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L)up6 îndeplinirea primului 
trimestru al Planului de Stat

SA dA^un nou rVAnt 
LUP TEI PENTRU CARBU'IE

Oamwll muicii dli Vilei Jiului 
întărit cu adânc* bucurie cu-

■ uiictlul dat do Consiliul dj Ml
■ »b l > tipia t valiză li ,Hunului di 
Stat i> primul trinie.tiu ui uliului 
1*49.

r.i ii u zut iu acest comunicat 
■■ do «atent do prut pe caro lin
eare tiebuo să 1 slud ezo ți sa-l 
cuuoiict

Iii iu de cifrat in rândurile Iul 
li sacceaolc prin caro țl-au adus 
ll ortul la supiu-imp Iulrcu pr . ve
derilor Planului, dar iu acela» timp 
■u iavățat care sunt îndatoririle 
lor pea u înfăptuirea do rva Izarl 
tl aiai mari.

I t co.a ce privește producția ex
tractivi, la că.bune prel minările 
priuiu'ul trimestru al anului 1919 
uu (ost realizate in lutreagu (ară 
la proporție de 106.4 la sută. $1 
la această depășire a prevederi
lor ca peste 6 la Sută, miner I Vall 
Jiu ul sunt conștieiitl ca au adus o 
coalrlbuțle insimnat'-

Iu l>rlniul trlmo.tru ul anului cu
rent minei II din Pelrllu au depășit 
prelimina ul cu 10,57 la sulă. Cel 
d a Auinoasa cu 6,22 la sulă, cel 
dla l.ouea cu 5,55 la su ă, Iar col 
din Lupenl cu 4,4H la sută.

Aceste succese tuni urmarea di
rectă a elanului cu care minorii 
antrenat! in întreceri socialiste mo
bilizați de către organizațiile de 
Partid șl Sindicate, au muncit pen
tru a da Republicii noastre Popu
lare mai mult cărbune iu contul 
Planului. Ele sunt in acelaș timp 
*1 o oipresle a noull atitudini a 
minorilor ia(ă do muncă, a dragos- 
lol lor ia(ă de patria in care se 
simt stăpâni, a dor nțll lor do a ve
dea această patrie iu care au tot 
dreptul să trăiască fericiți, cit mal 
puternică, cât mal imb.lșugată și 
cât mal frumoasă.

Ele sunt deopotrivă datorate 
marelui sprijin economic dat de 
Uniunea Sovietică prin unelte mi
nore și mașini, ca, perforatoare, 
ciocane de abataj, cualere ș. a. 
fără do care asemenea succese n’ar 
U putut fi realizate-

Dar nu e numai atât. Minerii 
simt tncă de pe acum răsfrângâit- 
du-se asupra nivelului lor de (ral, 
pe zi ce trece mereu mai ridicat, 
rezultatele muncii pe care o depun 
pentru supra-impllnlrea Planului. 
Prin măsurile luate de Guvern a 
fost posibilă aplicarea noului sis
tem de salarizare, având la bază 
principii socialiste, care a dat po
sibilitate minerilor care muncesc 
mai mult si mal bine, numeroșilor 
fruntași de a Lonea, Lupeid, Pe- 
trila sau Aninoasa să câștige, de
pășind normele, intr'o singură lu
na atât cât mal inalnte nu câști
gau in trei luni.

Supra împlinirea prevederilor 
Planulni a făcut posibilă trimiterea 
încă depe acum a unui număr de 
pesto 70 mineri suferinzi la băile 
Herculane, și o mărire in general 
a grifei fată de sănătatea oameni
lor muncii șl a familiilor lor.

Iii timp ce in fărlle capitaliste 
surplusul de brațe de muncă a a- 
runcat pe străzi milioane de șome
ri, in Valea Jiului sosesc mereu 
noul oameni dornici de o munca 
constructivă. Și minele mal au ne- 
voe de brațe de muncă oferind ce
lor ce vor să muncească posibili
tatea unui trai omenesc.

lată ce a însemnat pentru mun
citorimea mineri supraimplinirea 
prevederilor Planului de Stat pe 
primul trimestru al anului 1949.

frecând in revistă sucesele 
noastre, nu trebue insă să uităm 
nlc un moment lipsurile care au 
constituit o p’edică in ca’ea unor 
șl mai mari realizări.

Și intre aceste lipsuri, ca una 
dintre cele mai mari trebue sem
nalat numărul nepertnls de mare 
al absentelor nemotivate. Numai 
In ultima lună a trimestrului tre-

de CRAI IC
Sec rarii J d.|r.ri PMK Va ta Jiului 

cut, absentele iiemotlvato ale mun
citorilor tublo uni dela minele so- 
cletă|ll „Petroșani”, au utiuș cllra 
de 6 44, având cu rezul al dezor
ganizarea muncii grupelor.

