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Alături de minerii conș11enți

Tehnicienii din Valea Jiului 
trebue sâ participe activ la extin ierea 
preluării lucrului pe schimburi
In u *lmul tinp datorită muncii 

de Jmur re du â de organizat'lo de 
Partid șl s'ndlcale, numărul grupe
lor de m nerl d n e»pl atârlle car- 
bon'țce din Valea ,1'u'ul care pre
iau product a pe șch'mbur' a crescut 
slmfl or.

Dre t rezultat cea mal mare par
te a ace or grupe, real zează o pro
ducție mal mare derât in trecut, 
când ce'e trei sch'mhurl alo unei 
grupe munceau In cn'ect'v tar mal 
toate g**u ele co''a e. care au adop
tat această me'odă. reunesc acum să 
fndepl'nească șl să depășească 
me’e.

l'n exemplu elocvent in acest < 
este acela al c-lor *5 echipe I 
codase dela m'na An'noasa 
înainte de pr**'uTea lucru'ul 
schimburi rămâneau cu mult 
normă Acum. TOATE ACESTE E- 
CHI"F DEPĂȘESC 7IIMC NOR- 
MFLF

Pen'rucă me*n*ia p-elnăr’l lucrului 
pe fch mhur'. scoate la iveală care 
di"fm ce’e *r'1 e-h’n» »te nce'e'as 
gruoe munc»sc conștiincios pentru 
denăe'rea ro-mel 'I care d’ntre ele 
lasă lucrul pe seama celorlalte. Iar 
Ia 'al*’rl7*,re. focare ech'nă e*'e re- 
trlbu'ts în mă u*a n-nduct'el r"a'l- 
za*e fără *ă ’le nnsihl' ca o echipă 
delă ătoare să lmn*>r'ă în mod ne- 
jus* câs*'gul cu o ech'pă 
ces<e h'ne. x

Conv'nși de 'ustefea șl 
tatea lntroduceri| metodei 
re a lucrului pe schimburi, 
roa'e grune ale căror echipe 
ză încă in cMect'v, cer introducerea 
aces ei metode.

Insă la unele exploa'ărl, cum sunt 
— spre exemplu — unele cazur1 la 
mina Lupenl. extinderea preluării lu
crului pe 
tătl

Dacă o 
producția 
schimburi 
odată la 24 ore. sau la Interval de 
câteva

Alta 
ductla 
Flecare 
de sector sau artlTcIerul

nor-

sens, 
fos'e 
care 

I pe 
sub

care mun-

de 
de

necesl- 
prelua- 
nume- 

lucrea-

schimb. in'âmp'nă dificul-

grupă lucrează In colectiv. 
real:7ată de cele trei 
rle grunel este calcula'ă

zlle.
es'e s’tuaf’a atunci când pro- 
se pre'a pe schlmbur'. După 
schimb, maistrul miner, șeful 

după

La 20 Martie minerii din Valea 
Jiului au primit primele lor câșt1- 

guri ca'culate după noul sistem de 
salarizare.

Pe fișa de p'ată pe care Matulici 
M'hai a pr:mit-o in mână dela lichi- 
dutura minei Lunenî, 
Sumă mare: 20.790 lei. 
lung, dar nu era 
f era câștigul.

nicio

era scrisă o
A privit-o 

greșală: atât

*

este
care

șeful unei 
lucrează în-

Matulici Mihai 
grupe de mineri 
tr’un abataj cameră din sectorul IV 
al minei Lupeni. Grupa sa a început 
;a se ridice numa' în anul acesta, 
când în întreagă Valea Jiu.ui a în- 
c put lupta minerilor pentru depă- 
ș:rea Planului de Stat.

Prima lună grupa lui Matulici a

cum s’a stab'llt’d’n timp — merge 
In f'ecare aba'aj șl calculează pro
ducea realizată de liecare echipă In 
parte Dec' mal multă muncă pentru 
tehn c’enl.

I) r preluarea lucru'ul pe schim
buri ma1 prezintă sl alte aspecte, 
'n 'l^pul programului de muncă, o 
echipă trebue să indepllncască un 
c'clu de lucrări, care condiționează 
bum exp'oatare a straturilor de 
căr'une

Acest ciclu constă In umătoarelo 
opcratlun':

De exemplu, Intr’un ahataj came
ră, exploatarea cărbunelui necesită 
o serie de lucrăr' neproductive, ca: 
armarea abatajului, prelungirea sco- 
cu'ul psc'lant In măsura Înaintări' 
frontului de cărbune, obl'rea frontu
lui pentru impuscarc curățlr"a șl 
podlrea vetrei abataju'u', etc.

Sunt cazur1, când unele echipe d» 
mineri, lucrând mai mult In cărbun» 
lasă pe seama ce'orlalle unele lu
crări de regie ce trebueau executate 
In cadrul ciclului.

Fără executarea acestor lucrări, 
nhata'ul nu ma' poate fl expka'at, 
fiind nececar ca «chimbul urmă'or 
să comp'ecteze lucrările rămase de
la sch’mhul rrecedent.

Ori prin faptul că executând lu
crări rămase neefectuate dela 
schimbul precedent, echipa urmă
toare nu mal poate să producă a- 

(continuare în pag. lll-a)

Siluăndu-sc in fruntea 
cel. rlallc sectoare 

Minerii sec toi ului i 
al nunei Jieț-Lonea, 
iucieaza în contul pro- 
granuiui pe luna Aprilie 

In sectorul 1 dela fî.inu Jief 
Lunea mai toate grupele de 
mineri sunt angajate in infre- 
ccri socialiste, reahsând depă
șiri de norme.

In cursul lunci Martie, cea 
mai mare depășire midie de 
normă dm acest ’e.tor — 80 
la sută — a fost r alisată de 
iclupa tov. Ulrielt Ștefan, ur- 
■nată de echipa tânărului mi
ner Petric Petru, cu o depă
șire medic de 7? la ;Ută.

Toate actste depățin au dat 
jhisibilitatea minerilpr din sec- 
ioru' 1 
gramul 
Martie 
termen, 
'rnntea 
mina Jieț-Lonea._____________
Cicțfe vigilenta oit" Io mimrii

Comis a de intreceri dela mina 
Petrii», este unt d n.r< Ltle mai ar 
tive comis 1 dcșic Ungă eiploatâr.k 
carbonifere din VRea Jiului.

Pana in prezent, a a'ala și spriji
nită efectiv de orgamxufa Jt Par
tid și sind cat. aceasta torni* t a an 
trenat In întrecere M grupe de mi
neri din c* le 64 ale uimei Petr ta

Dar comisia deja Petnlâ, n» s*» 
mărginit numai șa afațnex ma gra
pelor in intrecerL P* JahMâ de Io 
tiecere din sala de apel fiecare gru
pă Iși pna'e vedea situația produc 
țlei real zită In medie pe uităm 
săptămână, fapt care da posibilitate* 
minerilor să știe dacă au dep »lt sau 
nu norma și cum să muncească In 
viitor. Pe un alt tabel sunt evidvi 
t atu grupele care au obținu*, cclr 
mai frumoas*- succese in munca

Numeroasele șrdin’e de constitui
re in’re mineri șl tehnicienii ir> nerl 
nrcan zate de comisia de întrecere 
dela Petr la. au un rol de mare în
semnătate in r'dicarea producției ’i 
product vităt<1 muncii In aceMe con
sfătuiri. mu't m neri rămași in urmă 
au invătat 
muncească 
catd 
(odă 
hună

In 
tril»
antren <rea In întrec* rl a muncl'nrl- 
Inr dela nrftr,rri*’c, de'a Atel’erul de 
grup al dela alte servlci’ care con
diționează buna deslă’arare a mun- 
cn In mină Până In prezent an în
semna* număr rle ech'pe dela bri
chetai, dela încărcarea brichetelor 
In vavnano'e C. F. R., dala carboni
zare, dela încărcatul cărbunelui ta 
vagoane, dela laborator, an lost an
trenate In Întreceri.

La atei erul de grup, deasemeaea. 
s'a dus o propagandă Intensă pen-

dela cei fruntași cum să 
cu n productivitate rldî- 
se lucrează după o 
'iu cu o organizare

cum
nouă 
a mtrncil. 

iilt'mul "mn comla'a dela
șl-a Intern ficat munca pentru

m»-
m»<

Pi-

INTELECTUALI DIN RPR!
Strângeți tot mai putu

ți ic râu duri le în jur uf clasei 
muncitoare, pentru întări
rea democrației noastre 
popufare, chezășie a liberei 
desvo/târi a poporului nos- 

I tru spre sociafism, cheză
șie a indepedenței noastre 
naționafe și a înfloririi 
culturii în patria noastră

să-ji îndeplinească pru
de product e pe luna 
cu 6 zile înainte de 

situându-se astfel in 
celorlalte ștctoare din

DESCOPF RIRLA 
UNUI CHIABUR 

din Sarmisege'uza «-are 
ascundea material subver
siv. o înst mnată canti'*-*'e 
de aur, arme 6* muniț"

Recent, orfanele miliției și secu
rității au descoperit la locuința chia
burului Licsek lulîu dm Narmisege- 
tuza, un însemnat număr de mor.ete 
de aur și argint, precum și 51 o- 
biecte — ceaiuri, brățări, inele, lan
țuri — de aur și platină, de o va
loare foarte mare. S’au descoperit 
deasemenea și un însemnat număr 
de cartușe de diferite calibre, un 
pistol, fotografii ale foștilor regi, 
broșuri fasciste ți cărți legionare.

