăbuțe. Deasemenea. se Va ține 
cont ca fiece re muncitor să fie u- 
tilizat la locul potrivit, pentrucă 
astfel să poală da un randament 
cât mai mare.

In inchecre, șefii de grupe și 
tehnicienii care au participat la a- 
ceastă ședința și-au luat angaja
mentul de a prelucra cu minerii din 
grupele respective chestiunile dis
cutate și de a le pure in aplicare.
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