O lipsa atât de mare iii munca 
minărilor și a conducerii ixploa- 
tar.lor, e existenta imul procenial 
încă mare do șist in cărbune. I.a 
l.upen du pildă, in llecare lună 
s a iureglstrat o nouă creștere a 
procentajului do șist, deci o în
răutățire a culltaill cărbunelui. 
Astlol iii luna Mar.Io ceiiușu d.n 
c rbiino s’u ridicai la 33,1 la sută, 
a fost doci cu 1,1 la sută mal rna 
re decât in Ianuarie.

Dar începutul pi Imului an do e- 
couornlo din care u lost alunga* 1 
haosul burghez, a arătat deja cu 
prlsoslulâ că prin planlilcure s’au 
pus bazclo dezvoltării socialiste a 
economiei întregii țări- Aceasta în
seamnă că prhi plaiil'lcnre, popo
rul mis ru muncitor, luptând pe mal 
departe, cu lur|e inzeclte, itnpotrl- 
va dușmanului de clasă d'năuntrul 
sau afara târli, pă ește treptat dar 
continuu p e o viața mal bună șl 
un (ral mal fericit.

tetului Judefeun Provizoriu, ton 
tlstuclie urato dublu insemnătuie 
u zil<i de 9 Mai. adică ?2 de 
u"i delii pror Imnureu independen
tei târli noastre de sub piffiil o 
tomun și ziua pielăriei usupiu 
fascismului

l'orbiioi ul uriilă cum clica 
burghezo-moșierepscS . are con
ducea fum noastră in trucul a 
1 antal să [mă din sărbătorirea 
independenței o zi legulu de mo
narhie cu toute că era o zi de 
cucerire a ponorului căutând să 
transforme murea sSrbutuurc nu- 
tionulă intr'o zi a trădării națio
nale.

la u căutat să falsifice ade
vărul in fata poporului iiilune- 
cirulu i mintea cu svonuri și 
minciuni.

I orbind despre ziua l ictoriei 
psupra fascismului. tou. Ustache

(Continuare tn pag. Ill-a)

grupa tovarășului Scunderlik Vic
tor, care — lucrând la deschide
rea unei galerii in piatră — a e- 
conoinisit 42 la suta a n explozi
vul alocat. La sectorul Piscu, m1- 
nerii din grupa lui Cioica losif 
care lucrează îiitr'un abataj ca
mera au realizat in primele zile 
ale lunii Mai o economie de 40 Ic 
sută, iar din sectorul III, Priboi, 
grupa lui Borodi Petru a econo
misit 16 la sută, iar a lui R.nnaa 
Gheorghe 13 la sută d n cota ue 
exploziv prevăzută.

In întrecerile ce se desfășia'J 
cu aceeaș intensitate în toate sec
toarele, minerii dela Aninoasa 
muncesc cu eforturi sporite pen 
tru o producție de căro'jne nm 
mare, mai bună și mai ei'tiuV

ALEX. ANDRLIK, coresp.

să lucreze ș.i ce anume dorește 
să învețe. Deoarece, oricât de 
experimentat și înarmat toretic ar 
fi specialistul care intră pentru 
prima dată în uzina de automobile 
..Stalin”, el va găsi posibilitatea 
în această întreprindere să.-și îm
bogățească cunoștințele.

Numărul mare de instituții de 
învățământ, cursuri de specialitate 
și cercuri tehnice de pe lângă u- 
zină, deschid perspective deosebite 
pentru ridicarea calificării profe
sionale a oricărui muncitor, înce
pând cu inginerul-diplomat și sfâr
șind cu un tânăr abea intrat pe 
poarta fabricii-

Dar să vedem ce se petrece cu 
un astfel de tânăr, fără n’citili fel

Șl tccmal de aceea minerii Văii 
Jiului trebue să-șl continuo lupta 
lor pentru Plan, sub conducerea 
Part dulu . El trebue să llc par
ticipant! activi la construcția socia
lismului in (ara noastră. Lupta va 
trebui să se deslășoare pe un front 
mal larg, trebue complectată cu 
noul angajamente șl obiective.

Muncitorimea mlneră a Văii Jiu
lui va (robul ca pentru termina
rea celui de al doilea trimestru al 
Planului de Stat, să-șl îndrepte în 
primul rând atenția in dl rec la li
chidării lipsurilor care s au mani
festat până acum.

Va trebui in acest sens stabilită 
ca sarcină principală Întărirea dls- 
clpl'nei in muncă. Din lichidarea 
absentelor iiemotivate șl respecta
rea măsurilor de organizare ale ud- 
niln'strațlilor, trebue să se facă 
obiectivul unei lupte ho ă Ite dusă 
de fiecare miner sub conducerea 
organizațiilor de Partid.