El a reușit să-si strângă o imen
să avere evp'oatând și jefuind fără 
milă țărănimea muncitoare.

încă de p-in anul 1946. de când 
era no'ar teroriza locuitorii satului 
1 răgind cu mi ra icra după ei. A (fel, 
a omorât 6 țărani dintEo eșire bes
tială.

Ares area chiaburului Licsek Iu iu, 
în urma a.țiunii de demascare dusa 
de organizația de bază P.M.R.. a 
stârnit o vie satisfacție în rându
rile țărănimii munci oare, mărindu i 
încrederea In Partid și organele nou
lui aparat de Sșat pus In slujba celor 
ce muncesc.

tru xalrenarea muncitorilor in L»tM- 
etr1.

Echipele de c.ectrjvlenl, de oiMfc- 
ILCl p■(.... ș del. al'i- secții 
purn I întrecere pe bază de t»- 
g<]am- l 1 re e haz;,', pe sps- | 
c fitul ți posibilitatea de muncK *

INc A UN PRIMELE ZILE, ROA-1 
f’FLE ACE: I OR INTRE' ERi sji 
ipiCftPI I â SE ARATE. NL'Mls- 
ROȘI Ml •CIT' 11 II R AZA A- 
cum '1 “ •' ÂJ 8j*<iR nw 
UA r ÎNAINTE CEL ’, >̂» MAM- 
cabil 11 cr^ ■ r<> f^^itr-urr 
Jilț t-Hlf*s TGV.
LARE LUCREAZĂ LA I 
REA CĂRBUNILOR IN’ VA$

IE CEP AVANO NORMA 
TONE PE ZI. MI’NCITORII ’ 
ACEA'-TA f HIPA AU NC A 
IN ZII'» f'F 19 MARTIE 22S0 
NE CAPI 
LA1 E I-’A 
PANA AC'
■ ’ETPILA.

Acum cornlșla de întreceri A-ta 
T> r 3 
rrn an''cn 
lid de II 

r pe itru 
lua'e I V 
tafr.

I ai’ALI’L U1 AcFACTA pi£B 
1,(1 s ( .'I N” r?u pvTINDFPn
METODEI rp PPFEI'APF » 
IIICPI'IUI PE -CHIMRUPI K'ti 
CU.’1 SI PENTPU ANaPENAREA 
Fe HIPFLtlV IN INTTZFCFRt IN 
CADRUL A< F'F.ASI GRUPE.

Așrf<-1 cnmîșl* de întrecere drk 
m'na Petala a d-venl' un factor * 
mare tnsemrî'a'e fn antrenarga 
țrvinc'tor lor de toate ca'egoriite 9» 
țplrece'l conștbu'nrf un exemtfw 
demn de urmat p-n‘ru comb Ițe dfc 
inlrgcerf de pe Ungi celelalte ex
ploatări carbonifere dn Vak( Jta- 
kL

NE f>. VAG''N UaCU 
MAI I 'IST PEAI (ZAT 

M LA PREPARAIU

<-a In'en'ifcat munca n>»- 
res în întrecere a resW- 
.’rșn» de nvm-rt preCaru 
e> tinderea întrece *6»r ta 
■le de munca dela

1. K

preluam producția pe schimburi.
SUNTEM IN ÎNTRECEA Șl MUNCIM BNE. I

Cum s’a RIDICAT echipa lui Silcghi Alexandru 
dela 3°^, la 148o|o în trei săptămâni

Numai cu j la sută a depâ-^ 
șit norma grupa iov. SHagbi 
Alexandru pe luna Februarie. 
Erau miflc grupe dm mina 
Petnla care a'Jfau dcpâgpri de 
normă fi mai mici. Altele f- 
rau sub normă. Dar tenarăfyl 
Stlaghi nu era mul/umil. In 
fiecare ci cerceta tabela de în 
treceri afișați i« sala di apel. 
Doar era fi grupa lui m intre- 
circa fi-l interesa care grupă 
producea mai mult decât a sa, 
care mai pufin. Pe tabela de 
întreceri vedea că alte grupe 
depășesc cu mult normele, cu 
mult mai mult decât el. Pop 
I.udoz ic, peste 100 la sută. Fi
la loan peste 90 la sută. Fă^

!

dcan Achim 95 la sută. !<"■& 
el, cu grupa Iui, avea doar r 
la șuti.............

' a o muncă mai bună, un salariu m i hun

rândul grupelor codase
iiiceput să 
producție.
Șiri de normă, la început mici, dar 
ca;e s'au menținui. Totodată s'a 
pornit la o mai bună organizare a 
muncii în cadrul grupei. Ortacii lui 
Matulici veneau regulat la șut și nu 
piecau îna nte de terminarea iucru- 
lul. se sfătuiau cum să puște pentru 
a face economii de exploziv nu lip
seau nemotivat.

Astfel, s’a ajuns 
fulici să se ridice 
pe’ior codașe ale
re lângă alepăș’rea normei cu 55 la 
sută în medie, să aibă la sfârșitul 
im ii Februarie o economie de ex- 
p’< ziv de 88 ia sută.

x
înainte de a-șl organiza mal bine

dea rezu late frumoase in 
A început să a bă depă-

ca grupa lui Ma- 
din rândul gru- 

minei Lupenl. și

rtsunca, având doar depăș ri mici șl 
neconstante, minerii din grupa Iul 
Matulcl. câstl-au după vechea sa
larizare Intre 5.000 — 10.000 lei.

Noul sistem de salarizare a răs- 
p’ăt't pe merit prog esul lor In mun
că. Matulici Mihai a avut in luna 
Fcbruar e '9 pos’url. I a cei 12.540 
lei cât i-sr fi revenit numa’ centru 
indep'lnirea norme', I s’a adăugat 
acordul pr''gres’v de 8.161 I i. tota- 
Ibându-’-se câș'leul la 20 709 lei. 
Minerul Lazăr Gh.. cu 23 pos'uri, a 
câștigat 16.601 le’; Gndek Stanislau 
15.830 lel: Moga Avram cu 28 pos
turi a c’s' eat 19.'56 lei: Paccac 
If.s’l III. cu 29 postur1. a câc'gat 
12.256 ’el: vago-e’arul Kronaveter 
lodf a câștigat 12.754 le1: Kaloy 
Ștefan 14.740 lei. Brașoveanu loan

9.881 lei; lacmonovskl Ioslf a câști
gat 17.517 lei.

x
MUNCIND MAI BINE MARINO 

DFCI PRODUCȚIA ȘI FACAND E- 
CONOMII LA EXPLOZIA’ L'CHI- 
DAND CU ABSENȚELE NEMOTI
VATE, GRUPA LUI MATULICI 
MIHAI A FȘIT DJN RÂNDUL 
LOR CODAȘE. DAR ODATA 
ACFSTEA EA A CÂȘTIG AT 
B'NE: A FOST RETRIBUITA 
PA CANTIT'TEA 
MUNCII REPUSE.

Pr’n noul sistem 
I'ecărul miner care
t’rîre și tragere de inimă II este a- 
sicura* un câșt'g mai bun. deci un 
n'vel mai rid'caf de via|ă.

POP EUGEN, coresp.

CE-
CU

MAI
DU

ȘI CALITATEA

de ra'arizare, 
muncește cu ho-

• * •
•— Tovarăși, prc'uar j lu

crului pe schimburi asiguri 
retribuirea fiecăruia in mă;fu 
muncii defnise. Doar ftifi bine 
că grupa e formată dm trei e- 
ciiipc, care lucrează îh schimb 
de câte 8 ore.

In aceste trei schimburi e 
unul sau două, care muncesc 
hne. Insă cel de a! treilea l»- 
să lucru! pe tânjală. .\’u di 
nici norma.

Șt atuuS ce te facil Hta- 
gipba lupii să dai țste Hormi, 
hă îndeplinești planul. x5 câș
tigi mai bine. La plată tu Iw 
parii câștigul cu ă care n« 
muncesc, tar programul e nfin- 
depln t Și la urma urmei hkJ 
pu pofi ști dacă se muncește i« 
colectiv, care jchitnb mun ceșfe 
mai bine fi care mai puțin.

Toate aceste slăbiciuni, ie 
secate la iveală preluarea Jăt- 
crului Pe schimburi.

A ascultat cu mare atentif 
tovarășul Silaohl aceste rurm- 
ie sfnise de ua tovarăș dela or
ganizația de Partid la o ședm- 
]ă de producție. Gândul i-« 
sburat la celelalte două echip* 
din grupa lui. Ftia că c! și oa
menii din echipa lui muncesc. 
Dau fest, dela u»i capăt la al
tul al șutului. Și când cok> 
doar j la sută pesle normă.