Va trebui ca jn cel de al doilea 
trimestru — pe baza miel analize 
in spirit critic a activității de 
până acum — să se dea mal multă 
atenție luptei pentru calitate. Șl 
paralel cu aceasta, ca parte inte
grantă chiar din bătălia pentru 
cărbune mal bun, trebue sporite 
eforturile pentru obținerea de nou) 
economii de exploslv pentru eftl- 
nlrea cărbunelui.

Dar tocmai pentru Îndeplinirea 
acestor sarcini Partidul șl sindica
tele, Împreună cu toți minerii 
harnici șl cinstiți vor trebui să 
treacă la o acțiune de lămurire Și 
agitație Intensificată in direcția ex
tinderii metodei preluării lucrului 
după flecare schimb, puternic sti
mulent in muncă, și lupta pentru 
cărbune mai mult și mal bun.

Alune torlmii miniere din Valea 
Jiului 11 mai revin o serie de sar
cini importante in cadrul bătăliei 
pentru Plan.

Va trebui ca prin munca organi
zației de Partid șl exemplul per
sonal al celor mai ridicați m’nerl, 
să se desvolte in massă o nouă 
atitudine fată de unelte șl bunurile 
Întreprinderii. Minerii trebue făcu- 
(I să vadă iu ele bunuri care lo 
aparțin lor șl întregului popor care 
trebuesc îngrijite și ferite de orice 
degradare.

Va trebui deasemeni desvoltatâ 
o nouă atitudine fată de munci
torii noul veniți in mină. Minerii 
cu experiență nu e suficient să-i 
primească numai cu simpatie. Tre
bue să vadă in el viitoarele cadre 
ale intreprinderli care trebuesc ri- 
di ate de el înșiși prin împărtă
șirea cunoștințelor lor. Șl din a-

(C»n inuare în pag IV-a)
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Proletari din foatr |Arilr, uuiji-vât

Infr’un cadru de deosebit entuziasm

MUNCITORIMEA MINERA DIN VALEA JIULUI 
a sărbătorit ziua de 9 mai — ziua 

VICTORIEI SI A INDEPENDENTEI
Alături de muncitorimea din 

Inlri.i. f fură, muncitorimea mi
nerii din lulea jiului a sărbăto
rit i eu de ii 4-u uniuersme a Pitt- 
lorjei Armatelor Sovietice Împo
triva fast imnului prin muncă ur
inând ea manifestațiile «ă 
lor după terminarea orelor de 
muncu obișnuite

Astfel. Iu Petroșani a urnii loc 
In ora 7 acarii in sala cinernnto- 
Itru/ulni muncitoresc un mure 
meeling la care au participat un 
numeros public.

Mcelinflul a fost deschis prin 
intonarea Imnului h‘. P li. fi u 
Imnului l'iiiunii Sovietice de că
tre corul Sindicalului Miner diu 
Petrofeni, premiat recent Iu con
cursul cure u urnit loc lu Bucu
re ști

A luul apoi cuvântul iov. (Jt- 
Inciie Constantin. membru ul Co
mitetului Judejeun Provizoriu.

După ce uducc salutul Comi

Minerii dela Aninoasa muncesc 
cu eîortjri sporite pentru o pro
ducție de cărbune mai mare, mai 

bună și mai eîtină
Importante economii de exploziv realizate de grupele 

din cele trei sectoare

In întrecere cu cei dela Lonea, 
în cinstea zilei de 1 Mai, minerii 
dela Aninoasa — depășind pro
gramul de producție cu 6,7 la su
ta — s’au situat in locul 11 între 
exploat/irile carbonifere tun Va
lea Jiului

In lupta pentru îndeplinirea sl 
depășirea programului de produc- 
t e, minerii din Aninoasa nu au 
urmărit numai obținerea unei pro
ducții sporite de cărbune. Paralel 
cu aceasta ei au urmărit cu mult 
interes îmbunătățirea calitativă a 
producției și in acelaș timp re
ducerea prețului de cost prin rea
lizarea de economii la exploziv și 
materialul lemnos.

La sectorul I, cea mai însemna
tă economie a fost realizată de

Cum ajung muncitorii sovietici 
la o înaltă calificare profesională

Satarizarea începătorilor. Avantagiile muncitorilor -stude ți
Datorită vastelor posibilități pe 

care Statul sovietic le pune la dis
poziția oamenilor muncii, ei au po
sibili atea să-și ridice calificarea 
pro esicnalâ, ;ă-și in uțească înalte 
cunoștințe telurice. In felul acesta 
cresc neîncetat cadrele de spe
cial ș i sovietici având la baza ac
tivitatea practică și o solidă pre
gătire teore ică, formată Î11 școlile 
de specialitate.

PRIMI PAȘI IN ..... UZINA

Orice muncitor, inginer, tehnici
an sau meșter, care intră pentru 
întâia oara intr’o fabrica — de 
pildă la uzina de automobile ,,Sta- 
lin“ din Moscova — este întrebat 
•■1 primu' rând in ce 1 ezție vrea

trimisă Generalissimului I. V. SIALIN 
de aduna-ea festivă din Parcul de Cultură și 
Odihnă al Casei Prieteniei Sovieto-Roinâne

Conducătorului popoarelor LI. R. S. S. 
Generalissimului I. V. STĂIJN

MOSCOVA-KRI:M! 1 4

Noi, reprezentanții oamenilor muncii din Republic l-^piiară 
Romunâ întruniți la adunarea festivă organizata de A R l.l S. •> 

.consacrată celei de a 4 a aniversari a inarei Victorii a U| ra Ge - 
; mamei hitleriste, va trimitem dvs marelui conducător al pojioa 

relor sovietice, otg.miza1 oral și inspiratorul marilrr victorii ale 
soaialismuJui In l) R.3.S.. genia'ul conducător, învățător și pă-- 
ten al oamenilor muncii din întreaga lume, salutul uosiiu cal 
cluros.

In aceasta zi poporul ronvăn 4a fel <a și al pop : r r 
liberale de armata sovietică de sub jugul fascismuli i gc-iinan va 
exprimă încă odată mulțumirea lui profundă ți recunașt; ța ■ n- 
cera pentru faptul că acum 4 ani eroii a arma'ă ■ ovietira sub 
fnțelea|Aa dvs cotiducete a uimi ii hoardele fascismului german 
ți a eliberat (ara noastra de sub jugul fas.ist german r dâ d 
[toporului nostru libertatea ți independența naționala si dându C 
astfel po: ibuii'atea c a |*-nlru prima dată tn istor p-a«-asca
pi drumul larg și luminos al unej vieți libere ți f ridic

Poporul roman nu va uita niiiodată că-și dat ■ 13 elibera
rea marei llniunii Sovietice.

Numai dato ită ajutorului frai? dai de mar-3 -3 prietenă
— Uniunea Sovietică — țara noastră a putut ?4 - r- .ua atât
de repede de |>e urma distrugerilor economice pri nuite de r z- 
boi ți să înainteze astMri cu atâta succes pe cab a a ânulai e

I conomic ți cultural, pe calea socialismului.
Insullețiți de realizările obținu'e, oamenii muncii din PPP. 

itnerg cu curaj și încredere pe drumul construirii M-.ish milui în 
'țara lor. zădărnicind toate inii gile reacțiunii inte-n.- și i , rna-l 
ționale care încearcă să Împiedice înaintarea noastră pe a ■ 1 d-i-tn ;

Noi știm că garanția sigura a înaintării noastre cu :. 1 ce- pe 1 
drumul socialismului consta tn prietenia tram.că si ind - rocii | 
bilă a poporului nostru cu |X>pozrrle Uniunii Sovietic- a lia-i 
.oarea sigură a păcii și independ nții popoarelor fm[<triva impe
rialismului american ți englez cate imtle sa cucerea că c sa în
robească popoarele din întreaga lume

Poporul român este adânc pătruns de cototnnia fa ului că
I principala chezășie a [>ăcii trainice și a securității po tarelor! 
constă în prietenia șt colaborarea popoarelor, in uni a tuturor f. r -1 
țelor progresiste din întreaga lum< in jurul mar- L’niun i So- I 

| vietice. ,
Poporul nostru va intari pe viitor și mai mult r.la'iile szle 

di prietenie cu popoarele Uniunii Sovietice va ci 1 1
mult legăturile economice culturale- și politi e existente i ir. - R.S.S. 
și RP.R. spre fericirea, întărirea și p.'O»p- ita'ea (aru n . r- .

TRAIASCA EROICA ARM ATA SOA'JETff i C • ».
ZDROBIT FASCISMUL GERMAN Șl A ELIBERA T PO 'ARF ‘ 
LE DIN ROBIA FASCISMULUI!

TRAIASCA LAOARUL DEMOCRAȚIEI ȘI AL SOCIALIS
MULUI IN FRUNTE CU MAREA UNIUNE SOMETICA!

TRAIASCA MAREA UNIUNE SOVIETICA BASTIONUL1 
PĂCII, DEMOCRAȚIEI Șl AL SOCIALISMULUI'

TRAIASCA MARELE PRIETEN Șl ÎNVĂȚĂTOR AL OA
MENILOR MUNCII DIN ÎNTREAGA LUME — 1OSIF VIȘșA- 
RIONOVlCf STAL1N!

de caEFcare profesională, care pă
șește pentru întâia oară în fabrica 
de automobile „Stalin”. La început 
este repartizat într’un atelier de 
pregătire, alașându-i-se un lustre
lor cal'ficat. Deob'ceiu instructorii 
se aleg din mijlocul muncitorilor 
slahanoviști și din rândurile meș
terilor pentru repararea tăzboaie- 
lor de (esut. Aci, Î11 acest atelier 
experimental, sub conducerea ins
tructorului, tânărul iși înstișesie 
primele cunoștințe practice. Aceas
tă pregătire durea» între 2—6 
luni Simu’tan îticepă ornl urmează 
cur.-ut te'mice elementare, care-i 
dau o bază teore ică m-cesară spe
cializării sale- Toate cheltuielile 
pentru pregătirea muncitoru'ui cad