Cum or fi lucrând celelaht 
două schimburi^

Gândul acesta-l frământa 9- 
enm pe SHaghi.

• * •
— .Văi tovarăși, ți vai afi g- 

uzit de preluarea lucrului 'r 
/limburi — le-a spus tovaCi-

(continuare în pac. Ifl-a)
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cunoaștem Țara Socialismului =
CUM TRÂESC MUNCITORI I :

|lH UNIUNEA SOVIETIC A ’ IN ȚAHILE CAPITALISTE
Academij „TIM1REAZEV4* — focarul 

celei mai înaintate științe agricole

bugetul unui muncitor
SOVIETIC

Mocani ul l’avcl Do o'eev care 
tarmază in ilejoul Moscova l*a^
nJețlian, i uat pe inia feiată Mos
cova Ixmbii. a căș.igat In cui sul a_ 
■ului 1918. 39 0110 ruble. Cum a 
chel.ull el această sumă?
,Mo.Aa lui Do. oTecv Ana, ilieltuîrytc 
n la șuti din salariul lunar al so- 
falui, pentru h ani.

Noi, cumpăram lunar, apftrtint* 
dv. 15 kg. da carne și 9 kȚ. de 
nat pi unturi.

Iii ceeace privește zahărul. Ana 
Doieev afirmă că faini.ia consumă 
«lupă trebuință.

In 1918 Ana a făcut dulc aja de 
«iu ne. de mere și de prune.

CM ia casei reprezinți 55 de ru
ble p|î lună. Ren ru teatru și c ti m»- 

tograf buge.ul familiei Dorofcev a 

prevăzut o sută de ruble pe l ink. 
O mă de ruble iostă abonamentul la 
două zian. Res ui se ihel.ulește p n- 

tru cumpărarea Îmbrăcămintei și a 
abjectelor casnice. In 1918, Paiel Do- | 
rofeev a cumpărat un pali, n cu gu
ler de b ană și un rând de haine. 1 
Fiul lui Pavel, Voțodia a căpătat 
«ui paf oii și două cos urne. Slă;>âiia 
ca xă și_a cumpă at un pal.on și un 
taiileur.

Tamara. fii a, a primit o blană 
ți patru rodiii. In afa ă da accsțo 
obiecte s’au mai cumpărat două 
rlapumi, 17 nte'r d" (-sături du | 
humbac, 30 met i de pânze.uri și 
câ e două perechi de incăljămintc 
pentru fie are membru al familirj, 
1» afară de galoși și șoșoni pentru 
to|i

Tot in cursul anului trecut s’au fă

cut reparafit la locuința in valoare 
ik -10) ruble.

BUtiE IUI UNUI MUNCITOR 
FRANCEZ

Salariul unui tânăr miner francez, 
A.1 Im. rt Rocile, din micul oraș de 
«ulucii I an,, este de 500 de f arin 
|>e zi, adieri de aproa|ie l’ZnOO 
lianei pe lună.

I)u|iâ calculele Confederați i Ge
nerale a Mun ii, minimul de exis
tentă pentru un muncitor ar trebui 
să fie 15.0J0 frauci.

Stali.movișt i ci.m nmncitoiilor sovietici 
prețioase sfaturi prin corespond nță

Numeroși sunt stahanovlștll din 
intreprlnder le Industriale ale Kulbl- 
sevu.nl care pârtie pă la intrecerlle 
socialiste lnl"ate de vestitul spăr
gător de norme, stahanovlstul Ale
xandru Ciulkih.

Nu deniul*. Nina Lukianova, șefă 
de tir gadâ în fabrica de confecțiu- 
ni „Steaua Roș e" din Kulblșev, a 
adresat Iul Ciutk'h o scrisoare ce- 
rându-l să-i comunice cum a ajuns 
la remarcabi'be rezultate ale mun- 
c I sale $1 rugl'ndti-l ță-si 'storceas
că e.xper'cnta. C'utkib a ră puns tot 
prlntr’o scrisoare în care vorbește 
despre munca fextillș'ilor din Mos
cova. dând sfatur' prețioase pentru 
îmbunătățirea metodelor de muncă 
în ludustra textilă.

Ciutklh snune în scr'soarea sa că 
șeful, de brigadă nu este numai con
ducătorul unul colectiv de muncă ci 
șl educatorul Iul.

Trebue snune el. să se dea o a- 
tentie deosebită muncitorilor cu o 
pract'că In'uf'c'cntă în producție, a 

căror muncă se impune a fl contro

Roche Întreține o nevastă ți doi
copii mici.

Numai in ulliiiml an. in Franța,
prețuri e la pune au ere acut eu Io
la sută, la car ofi ți zahăr c i 15
la suia. la ulei vege.al cu 122 la
sută, la săpan cu ‘16 la sală.

Tot atât de fabulos au crescut
preturi < la cărbuni, energi el c 
trica gaz și chiar a|4

Copiii lui Roche nu mănâncă unt, 
legume, și nu beau lap e P n.iu 
a face fa(ă cile uelilor zi nic, Al
in ii Robă este nevoit sa se lip
sească și de tutiui.

lata și îndrumată. Un rol deosebit 
iu lupta pentru o producție supe
rioara din punctul de vedere al ca- 
'■ltățll, II joacă, af.rma vest.tul sta- 
hanovlst, consfatu rilc de producție.

bcrlsuaiea stalianovistulul Ale
xandru Ciutkih a fost pubbcatâ in 
z a ul „Comuna de pe Volga” șl a 
consl tuli obiectul unor ample dis
cut i in cadrul ședințelor organizate 
in diferite intrepr lideri.

Intă, cum schimbul de experiențe 
poa e fi făcut șl prin mijlocirea pre
sei șl a ser sorilor.

Corespond nta d ntre stahanovlști 
șl ce: mal buni muncitori sovietici 
nu esle un lap' excepțional. Ea se 
practici In URSS pe scară întinsă, 
in c'pa de fată, meșterul uzinei 
„Katek". Smirnov întreține o cores
pondentă vie cu renumitul meșter 
Roslavlev dtn Moscova In timp ce 
st-ungarul Vnslin de'a uzina , Voro- 
ș'Iov" din Moscova corespondează 
cu meșterul metodelor rapide de 
muncă Bortkev ci din Leningrad.

Academia Agricola din Moscova 
este a.cj mai veche Școala de agrunu-< 
mi * din Uu.u .ea Sovietică in ur
ma cu un sten de \uac ca a «apaiat 
nume e iitaie ui savant rus C A. 
1 Unirea/rv, c.-.re a io>t timp d ^0 
dv ani p o.c or al acestei ți« li.

in 18o5. academia a- 
griioa șl bih.ca ,,P tiu I” a t st 
prunul ins i ul de udii agricole su- 
punoarr din Ru.ia. > jin|a auto
nomii a care lua națlrie pu atunci, 
nu s'a bu urat de sprijinul guvernu
lui ta iu și n’a avut nicio 1 i u> n,a 
asupia des voi arii agi icul.urii.

Rcji.iiul i-ov ei a t ans.oruiat fu 
mod iadi.aJ inia i a <a satului. A* 
gnculluri a Cv\ mi o agricultură so
cialista Din p iaiii ani ai «X|sten- 
țvi sa e, S a ul -ovli ic a introdus l i 
agr cultura cele mai jiupor.ante r>* 
Uză i ale ș iinții agricole inainiate.

Academia Agricolă din Mo: ova 
a educat o intr.aga |> eiadă de mi- 
litanți ai ș i nb i ru. e. Pi nt e a 
eeș.ia pol fl indicați acadc mic anul 
V. R. Ui.am-, cn-jtor.il ci lui mai 
avansat sis im al rol țiunii culturi
lor, ți a'ti sac an i cu renume mon
dial. care au contribuit la de volU 
rea ș iin'.ci soc ie ice. consolidând 
fai na mondia a a A ademiei

DIN 1865 PANA IN 1917. ACADE
MIA A PREGĂTIT NUMAI TREI 
MII AGRONOMI. 'N ANII REGIMU
LUI SOVIETIC FA A PREGAIIT 
12 000 SPECIAIISTI IN TOATE 
DOMENIILE ȘTIINȚEI SI PRACTI
CEI AGRICOLE AERONOMI. PE
DAGOGI. SILVICULTORI. AGRO- 
CGI’dlSTI ECONOMIST! SI ZOO- 
TEI1NICIENI

In sânul Academiei și-au primit 
educația ți mi 1 an i de vază ai Sta
tului, ai ț iinței ți agriculturi) so- 
vie.ice.

Pesle 3509 de studenți, n prez n- 
tanți a 35 d ■ naționali.iți di 1 U- 
n unea ‘■nvrpeă rrecvent aza ursu- 
rilc Academiei: ruși, ucraineni, bie

loruși, uzbeci, cazahi, armeni, geor
gieni, ș.a m.d,

Ab o c.nțil A.a.lemiei .Tindea 
Z<»” jaj. fi in.â.nlțl .n țoale c.lțu 
rife Uniunii Sos ic i c in ținuturile 
VolgeJ, in S.beria, Tran caucazta. 
1 anicialka, Feiguiia. c_riii>eca ^a- 
I al.u, Lra. și in multe alte locuri.