: CITIȚI I
• *
• în corpul ziarului .
î " • *• — O pagină * 
î cuKurolâ ♦
î în pagina IV-a: Z

î — Ultimele ►• ♦
♦ știri externe *
■

in sarcina direcțiunii fabricii. In 
atarâ de aceasta, după prima zi 
direcția îi plăteș'e s> salar u- Facă 
muncitorul se pregătește 'â devină 
lii-.itu$ de categoria 4-a, atunci 
din ziua angajării lui, el primește 
salariul unui lăcătuș de categoria 
3-a. Fiecare muncitor care termi
nă pcr’oada de pregătite practică 
și cursurile școlii tehnice, este su
pus unui examen. După r?uitatele 
examenului, i se acordă și încadra
rea corespunzătoare-

Școlile stahanov iste prcgăte-c ' e 
tinerii muncitori.

Muncitorul sovietic nu ?v oprește 
însă la primele succese El are

(contiauare in pag Ill-a)
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m PAGINA CUL TURALA
„CUMPĂNA" I A TEATRUL DE STAT 

DIN PETROȘENI Institutului
Im d n re ultimei* creații ale 

dr.m a urgiei i oastre, piesa „Cum
păna de Lucia Demelrius, va li 
prezentată iu premieră In sea
ra ii ei de 12 Mai a. c.. de 
că re upa T alrului de S al din 
l‘e ro eni.

Pun rea In ■ ena a a estei pi - 
se eons itue unul dintre eveni
mentele stațiunii și este necesar 
să-i dă n oa.ă atenția cuvenita.

„Cumpăni” este prima |»icsă 
au ohtonă care depășind realis- 
mu. riie, e te creata in lumina 
tejțis Iiului > îalis . „folosind In 
ară Una ini .i,ice, care genera
lizez. ă ,i cari au r iul da a des- 
vă.ui legile desvol arii sociale”.

Acțiunea se brodează pe o te
ma c ua ă .na.ionalizarca intre 
pr ud tio și a tfel, înfățișând pe 
de o parte polii negativi ai ac- 
ț-unii, — \e.hiurie burghez, — 
pe de a ă | ar e e emenlul nou. 
pozi iv care se desvoltă; inuncito- 
ru , r n o s rie de a tilese a i- 
lo rea dă o tiziune dia ec ică a 
desvo ării noastre sociale

Dt sigur că o,:era în sine con
ține și une e mici slăbiciunii, 
cari sun în ă anihilate de caii 
ta 1 e

In | rezen , repeți iile pentru 
pre.rrie.ă se d sfă.oară cu i ten- 
sitate în reg a de scenă a tov. 
Crustav Va entin și Val Mugur 
cu următoarea distribuție, iu or- 
d nea in rării pe scenă: A'.inii 
Cre u eseu, Fifi Gr..zziani, Ma 
rin lotd olie. Pe ru Asan, Bebe 
Banu, D. N. Virgilu, Nicolae 
Ene Alex. Jeieș, Ion Stănescu. 
Anei Ba a-a i și Jean Tomescu.

Piese noui jucate pe scenele 
din Moscova

„Actorii’’, piesa lui A. Vasibev 
Și L. Elston, a fost recent pu ă 
în scenă de T atrul de Cameră. 
Piesa este consacrată memoriei 
artiștilor Teatrului din Crimeea, 
împuscați de ocupanții germani.

• * *
Teatrul M c Acad in c din Mos

cova a realizat o nouă punere în 
s enă — î tr’o nouă io mula — 
a nemurito rei come Iii a lui Gogol 
„Revizorul”. Dela înfiin area I ea- 
tru ui și până az , aceasta este a 
7-a punere în scenă a comediei 
lui Gogol-

Pr ma dată „Revizorul" a fost 
pus în scenă, la Teatru! Mic, în 
1836. Rolul principal a fost jucat

TEATRUL DE STAT
PFTROȘENI

JOI, 12MAI1949ORELE21
PREMIERA Via

piesă în 5 acte și 4 tablouri 
de LUCIA DEMETRIUS

Pentru o cat mai buni inter
pretare a pie ei act» ii I,i dau 
toată silința, integrânduj-se pro
gresiv tn rou ile ce le aparțin. 
Desigur cl In.e, u ul u’a fost el iar 
așa ușor Factura nouă a piesei 
include și o nouă interpretate, o 
interpretare justă care să ilus-r 
treze perfect pe ona iile. Ținând 
seama că e prima cieațle tn care 

se introduc eemen.ul muncito
resc nefa sili a de tendințe me

lodrama ice, artiștilor li s’au ce
rut eforturi mari, eforturi prin 
care caută să lichideze orico lip
suri