Tmirelui suvie ic d-reșt' mult sa 
frecccneze cur urile Acadern i Ti- 
mircuzec ’ unde el opara cariate 
cunoș i.ițe iu d .meniul ag icul urli.

Academia are țsse lăcuit ți de 
agroniunic. hor i< ul urâ Z .ulilinicâ, 
de agro liirnie ț țx.-.l<.logic. fX' tre- 
țr. a |> an e o și e jm.nnca In t >- 
tal -unt <10 de lated e kuM dt la- 
bora ui, “bine e p e um ți un b- 
-,e.j or. Pa.ru sute de acadeaul ni. 
p olr .>ri și conte ențiari țin cursuri 
și . onduc m minariile ți lucrările 
proc ice A ademi i a luat di-linsa c» 
C'-l lira inul' r.rrjin al ța- o nul 

l.en n" Inllnsc.e - an arcuri.
i ezile și dumb ăslle Acad mi i au 

fost decla-a e bunuri naționale ale 
Statu'ur.

Vil orij agrc.ii..mi lucrează in la- 
boratorii. in b ne e țtiințifh e a 
ti iere și pi-pini re. In ușindu-ți cu- 
1 nșt n'-'e n e b - . ii de
producție. Ei fac parte din ne'curi 
obț’eț i iți ridl ă nivelul culturii, 
vizitează teatrele ți rr. t el • din 
Mo-cnva, se in â ne.< cu -c iilorii al 
omenii de artă c no<uți. A ademia 
I i i drru' ei Tir î rvazevcs’’ ..'li 
mireazevea'’ < te c I mai bun ziar 
■tiud'-nțe'C din U P *• : La concur
au1 . sil ,1 el r f.,-' ț(<r:ii el
a primi' p-:-miul I. 1 a aces-f ziar 
scriu și p o'esorii și rolah ratorii 
ș-iin'ili i 4 Acad m-'ei In afa i d« 
ziarul . T'mireazrvca'’ s-unt tipiile 
pen ru uzul s u m i or luc i i tiia- 
țifi e, b . auri și b r e ine. As fel A- 
cademia nu e numai un mare c n- 
tru de inc c îânt, ci ți un centra 
științific.

Krâucov, șeful unui sector al «ri
ad Nr. 41 din baainul Moscovei cuo- 
staiM într’una din diminețile reci și 
Jhc ețoșate de Fib uarL-, că schim
bul de noapte făcuse risipă de s.ilpi 
de susținere.

—. La urma urmei, unde e răul cd 
■tare? Că am pus un stâlp in piuai

Se oțări șeful de echipă când Kri- 
■cov U certă pen.ru ri ipă.

—. Unde este nevoie, pune diiar 
anul peste normă; în schimb acolo 
unJe se poa.e, scoate doi, — î'. la
muri șeful. Procedând în felul a- 
«esla nu vel ajunge niciodată la ri- 

Nu uita asta pe viilor!
Dimineața, la ora 9 fix, Krfucov 

faini in cabine.ul lui Pavel llicl 
baums ein, • eful minei. Iste ora fa 
■are se adună aci toți șefii de sec
tor. Se discută nu numai de pre pro
ducție, ci și desp e noile metode cfe 
fa osire a stâ'pil r de susținere, d s- 
pre economisirea f.ecărui kilogram 
de exp'osibll. de metal, de unsoare 
— în general — despre toate ami- 
■unleje care, laolaltă, reprezintă as
pectul economic al muncii unei în
treprinderi.

. iJa .1 • ilici nici nu-' dădu răgaz 
Ini Kriucov să spună ceva; i-o 1 ă 
înainte șl — mai în glumă mai Iu 
serios. — îi spuse:

—. Zadarnic mi_ai cere o ice plus 
de stâ'.pi, nu-ți dau nici unul!

„A și aflat” gândii șeful de sec
tor și, tușind, pentru a-și limpezi 
▼ocea spuse:

—■ Păi, astăzi voi face în așa fel 
încât voi da economii și — toto
dată — îmi voi lichida și da'.oria.

Pavel Ilici știa că Kriucov îșî res
pectă făgăduiala. Dar el mai știa 

. cui șefii de sectoare în ă nu s’au o- 
hișnuit să facă economie de mate
riale. Deaceea șeful minei se ho
tărî să-1 avertizeze cu severitate pe 
Kriucov asupra răspund rii materia
lo pe care o purta pentru risipa 
de stâlpi.

__ Dacă mâine, în galeriile din 
sectorul dumitale. nu vor ajunge 
stalfii, voi da firește dispoziție

La Mina No. 41
se mai trimită câțiva metri cubi. 
Dar costul lor îl veți aclii.a, dum
neata și aju.orul d-tale, spu>« P .vel 
Ilici.

...Ziua de lucru se terminase. Kriu
cov s’a apropiat de te efon ți a for
mat numărul șefului minei.

— Vreau să vă rapor.ez. Pavel 
Ilici, că pe ziua de azi în secto
rul meu s’au economisit 11 metri 
cubi de stâlpi.

Ce ea ce însemna ci sectorul Iui 
Kriucov pe lângă ci ți-a achitat da
toria a mai realizat ți economii se
rioase.

«

Minerii dela mina Nr. 41 din ha- 
zinul carbonifer al Moscovei au ho- 
tărît să dea cărbuni în canlitate cât 
mai mare și într’un ritm de ex
tracție cât mai rapid pentru a re
duce prin aceasta prețul de cost al 
combus ibi'ufui.

Slatul Sovietic a introdus în mi-.ă 
tehnica cea mai modernă; întregul 
proces al extragerii și transportului 
de cărbune a fost mecanizat. Scăl
date întEo Iun ini e'ectrică puternică, 
tot atât de vie ca și Iimina zi'ei. 
galeriile seamănă mai curând a ate
liere de uzină, Sute de mineri și au 
însușit admirabil t hnica, au căpă
tat chiar două sau mal multe spe
cialități.

__ Cu o lună în urmă 1 rcrau câte 
patru oameni la un singur meca
nism, din acestea noui, de curând 
puse în funcțiune; acum face un s n- 
gur om această muncă, spune Ne- 
crasnicov, inginerul-șef ai minei. A 
ceasta a dus la rezultate îmbucură
toare: folosind aceleași mijloace de 
producție, mina noastră a dat totuși 
în Ianuarie și Februarie, mult mai 
mult cărbune decât în aceeași peri
oadă din anul trecut, iar prețul de 

cost al combus lbi ului a scăzut con
siderabil.

Conducătorul minei Nr. 41 și mi
nerii de aci spun cu mândrie:

— Cărbunele nostru este c i mai 
ef in din toată regiunea Mcscovei.

Cel mai ief io cărbune! Nu există 
bucurie mai marc pentru minerul so
vietic, decât a cea de a da indus
triei socialste cărbune peste p eve- 
derile planului, cheltuind pen.ru scoa 
terea aiestuia cit mai pu in din fon
durile puse la dispoziție de către 
Stat .Fiecare zi aduce o reducere 
a cheltue ilor de materiale necesare 
pentru scoaterea flecarii tone de 
cărbune.

fn magazii nu sunt lă;ate să zacă 
mormane de cărbune care înainte 
țineau imobilizate zeci de mii d ■ ru
ble din fondurile de rulment, toc
mai prin fap ul că stă'eau pe loc 
timp îndelungat, f.iră a fi utilizate. 
Pe măsură ce este ex ras. că b inele 
ia, fără întârziere, ca ea consuma- 
toru'ui.

In anul 1948. colec ivul minei Nr.. 
41 a economisit l.tOOOOO r ble din 
fondurile sta ului. Ac im mina a des
chis con ul unor neui acumulări so
cialiste pesle prevederile planului.

*

Economia de p oparții mari este 
de fapt suma mi i or economii do 
zi cu zi. așa cum apa mării se 
adună din apa isvoarelor, râurilor șl 
a fluviilor. La mina Nr. 41 s'a cal
culat că din mărirea produc'ivilă- 
ții muncii cu un singur procent re
zultă o economie de 3 600 000 ruble 
pe an. iar scăderea cu un s ngur pro
cent. a prețului de cost duce la o 
economie de aproximativ 8 000 000 
ruble anual.

Mărirea vitezei de încărcare și 

descărcare a cărbunelui, numai cu 
un minut dă o economie de 5 000 
ruble pe an. Dacă la fiecare tonă 
de cărbune reduci chcltu ala de 
stâlpi de susținere cu un me.ru cub 
și explo Ibilul cu un g am, suma 
economisi ă într’un an e de 3 mi
lioane ruble.

Aceste cifre și soco cli sunt cunos
cute as;ăzi nu numai de economiști 
și plamficaio.i. Le ș ie oii.e munci
tor. Economia severă de timp și 
de rra eri.il • a devenit o lege de 
fier penlru minerii din bazinul car
bonifer a! Moscovei, ca și pentru t ti 
oamenii muncii din Țara S cialis- 
mirui.

Oamenii din acest bazin muncesc 
intens pentru ca sa și îndeplinească 
promisiunea dată t varășului Stalin 
în scrisoarea pe care i-au trimis-o. 
Despre a cis a se discu ă pr tutin- 
deni: la ad mările aitivului de par
tid din m.ne, la ședințele adminis
trative, la adunările muncito. ilor și 
ingineri or. In sectoarele minJor 
s’au a'că uit panu.i slab noviste de 
economie. Conducă o ii clinici i ad- 
minis ra.iti muncesc pentru a-și spo
ri cunoș in ele în nta erie d econo
mic. Viața și munca de zi cu zi 
le cere să pătrundă adânc situația 
economică a întreprinde, ii. să se 
descurce în socoteli în calcule de 
produc ie, să țină jurnale ale circula
ției fondurilor de rulment, să răz
bească până la cc'e mai ascunse re
zerve și surse de economie p ntru a 
căror gă i c sunt antrenați in între
cere socia'istă tați oamenii muncii 
din U.R S.S.

In întrecere socialistă se află nu 
numai cei ce lucrează în galerii sau 
conducătorii tehni i ai producției, 
ci și funcționarii minei.

Evghenii Lonicenco c' n:abilul - 
șef al minei vorle e cu pa i n? des
pre nou! sistem de c n abi.izare.

— Noi, comabi ii sun em, ..for
ma Jț i” cuno-cU|i op ațiunile bă
nești ccr o exac itete n indurâloare 
in Ihtormi ea do unt e^r rpune ti. 
Dar aceasta nu Însemne .ză cl uți de 
puțin că „producția” noai-ră nu 
poate fi raționaliza ă. P na tra de- 
m" t sc soco'ca firesc -a <e pre
zinte consumatorului s e t:4a după 
4-5 gi e dila Încărcarea că b nclui. 
As ăzi nu se mai poa e lucra î lEun 
asemenea ritm Soco e'.ile vor fi p e_ 
date la ban d chiar in ziua urmă
toare încărcării.

•

Succcsc'e mine ilo- din ba.inul car 
bonifer al Moscovei s n: chezișia tn- 
dep inirii cu c ns e a f găducli d'te 
tovarășului S a in Cantitatea de com
bustibil realizată pe un metru de a- 
bataj s’a mă i; in lanu ie 1949 ca 
0 pro.entc fată de lanua ie 104S. 
iar pierderea de cărbune in gale
rii s’a redus cu o treime

De'a inccpulu! ani lui 1049 minele 
din bazinul Moscov i au dat p.npu 
fiecare rublă din fondul de rulment 
cu 13 la sul mai mu't cărbune decât 
anul trecut. Iaghierii și mine ii îți 
frământă necon enit miitca cum să 
raționa izeze mai b:ne și mai re
pede producția. La majori a ea mi
ni ior s’u sipat pufuri specia’e pen
tru coborîrea s'â'ptilor de su ținere. 
Astfel, au pu ut fi desființate nenu
mărate elevatoare și s’a realizat o 
economie de 36.000 ruble lunar de 
fiecare puț.

încurajate de ma-ițe economii rea
lizate dela în.epu ul anului ți până 
acum, coective’e minelor din bazinul 
Moscovei și.au 1 tat angajamentul 
pentru îndcp inirea căruia muncesc 
neostenit, de a cib ea până la s âr- 
șitul anului. 12 milioane ruble din 
fondurile de rulment ți de a le pune 
la dispoziția economiei naționale a 
U.RS.S.

sevu.nl
jtor.il
Pa.ru
pen.ru
pen.ru
me.ru


cum noi

CUM S'A RIDICAT ECHIPA LUI SILAGHI ALEXANDRU
DELA 3 LA SUTĂ LA 148 LA SUFÂ IN 3 SĂPTÂMÂ 41

(Uimire dia pag. l-a)

șui Silaghi intr’o dimineața 
ortacilor iui. A’ t sicriu că 
rnuncon mai mul’, ăi dvi ce- 
lelalt, schimburi s- ei ti 
muncesc mult și az'tin doar o 
mică depășire de normă.

11ui să cerem a<J ne />reia lu
crul />c schimburi, l'om vedea 
atunci care muncește și care
tiu.

— 5' u m’am gândit la
treaba asta — răspunse Hai
duc Arcadie. Fiecare cât mun
cește, atut primească.

Așa e și cinstit. Dacă ii din 
echipa lut Sava care lucrează 
in schimbul II fac mai mult 
decât noi, im ar fi rușine să 
luăm din câștigul lui.

'tu tot discutat tovarășii Si
laghi Alexandru, Haiduc Ar- 
cadic și Juhas Ștefan, despre 
această chestiune, din sala de 
apel și până la galeria cu care 
înaintează in cărbune i»i stra
tul 5 din sectorul I al nunei 
Fetrila.

— ba să zică ne-am înțeles. 
Mâine cerem preluarea lucru
lui pe schimburi.

Și ciocanul de abataj, lopata 
și vagonetul că pătară viață in 
mâinile celor trei mineri. Si

laghi tăia, făcea găuri pentru 
împușcare. Haiduc încărca ală
turi de liihas cărbunele în va- 
gonet și-l vărsa cu vagonetul 
în rol.

♦ * ♦
A doua zi cei trei mineri și- 

au aruncat mucurile de țigară 
șt au intrat in colivie. La ora 
6 punct, nu ca altă dată cu câte 
/j-10 sau chiar 15 minute în
târziere. Așa s'au ințcles să 
intre în mină la timpul fixat 
și să plece dela șut tot la ora 
fixată. Numai așa poți să folo- 
șesti doi plin timpul progra
mului de lucru. In galeria cu 
care înaintau în cărbune dea- 
semenea au ajuns mai din vre
me. Au mXrs mi repede ca de 
obiceiu.

Fiecare dintre cei 3 tovarăși 
știau bine ce au de făcut. Lem
nul pentru armătură trebuia a- 
dus într’un timp mai scurt, 
piegătirea și fixarea armăturii 
trebuia executată mai rapid.

Niciun minut pierdut. Nici 
o mișcare fără rost.

A doua zi au muncit mai 
bine, a treia zi și mai bine.

Și munca a căpătat un as
pect nou, mai viu, iar galcr.a 
înainta în stratul de cărbune 
din zi în zi mai mult.

» * »
— Cât tovarășe?
— 92 la sută peste normă. 
Nici nu le venea să creadă 

tovarășilor Silaghi, Haiduc și 
luhas, cAc sfiuse de șeful de 
sector. Numai in ț zile si 
ridici dela 3 la sută la 92 la 
sută, peste normu! Bună trea
bă!

— Dar schimbul lui Sava 
Emcric cât are? — a întrebat 
nedumirit luhas.

— Sg la sută peste normă- 
— Și al lui Costm?

— Până acum două sile a 
fost sub normă. Acum are și 
el o depășire de 8 la sută.

Să-i provocăm la întrecere, 
— le-a spus tov\ Silaghi orta
cilor lui.

Doar lucrăm cu toți la acelaș 
ort, in aceleași, condiții de mun
că.

• * .
Tovarășul Cândea din co

misia de întreceri, urmarea cu 
mare atenție intrecirea intre 
cele trei schimburi ale grupei 
tovarășului 8 hagiii Alexandru. 
Doar e o intrecere dintre cele 
mai bune, intre cele trei schim
buri ale aceleiași grupe.

Și mai ales că fusese o gru
pă care deabia depășea norma 
cu 3 la sută, iar acum parcă 
nici n‘o mai cunoștea. Schim
bul lui Silaghi la 13 Martie a 
ajuns la o depășire de jzS la 
sută, cât echipa lui I’op Lu
dovic. Schimbul lui Sava avea 
9$ la sută peste normă, iar 
a lui Cuști» 23 la sută peste 
normă.

^'i producția creștea mereu. 
a * •

2r Martie. Luni, început de 
săptămână. Lunea, la mma Pe- 
irila se afișează pe tabela în- 
trecerilor media proaucțu'i re
alizată de fiecare grupă sau e

chipă care lucrează pe schim
buri, p, săptămână trecută.

Tar, era nerăbdător tova
rășul Silaghi să vada cum sta 
echipa lui cu producția, hi 
săptămâna dintre p—13 Martie 
întrecuse celelalte două schim
buri din grupă. Dăduse la fel 
cu și Pop Ludovic, 128 la sută 
feste normă.

Pe săptămâna trecută cum o 
fC — se întrebau cei trei ini 
fieri din eclttpă.

Curiozitatea i-a făcut pe cit 
trei tovarăși să ajungă foarte 
repede dela puțul „Ana Pau
per” la tabela de întreceri am 
sala de apel.

Erau mulți mineri lângă ta
belă.

începură sa-i împingă in 
lături, su-fi facă loc.

— Nu te mai împinge că 
ești fr mul f>. întreaga mină 
— îi spuse un tovarăș. Ai pe 
săptămâna trecută jșS la sută 
peste v ‘rmă.

— Cum ai făcut md>, de ai 
dat atata — încercară alții să-l 
descoase.