Sj.re exemplu în scena unde 
o deleg ție de muncitori cere g"- 
cret rului i.it.ej r nderii cheile de- 
la „magazia Nr. 8” deși suscep- 
biLă da teatralizări „de c-fectt”. 
tonul se menține sobru întărit și 

totodată plin dc dinamism, fără 
a cădea în pa elism, cftin. Ast
fel jxrliticul se identifică cu per- 
r;on rgiile icalist prezentate fă
când să dispară o:i c r t rică

Rolurile personagiilor negați-, 
ve ale p'esei sunt interpretate cu 
aceeași străduință, căutând să se 
obție o oglindă vie a burgheziei 
putrede mă inate de contradicții.

Pentru a se putea a enua unele 
părți discursive ale piesei, r gi- 
zori.or le-a revenit controlarea și 
buna efectuarea a dinamismului 
sec. ' Ei au reușit să facă ast
fel încât miș.ările — părți in
tegrante ale oper i dramatice < a 
re intensifică efectul auditiv prin 
e'e 'e vizuae — ă acop re și lip
surile existente, dând ritm viu, 
puls de viată.

atunc’ de marele actor rus M- 
Șcepkin.

» * •
La Teatrul dramatx „Mosso- 

v et” a avut loc premiera come
diei lui Subov-Kobâlin — „Nunta 
lui Kucinski’’.

• * *
Teatrul dramatic muzeal „Sta- 

nislav kl’’ a pr zentat, recent, în 
premieră, „Nevestele vesele din 
Windsor", o cperă comică de com
pozitorul Nico ai, după piesa cu 
acelaș titlu, de Shakespeare-

• * *
La Teatrul Comsomolului a avut 

loc rremiera p'esei „Comoara” de 
B. Lipatov.

In ceea ce privește decorurile 
iov. Râul Negru a reușit prin- 
ir’o combinație de craein și al- 
basiru aa ob(ie un I Herior suges
tiv țxrnlru o ca i de |iarveni|i.

In general, dujiă felul cum au 
decurs și decurg încă repetiții-, 
le până la premieră se vede clar 
că piesa „Cumpăna” va fi pre
zentată In cele mai bune condiți- 
uni, dat fiind atenția ce i s’a 
acordat din partea întreg, 1 truje; 
a înțelegerii ei profunde, care d >~ 
vedește o bună orientare politi- 
co-ldeologică a actorilor noștri-

Prin aceasta piesă și prin fe
lul în care ea va fi interpretată, 
jmblicul din localitate, va pu
ica viziona un spectacol ban prin 
care totodată să-și îmbogățească 
și cunoștințele.

In acest fel, teatrul devine un 
mijloc puternic de educare și cul- 
’Uralizare a masseior: un bun 
comun al Întregului popor, br.gat 
în învătamânte, stimulent puter
nic în acțiuni.

M. A. M.

Comenfarii la o propunere — 
angajament

In ziua de 5 cri. la șe’ința 
în ca-e s’a Te; comitetul sindi
cii al Tea rului de Sat. ai fost 
disculate și o serie dc propu
neri făcu e de tov. R. Neacșu, 
printre care și în iin area unui 
conserva or popu a , u..de, In mod 
cu totul gratuit, elementele ta
lentate din rândul mun itorimii 
Văi-Jiuui, să ț ri ească lec ii de 
ar ă dra a ică, i loria ari lor, co- 
reografie, e.c.

Acecs ă propunere, este bazată 
pe an eceden.e promițătoare. Ac
torii te tru ui, au cont ibuit prin 
munca lor, la formarea câtorva
echipe bune de dilentați.

Ră nane ca a eas ă propunere — 
angajament să fie dusă la bun
sfârși, iar pent u aceasta nu lip-
seș e nici entuziasmul, nici ener
gia necesară.

Pe de altă parte, o astfel de 
acțiune oferă o seiie Litreagă de 
fo.oase, a.ât pentru actori c t și 
pentru viitorii ee.i ai con,er- 
vatoru.ui.

In pri.nu rând, se va putea in- 
tensif.ca mun a de cultura.izare a 

masse.or, acțiune importantă, a- 
cum, în p.ină cons.rucție a So
cialismului în R.P.R.

In al doi ca rând, prin desco
perirea de talente tinere, se con- 
trioue în mod firesc la o mai 
bună desvoltare a tealrului nos
tru promovându-se eiemenie ca
pabile din rândul muncitorimii.

■ v—.ir AuF . a..

La Kiev a îost inaugurat muzeul 
„T. G. Sevcenko“

Acum c.lteva zile, a avut loc la 
K ew inaugurarea solemnă a mu
zeului literar de Sta , con aerat 
memorie marelui poet ucrainean 
T aras Sevcenco.