Silaghi, care nici nu se aș
tepta la o astfel de întrebare, 
le răspunse scurt-,

— Ctun să facein frate! Pre
luăm producția j>e schimburi, 
suntem in intrecere și muncim 
bine! I. BRANEA

Urmând îndemnurile organizate de Partid

31 echipe de mineri din Teliuc 
au pornit la întreceri socialiste

Minerii d'11 Teliuc, extrag mine
reu pentru furnalul din Călan. Până 
acum câteva zile, Întrecerile dela a- 
ceastă mină, erau numai formale. 
Numai câteva echipe munceau pe 
bază de întreceri, iar ce, mai mare 
număr d’n ele, rămăseseră in afara 
întrecerilor.

Sesizându-se de această lipsă, or
gan za( a de Partid și sindicatul, au 
înfiinfat o conrsie de întreceri 
compusă din muncitorii și tehnicienii 
de frunte.

Imediat după înfi’ntare, comisia 
de întreceri a pornit la muncă. A 
o>ganizat o consfătuire intre munci
tori și tehnicieni, — în care a pre
lucrat programul de producție al 
m nei Teliuc în cadrul Planului, pre

cum și importanta întrecerilor so
cial ste in realizarea si depășirea 
sarcinilor trasate de acest plan.

IMEDIAT DIVA ACEASTA ȘE
DINȚA 31 ECHIPE DE MINERI 
AU PORNIT LA ÎNTRECERI. LA 
LOCUL DE MUNCA IN PREZEN
TA COMISIEI DE ÎNTRECERI. 
FIECARE FCHIPA ȘI-A LUAT 
ANGAJAMENTE CONCRETE, CU 
CAT SA PEPAȘEASCA NORME
LE CE ECONOMIE DE EXPLO
ZIV SA REALIZEZE, ETC.

Pornind la întrecere cele 31 
echipe de miner din Teliuc. spriji
nite de organizata de Partid și sin
dicat. vor putea obține succese in 
muncă.
STANCULESCU IOAN, coresp. voi.

25 MAM-TME
R ÎNCEPU T PLRTR PENSIILOR

M’nisterul Muncii ș; Prevederilor 
Sociale aduce la cunoștință tuturor 
pensionarilor de serviciu care au 
diepturi stabilite până la 31 Decem- 
br e 1949. că plata pens’ilor a înce 
put în 25 Martie a. c.

Plata pensiilor se face în quantu- 
mul stabilit prin recalculare.

Vor primi în cont nuare avansuri, 
pensionarii militari, pensionarii din

inva.ditate găsiți bolnavi de comi- 
siunile de reexaminare medicală și 
toți acei ale căror lacte nu sunt 
complecte.

Pensionarii din invalditate care 
au fost supuși reexaminării med cale 
care nu au fost încadrați într’unul 
d’n cele trei grade de mva.iditate 
prevăzute de Legea Asigurărilor So- 
c’a’e. dar care îndeplinesc condi-

După o reorganizare a co
mitetului, subfiliala ARLUS 
Cug.r, desfășoară o vie activi
tate de popularizare a Uniunii 
Sovietice in rândurile popo
rului muncitor.

Printro muncă mai b ne or
ganizată, până în prezent a re
ușit să-și formeze un număr 
de 36 de cercuri, cari țin șe
dințe regulate cu participarea 
a 70 la sută din membri.

Pentru ridicarea nivelului 
cultural și politic al membrilor 
funcționează o bibliotecă bine 
înzestrată. iar tirajul revistei 
„Veac Nou” a fost mărit cu 
600 la sută.

In locul de muncă al fiecă
rui cerc, în uzină și la sate, 
au fost înființate „Colțurile

ARLUS” cari oglindesc viața 
si realizările oamenilor sovie
tici.

In satele cari aparțip sub
filialei Cugir, se țin in fiecare 
Duminică conferințe cu carac
ter cultural și politic pentru 
ridicarea nivelului ideologic 
al oamenilor muncii.

Cu acelaș scop s'au format 
și două echipe artistice cari 
până acum au dat 5 festivaluri 
in localitate cât și în orașele 
Deva și Orăștie, cu piesa în 
trei acte „Răscoala” evocare 
a revoltei țărănești din 1907.

Pe lângă organizație mai 
funcționează și un curs de 
limba rusă cu 25 elevi.

GH. ȚIGAU, coresp.

țiunile cerute pentru a obține pen
sia de bătrânețe, va primi pens’a 
recalculată in cursul mnei Aprilie 
a. c.

Acei ce au fost găsit' sănătoși și 
soți pen'ru muncă șj deci nu au 
drept Ia pensie, se vor înscrie la o- 
f'ciile județene pentru repartizarea 
forțelor de muncă. în vederea pla
sării ,or.

Urmașă care ou depășit vârsta de 
16 an’ și care sunt în continuare de 
studii își ment’n drepturile de pen
sie dacă nu au împMnit 18 ani și vor 
depune la Inspectoratele de Muncă 
și Prevederi Sociale o dovadă de 
școală, unde îs' fac studi’le.

P,ata pensiilor recalculate și a 
avansurilor se va face în acelaș mod 
ca ne luna Februarie a. c. adică 
pensionarii fostei Case Generale de 
Pensiuni, vor primi pensia prin ofi
ciile poștale, iar ceilalți prin cecuri 
poștale.

COMEMORAI I

81 ANI 
LUI

DELA NAȘTEREAT

Astăzi m împlinesc 81 ani dela 
naș erea lui Maxim Cio.ki una din 
u‘.e mai n-prezn a ive și gigantice 
liguri ale li.eramrii sovietice și mon
diale.

Nas.ut in anul 1868 la 26 Martie 
in orașul Niim Novgorod înte
meietorul de mal târziu al reali 
mu ui -ocialiit a trebiit sa eunoa că 
din pin toate mize ii.e pe care |i- 
rismu. le oleica claselor de jos l in 
eopi arie chiar, s'a angajat in lup.a 
pentru c xi.-tență. muncind când ca 
băiat de p ava ie servi or, ligurant 
la teatre de bâlciu, brutar, hamal 
sau corist la operă, cutreerănd în
treaga Rusie.

in ace_st timp de lungi și ncs- 
fâ sie pe CȚrlnlri, Gorki a putut să 
cunoască toată mizeria Rusiei ța
riste, ja'nica stare ma e i la a po
porului și sărăcia spirituala viata 
îngrădi a de conveniențe pline de 
falși ate, nie-chinâria sjfletească a 
celor avu(i și a mi Ji burghe ii 1 1 
a invitat să cunoască oamenii de ios 
aca cum sunt când bum când rai. 
dar totdeauna capabili de a cum
păni bine fipee dacă cineva ș ia 
să-i îndrume și gata să devină buni 
dacă cineva știa să le descopere - i 
să le cultive ce ta ce era bun și cu
rat în ei.

Pentru Gorki anii de pribegie au 
fost o rniv s tate Scoab v eți’ l-a 
învățat să cunoască ceea ce e esențial 
în vi iță. să cunoască lupta și nă- 
zuin'e'e oamenilor spre o viață mii 
bună. A învătat să iubească cu pă
șune omul munci'or -ă-' împărtă
șească năzuințele, să cunoască p e- 
tenția maiseor față de artist.

Cunoașterea rea i ații și a omului 
l-au făcut să pă rundă cu profun
zime toa e tainele mecanismului so
cial, să descopere ut el asp.-ctcle c li 
mai semnificative: 1 .pa înt e cla
sele antagonis.e, l-au făcut să pă- 
truuJă în toate cute e suf elului o- 
menesc.

Și această cunoaștere a realității

MAXIM GORKI I
se tefle. a chiar in p lmelf sale 
ser en (rub tea e In ziarul ILaucaZ ' 
prin -nul is92 ■.onturându- c precis 
șl dețin i» in opeiele sale Oin ma
turitate loinanc nuvele sau ip re 
drama ice

C ea ce e te caracteristic in în
treaga opera a ui (jo,kj — la mo
mentul eanJ el a mgiud apogeul a 
|ki a it ș ilu inea rumanlica r solu
ționară — este viziunea prolund 
rea i ta pe care o are asupra s xie- 
tă ii și lumii In general. Un r aii ia 
nou, care având la bază ideologia 
clasei inund oare, nu numai că a 
transformat literatura într’un mijloc 
de cunoas ere a lumii, eiar mili ează 
ix-n.ru ideile i iain ate Op rele lui 
Gorki au capeci atea — și acea-ta 
)e carac erizeaza — de a mobiiiza 
ma'-'le 3» *e ’m-mza in lupta 
lor p>en ru o viată mai bună

To mai prin a.-vasta Gorki a dat 
,. ir" , or < n',re li' raiu- i. a Pu--<i 
de chi in slujba unei el -e — anu
me in slujba clasei munci oa e — a 
subordonat-o Ijptei de clasă. Prin a 
ceasta el a devenit creatorul unui 
nou nea i m. a realismului s cialist 
caracterizat prin facullrtca sa de a 
dinamiza prin comba iritate și un 
prolund umani ar sra.

Două ope e ca ,,Azi ui de noaptte” 
„Fii soa-elui’’, nuvelele și cunoș 
cu a tri'ogie „Copilăria mea”. ..La 
stăpâni” și „Universitățile mele" păn 
trează încă pe e ta romantismului re- 
vo'uționar, op-re ca „Mama” de pil
dă, sunt strălucite creații caracte
rizate prin Pun realism militant.

Ac ivi alea 1 te ară a lui Go ki ■ 
asdel strâns legată de revoluția po- 
letariatului rus de infăptui ea pri- 
mu'ui s at so ialist în slujba că uia 
el și-a pus toate capacitățile sje 
cieatoare. Opera sa a dat o n uă o- 
r'en are nu numa' scriitori or sovie
tici. ci și literaturii mondiale.

Pe bună d-ep'a'e Lenin I-a nu
mit „un uriaș tal nt arihtic ca-e a 
fost și va fi foarte folositor miș
cării proletare mondiale”.

m. i. tn.

Tehnicienii din Valea Jiului 
trebue să participe activ la extinderea 

preluării lucrului pe schimburi
_______(Urmare din pag. I-a)______  
ceeași cant tate de cărbune in t;m- 
pul programului de muncă, deoarece 
o par'e din t'mp ii este răpită de 
lucrările supFmentarc.

Pentru reglementarea acestor dl- 
ficul'ăti — dos'gur vremelnice — 
conducerea exploatărilor din Va'ea 
J’ulu’, a 'uat ma uri ca echlpe'e care 
indepl'nesc lucrări rămase dela 
schimbul d'na'nte. să fie compensate 
cu cantități de cărbune stabilite, din 
p-oduefa echipei care nu ș!-a inde- 
plin't c'c'ul.

Desigur toate aceste lucrări inter- 
ven'te după 'ntroducerea sis’emului 
de preluare a 'ucrului pe schimburi, 
aglomerează întrucâtva munca teh- 
n’c’enllor. Insă din comodha'e, sau 
alte moti' p n"întenieîat<*, uni' maiștri 
mineri, tehnicieni ș’ ingineri au o 
atitud'ne pasivă, sub care se ascun
de reaua vo’ntă față de lărgirea a- 
plicăril metodei de preluare a lucru
lui pe sch’mburi.

Această a'iiudine nu poa’e fi în
găduia pentrucă metoda preluării 
lucrului op sch1" buri prezintă avan- 
iag'i incomparabil de mari față de 
aceste m!c! noa'unSuri care pot fi 
grabnic îniăiurate.

D’n contră, așa cum au dat exem
plu un'i <e1,n'cienl ș’ ingineri capa
bili și devotai’ cauzei clasei mun
citoare. roti tehnicienii si inginerii 
Irebue să ’upte penriu ext'nderea în 
toate locurile de muncă a metode'

PIERDUT
Biroul Populației, eliberat de Po- 

l'ția Petroșeni pe numele Rateg 
Dominic din Petroșeni.

Declarat nul și fără valoare.

de preluare a lucrului pe schimburi. 
In loc ră se imp edece de aceste mici 
dil cui ăți, tehnic'enii șl ingineri] tre
bue să aiute minerii in 1 chidarea a- 
cestor 1 psuri. Mergând in abataje, 
tehn elenii trebue să analizeze îm
preună cu minerii greutățile in mun
că, să le d:a staturi practice cum 
să realizeze o producție cât mai 
mare, fără să lase ciclul neindeplin't.

T-hnic.enii și inginerii, îndrumat1 
de organizațiile de Partid $' sindi
cale, trebue să demonstreze practic 
in fața minerilor, cu toate ocaziile 
și mai ales la cons ătuir îc de pro
ducție că preluarea lucrului pe 
sch mburi este o metodă superioară 
de muncă, care as gură retribuirea 
m ne. Hor după principiul soc alist: 
fiecăruia după cantitatea șl calitatea 
muncii depuse. Tehnicienii ș' ingine
rii trebue să fie cei mai act’vi in 
înlocuirea metodelor de mancă în
vechite cn me ode noui, soc a'iste — 
printre care este s' metoda preluării 
lucrului pe schimburi.

Executăm

ștampile
Adresați^vă la Adm. ziarului 
,Zori Noi" Petroșeni, strada, 
Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 35

n.ru
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Vineri s’a deschis în Capitală
Conferința scriitorilor din R. P. R.

r^asa muncitoare engleză nu va permite niciodată Wall-Streetului 

să o folosească împotriva Uniunii Sovietice și u țărilor 
cu democrație populară

LONDRA, 25 (Rador). — Birou, 
politic al Partidului Comunist En
glez. a i'dop at o declarație in ședin
ța de Jo prin care cere poporului 
cilglez să Înfiereze pactul Atlanticu
lui.

Acest pact, se spune în declara
ție enrez'n'n o con'inuare d'rec’ă 
a politicii Iul Churchill ș' a doctri
nei Trumm a cărui scop fățiș este 
crearea unul front mll'ar împotri
va Un unii Soviet'ce șl a democra
țiilor populare Acest pact constitue

Dezbaterile din padamentiil danez cu privire 
la pactul Atlanticului

COPFNHAGA 25 (Rador). — Cu 
prl’eju d“sbaterllor de Joi din Par
lamentul d’nez cu privire a pactul 
Atlmt'c coml-iunea specială a par
lamentului din care comuniștii au 
.fost exc'uS’. a prezen’at o mot une 
în oarp a recomandat acceptarea 
pac*ului șl o altă mot'une a m nori- 
tătii, atrăgând atentia asupra con
secințelor acceptării pactului.

M'nor'tatea din această moțiune a 
cerut ca hotărîrea parlamentului să 
f'e supusă referendutn-ului popu'ihr

Comuniștii au prezentat o moțiu
ne în care declară:

„DANEMARCA NU VA PERMITE 
STABILIREA SAU MENȚINEREA 
PE BA7E MILITARE ALE STATE
LOR UNITE SAU ALE ALTOR PU
TERI PE TERITORIUL DANEZ”.

Atât moțiunea comuniștilor cât și 
moțiunea m'nortătii din comlsiunea 
specială care cereau executarea u- 
r.ui referendum popular au fost res
pinse și s’a adoptat moțiunea majo
rității.

* * *
ROMA, 25 (Rador). — La ședința

BULETIN EXTERN
— Numeroși oameni de știință si 

deputati britanici, au semnat o scri
soare pe care au trimls-o ambasa- 
dorif.u Statelor Unite la Londra în 
care îi cer să revină asupra refu
zului de a acorda viza celor 4 de
legați britanici care urmează să ta 
parte la Congresul pentru pace al 
intelectuali,or americani.

• • •

LONDRA, 26 (Rador). — 
In cadrul desbaterilor din ca
mera comunelor, numeroși de- 
putați și-au exprimat îngrijo
rarea față de creșterea conti
nuă a șotnaju'ui in Anglia.

Astfel, deputatul laburist 
Williams a declarat că în Ga- 
lia de Sud există 40000 de șo

Huni aderări la [onoresul MoPilial mim Pace
HAGA, 26 (Rador). — Un număr 

din ce in ce mai mare de organizații 
democrat’ce d'n Olanda sprijină 
convocarea Congresului Mondla' 
pen'ru pace.

Astfel, acest Congres 
Federaț ei Olandeze a 1 

o inculcare flagrantă a Cliartel Na
țiunilor Unite.

In continuare biroul pol'tlc afrago 
a'ent’a guvernu'ul că clasa munc'- 
*oare ei’g'eză nu va prruiPe nicio
dată Wall Strect-ulul să o Foloseas
că împotriva Un'unll Sov'etlco șl a 
|ăr lor cu democrație populară. In 
IncOecre decla afla sub'lnla'ă că 
for'e'e uni e ale popoarelor din În
treaga lume vor împiedeca realiza
rea planurilor miliare ale pactului 
Allanl'c.

ce a avut loc Joi seara în senatul 
ital an, senatorul comun.'st Ottavio 
PastOre a luat cuvântul cu privire 

‘■a pactul Atlantic. subluiilnd că lio- 
tărîrea guvernului De Gasperi de a

ComitPtuh i Central ol Partidului Comunist Chinez
SHENSI DE NORD » (Rador). 

i’n'inl de radio CHINA LIBERA 
anunță înc' eerea lucrărilor plenarei 
Comitetu u: Central al Partidului 
Comumst Chinez.

Dună ce a ascultat raportul pre- 
sed’ntelui Par*fdu’u'. Mao-Tse-Dun, 
plenara Comitetului Central a apro
bat activitatea blronlu’ po l*ic. dela 
or ma sesmne plenară d'n Iunie 1945 
ș; astăz! constatând iustefea liniei 
Palidului.

Plenara a adoptat propunerea de 
a se convoca o conferință politică 
consultativă fără part ciparea ele
mente,or reacționare și formarea u-

meri, dintre care unii nu mai 
au de lucru de 3 ani. Dease- 
menea deputatul laburist Car’ 
michell a subliniat că hi Sco
ția sunt 70000 de șomer..

• * .
— Part zanii indonezieni au des- 

' ăntuit un puternic atac asupra por
tului Ceribon, principala bază na
tală a olandezilor.

Pe străzile acestui oraș, s'au des
fășurat lupte înverșunate. Lângă 
Surabaja partizanii indonez:eni au 
făcut să deraieze un tren olandez, 
iar nu departe de Probolingo ei au 
distrus un pod.