La so.emnita>e au luat parte 
numeroși reprezentanți ai organi
zațiilor de Partid, oameni ai 
ttu.țe. I tevaturii, artei, stahano- 
vi ti din iiitrupr nderi și colhoz- 
n c ■

La inaugurarea expoz ț ei au a- 
s stat și membrii Guvernului R. 
S. S. Ucraina, în frunte cu N- 
Hruscev.

la volumul
Volumul al doilea al Operelor 

Iul I. V. Stalin cuprinde lucrări 
scrise inai ales In perioada din 
tre a dyua jumătate a a iului 1907 
și amil 19i3, ad ca ina nte de de
portarea tovarășului Stalin in ți- 
nutu Turuhan, unde a stat până 
in Februarie 1917. Aceste lucrări 
cuprind mai ales, două perioade 
d n act v t tea re olutionara a 
n ar șu ii1 1 ta’ n: p r ■ a ’a din 
Bacu și perioada din Petersburg.

Lucrările care datează din pri
ma jumătate a anului 1907, sunt 
consacrate tacticii holșev cilor In 
prima rezoluție ru ă („Prefață la 
ed ia g orgiana broșur i lui K 
Kau<sky”. „Forțele motrice Și 
perspective'e revolut el ruse”, 
articolul „Lupta tec ra'ă la Pe- 
lersburg și menșevicii” și a țele). 
Aiticolele dn ac a fă p'-rb a lă 
au apăiut in z arele bolșevice 
e o gl ne , Civ n' hovreba" > și 
„Dro”’’). In limba rusă ele apar 
pen’ru pr ma oară

Lucrăr'le ccr'-e I'cenâod din 
Iun e 1907 — în per oada actlvi- 
tatii revoluționare, mal a'es, din 
Bacu. a tovară ului Ft lin — în- 

făcând să dispară concep'iile tn- 
ve hi e cari făceau din artiș'i o 
ță ură socială a .rte, depiitită de 
frământări.e și a pi a iile po|x>- 
rului.

Deasemeni, creerea unul conser
vator popu.ar, oferă largi posi
bilități de învață.ură in asi ac
tori.or, ca i cu acest j rilej vor pu
tea să-și verifice cunoștiințele, 
să și le in regească acolo und* 
e cazul.

In afară de aceasta, se va 
strânge și întări legătura din
tre teatru și masse; se va sta
bili inc, edere reci, rocă, va dis
pare îndoaa și ignoranța, moș
tenire a teat.ului burghez; a tea- 
tru.ui care nu avea decât mi-i- 
unea de a gâdila p.ăcut osânza 
îmbuibaților c. elboș, și imbecili: 
de a oieri „juticiur’’ .cofâlci.c, pri
lej de etalare a unor toalete de 
prost gust.

Teatrul și actoiii, se vor rca- 
bili.a în acest fel; se vor ridica 
la po.du. de edu a,ori și îndru
mători ai muncitorimii care, dacă 
încă nu-i su.icient de pregătită 
ar„sjcește, are to.uși putințe lar
gi de desvoltare în această di
recție.

DeJgur însă, par.ea cea mai 
impor.-ntă este ca această propu
nere să nu rămână n in..i p opu
nere, ci cât mai repede trans
pună în prac ica, să dea roadele 
așteptate.

Poetul Nicola Bojan, laureat al 
premiului „Stalin ’, a rostit cu
vântul introductiv.

Au mai vorb t poetul Pavlo Tâ- 
c na. meșterul Carpenco dela u- 
zina „Len nscaia Kuzn ța’, artistul 
Liac'-.ievici șl nepotul marelui poet, 
Terenti Sevcencj, colhoznic in sa
tul Sevcencovo.

Inaugurarea muzeului ,-Sevcen- 
co'1 este un eveniment important 
in viața culturală a poporului u- 
crainan.

PREFAȚA
1

Marx—I ngels—Lenin
11 al Operelor lui 1. V. blalin

fntișeaza lupta bolșev ailor îm
potriva menș“vlcllor-llchldatori 
pentru menținerea ș Intăr rea 
part du'ul marx st revoluționar 
I ega' (..Criza d n part d ș' sarci
nile noastr-' „RezoluWle adop
tate de comitetul d n Bacu în 
ziu > de 2’ lanuar e 9 O" Sc lsorj 
din Caucaz”) C est unile ''e con- 
duc-re a mișcării ^evolu'ionare 
muncitorești ș a s'ndicate’or le 
ui|| c n ncrafe articolele „Ce 

urată greve'» nnavtr<- din ultimul 
timp’”, I dustrja p pe'roliMi 
despre eroa ea economică “, Con- 
ferhiț! și muncitori” șt aî'e'e. 
Lucrarea , Congresul de'a Londra 
ti' P M S.D.R (însemnările unui 
delegat!” est- consacrată reztil- 
t te'or congr»su'ii' a' V-l-a al 
PM.S.DR Ar"cote*e Iul I, V, 
Stal n d n această p rioadă, cu
prinse In volumul al doilea au 
enăru» |. z are’e ,.B xl’lns hil 
Pro'etar'i'"), ,Budoc““”> șl ,,So- 
c'al-Demorrat*..... 1