*

— Tribunalul regional din Sofia a 
judecat în zilele de 23 șl 24 Martie

niun'i Studenților Progresiști, Uniu
nii Tinere ulu! Olandez, etc.

Oamenii de știință și cultură din 
Olanda au adresat un mesagiu po
porului olandez, cerându-1 să lupte 
cu hotărire pentru cauza păci'. 

li.c'ude Italia in pactul Atlantic, con- 
stllue o incălcare a tuturor obl ga- 
(hlor pe care De Gasperi șl partl- 
du, său și le-au luat in fața poporu
lui In Aprilie 19411 cu prilejul carn- 
p; ulei electorale.

PASTORE A AMINTIT CA PLA
NUL MARSHALL A FOST PRIMA 
VERIGA IN LANȚUL CARE AVEA 
SA nucA IN MOD INEVITABIL LA 
f ACTUL ATLANTIC «I A ARATAT 
CA REPREZENTANȚII OPOZIȚIEI 
AU DECLARAT ACEST LUCRU 
INCA DECAND PLANUL MAR
SHALL A VĂZUT LUMINA ZILEI.

Prpgăt'rde în vederea includerii 
Italiei in blocul m lltar care au fost 
făcu*e de De Gasperi. Saragat șl 
Pacciardi. au fost atât de secrete 
încăt ch'ar în cercurile oficiale s'a 
produs o desordlne care a dat naș
tere unei crize în cab netul de coa- 
1'be.

nui guvern democrat de coaiiVe cu 
participarea tuturor partidelor și 
grunări'or democratice precum și a 
organizațiilor populare.

Plenara și-a exprimat încrederea 
sa în ciuda stării economice îna
poiate moștenită d“Ia reg'mul reac- 
t’onar a, Kuonrntangului, că popo- 
ru1 chinez curajos și tenace, sub 
conducerea Partidului Comunist șl 
având sprijinul puternicului lagăr 
antlimperial st în frunte cu Uniunea 
Sovietică, va realiza în mod rapid 
reconstitu'rea și apoi desvoltarea e- 
conomiei chineze.

pe Dr. Ccdomlr Ilici, Vuko Sava 
Tsevedkovici, O,ga Ivanova, toți 
cetățeni Iugoslavi, car au fost utili
zați de atașatul militar adjunct iu
goslav dela Sofia ca agenți activi 
î i serviciul de spionaj jugoslav.

•

Tribunalul militar din Atena 
a condamnat la moarte 11 per
soane acuzate de a face parte 
din organizația Partidului Co
munist din Atena. Printre cei 
condamnați se aflau și patru 
femei.

La Calam ala au fost condam
nați la moarte cinci patrioți.

• • •
BUDAPESTA, 25 (Rador). — A- 

socJațla ziariștilor din Ungarija a 

(inut Joi seara o ședință extraordi
nară in cadrul căreia a hotărit să 

participe la Congresul Mondial pen- 
' tru Pace. Rezoluția adoptată de- 
1 ciară că ziariștii unguri iau parte la 

■ Congresul Mondial pentru pace în 

scopul de a se pune capăt politicii 

.nperialiștilor ațâțători la război.

BUCUREȘTI, 26 (Rador).
Vineri dimineața a avut 

loc deschiderea festivă a eon
ii iințzi pe (ura a scriitorilor 
din RPR. I

Ședința inaugurală s’a tinut 
in Au! i Facultății de Științe 
luridico-Adinniistrative, in pre
zența: l'rof. dr C. I. Parhon. 
preșodmlele Prezidiului Marii 
Adunări Națiomle; dr. Petru 
Groza, președinție Consiliului 
de Monștri; 1. Chișinevacln 
■vecretar a] Comitetului Cential 
al PMR; prof. acidemicinr 
Traian Săvulescii. precum și 
îilți numeroși oameni de știință 
din RPR

Deasernenea au mai fo‘t 
prezenți delegații străini «v 
siți in țară jrentru Congresul 
Intelectuali'or din RPR i«ntrn 
pace și cultură, precum și re
prezentanți ai organizațiilor de 
massă. fruntași ai vieții .noas
tre culturale, scriitori, artiști, 
oameni de știință, ziariști ro
mâni si străini, studenți. etc.

Lucrările conferinței au tost 
deschise de academicianul A 
Torni.

După ce semnalează câteva 
din obiectivele conferinței, i- 
cademicianul A. Toma 1 decla
rat desch.să conferința pe țară 
a scriitorilor din RPR salu

In fota scriitorilor dm tara noartră stă ostezi• I

sarcini de onoare și de more răspundere
Pub ic Am în rezumat S lu.ul Corni etului Central al P. M. R. 

adresat Conferinței Serii orilor din RPR.
Comicul Centra! al P M. R. trimite un călduros salut Conferin

ței Scrii orijor din R. P. R.,, Conferință meni ă sa înființeze Uniu
nea Scrii.oritor din RPR.

In fața scriitorilor din țara noastră stau astăzi sarcini de o- 
noare. dar ți de mare ră pundere. Ei sunt chemați să creeze o li
teratura care sa oglindească profun dele transformări, prin care frece 
țara noastră în drumul i spre socialism, o literatură care să fie ea 
însăși un factor activ al acestor transformări.

Scriitorii noștri tri bue să se ara e demni de titlul înalt pe care 
Sta'.in 1 a dat scriitorilor — titlul de ingineri al sufletelor omenești, 
Luplând cu hotărire pentru înlăturarea con.epii'.or și deprinderilor 
vechi, burgheze, din creația literară, studiind în mod atent ți p.ofund 
rea i a ea vie. scrii o ii frtbue să-și pună ca sarcina de a contribui la 
educarea oamenilor muncii în spiritul ideilor nobi; e a'e Lptci împotriva 
claselor exploa a oare, împotriva obs curan ismului și inculturii.

Scrii orii din R P.R, au datoria să par.icipe cu tot talentul și avân
tul lor creator la lupla pe care forțele păcii și democrației o dau 

contra lagărului războinic imperialist. Ei trebue să cultive și să îrtărească 
holărirea de lup.ă și ura oamenilor mumii împotriva dușmanului de 
moarte al p’țjii, al culturii, al independenței popoarelor și al pro
gresului, — imperialismul anglo-american.

Necruțătoarea comba.cre a influenței iLeo'ogice a imperialismului, 
sub orice mască s’ar manifesta ea, este parte integrantă a luptei pen
tru apărarea păcii și a culturii. Uniunea Scrii oritor d n R.P R. va 
trebui să fie un cenfru al luptei împo riva servilismului cosmopclii, 

: împo.riva culturii capitaliste intrate în putrefacție, împotriva imitării 
j slugarnice a literaturii burgheze, care au drept scop izolarea scriitoru- 
' lui de realitate și saparea pripa stiei intre creator și popor.

In fața scrii.orilor cin RPR. stă exemplul li.eraturii sovietice, li- 
f teratura rea'.ismului socialist.

Prozatorii, poeții și scriitorii drama ici din țara noastră au o se- 
I rie de realizări de seamă în drumul spre făurirea unei literaturi ditn- 
I ne de epoca de prefaceri istorice pe care o trăim. Realizările regi- 
Imului de demo rație populară ere ază condițiuni prielnice creației li

terare, cum nu au existat șl 11’au putut exista In trecut

Creați opere de înaltă valoare anistica care să oglindească fidel 
năzuințele poporului nostru, ziditor al socialismului!

Aceasta este chemarea pe care o adresează clasa munci oare scrij- 
I torilor din R. P. R.

Din însărcinarea CoTÎ.etului Cent-al al P M.R.
GH. GHEORGHIU-DEJ

L.nd prezența rcjfrezenVmțil'or 
t < al P.d R, ai l'r< z'diuhii 
Marii Adunări Naționale ți 
1 Guvernului, precum ;i a oas- 
|>eț,lor din alte țâri

După alegerea prezidiu'ui ți 
comisii>5r de validare ți de 
rezoluții, s’a dit cuvântul tov. 
Zali ina Stancu ]x-ritni a da 
citire scrisorii de salut pe care 
conferința scriitorilor/a pri- 
mit-o din partea C.C a) PAIR.

I ntrându-se . in ordmea dr zi 
a conferinței t a dat cuvântul 
tov. Zaharia Stancu. președin
tele Societății Scnitordoi din 
RDR, care și-a desvo'tat ra

portul intitulat „Sire uit a- 
vâiit al creației literare tn 
Kl’R"

Jn ședința de după amiază, 
Mihail Benoiuc, și-a dezvoltat 
rajxirtul intitulat: ,, Societatea 
Scriitorilor din 'RPR pe un 
drum nou", iar Miha'l Novicov 
a desvoltat al doilea raport: 
. Noul s*Hiut al c'',cje|âțjj scrii
torilor d;n RPR”

S’a dat apoi cuvântul lui Di- 
mitrie Corbea care a dat citire 
proectului de statut al Societă
ții Ser itonlor din RPR.

Ultimul raport a tost acela 
al Iui Al. Sanighiin despre: 
„Fondul literar, instrument de 
stimulare a creației literare”.
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