'n a doua iumătate a anului 
'Oi r :ncen” perio dg a„*lvt t'i 
revoluționare din P -lersburg a 
tnva-ășu u Sta'n G9’l—19 3) In 
frnntet B'rnulu' rus nl C. C- to
varășul ctalin. conduce In Rus'a 
actlv'tatea nart'dulul pentru în
făptuirea l’otăriri'or Con'erin'ei 
de narfd <'ela Pra”a i”n ac-asta 
perioadă dateazi lufrăn'e consa- 
c'at”, mai ales. nouRt' avânt re

iwote:
21 ani dela moartea lui

S impl nesc 9 d ani dela 
mozriea Iui C. Dobrogeanu Ghe- 
re ut a u ntie cele >.i i pn emi
nente figuri ale cul uril noastre 
i a iona e pr mu critic care In 
one-ele sale exprntă Iar lupta 
clasei muncitoare, situându ' e la 

e ’stet zan'ul T. 
Maiorescu, colportorul tend nt lor 
reacț onare in artă ale Occiden
tului.

ptin'n !ii|Ke ’u' Maiorescu șt 
teoriei sale, Gherea reprzzinti la 
sf rș tul secolu u1 ' IX asoecul 
cei mai de'ăvârșit — la noi Ii 
(ară — a ideo'ogiei clamei mun
citoare- $' nu numai atât. Prin 
Gherea sunt introduse în ța a 
noastră ideile estet'ce și ciitice 
ale revoluționarilor democr iți

Carul Sindicalului Miner 
obținut premiul III 
pe tară inițiat 
G. M.

din Petroșeni a 
la concursul 

de C
Recent in cadrul concursur lor 

pe țară dintre ec'jlpe'.e de dansuri 
si coruri, mitlat de C. G M-, e- 
ch'pa de cor a Sindicatului Miner 
din Pe roșenl, a fost clasată a 
lll-a din cele 36 de echipe parti- 
epante-

Această pr mlere a o o Impor
tanță deosebită, pen ru faptul că, 
cs c vorba de o echipă dc oa
meni ai munci’, care in producție 
sunt fruntași și cari pot realiza a- 
celeaș! succese in domeniul ar
tistic.

>tât prin In'erpretarei reperto
riului cât șl rrln dl clnl na exem- 
pla- ă Co'ul Sindicatul i Miner din 
Petroșeni a dovedit străduință și 
talent Deși n’a av't un local spe
cial pentru repetiții sl deși uneori 
foi'dur’le necesare nu fo«t Insul' 
clente, totuși coriștii au muncit cu 
c'an. pentru a repre’C"ta apoi ci. 
succes Valea Jiu'1 i. in 'n'a cont • 
sici Je examinare a C G M .

Totoda’ă, pe lângă si'lslacția 
de-a fi premiat!, el au (ras Și •’ 
serie de învățăminte cari le vor 
fi de folos pentru continuarea cu 
succes a act'v'tătii-

Astfel, observând toate corurile

voluționar al mișcării mandto- 
rești. sarcinilor partidu'ul bolșe
vic n '„ga ura cu aleger le i.eliy 
tru Duma a IV-a de stat Din • 
ceste lucrări fac parte: mu festul 
„Pentru partid", articolele „O e- 
tapa ii"i'i" „Ei lucrează bl e ”, 
„A po'n't,' ' . Mat'da'ul d l de
rnun iiorii din Pe ersburf depuia- 
tulu lor munc tor" , Vo n'a îm- 
| u erni ilor”, .Alegerii» dd» 
Petersburg” și altele Articolele au 
fost lublicit' in ziarele „Zve/da* 
și „Pravda” din Pe • raburg

V I -ml ' do'lea ma' cu rmde 
cunoscuta lucrar- a lui I V Mălin 
. Marxlsinu' și chestiunea ' a io- 
nală" (1913), care desvoltă teoria 

i programul bolșevic In cltes i«- 
nea na'ională.

Nu I’a găsit până in prezent »r- 
tico'ul ,”espre aut, urna cuhi- 
ra -nat ona ă“ r e c re tovară u( 
Stal n t-a scris pe c’nd • sf'a 
denorf-t li Turuhan, precum $1 
m mu'te ai'e 'ucrarl.

Institu ul M rr Eng p.f en b 
de p” lâng

CC. a’ PC (bl al l'ff5 S,

’) ',fa‘a o ■ tră". — F'ota ’-’ed
“) „T'mpu1”. — No<a Red
”') , Pr letarul din Bacu". — 

Nota Red
"" Sirena". — Nota R”d
"" ) .,cocial-Democratul)“— No

ta Red

C. Dobrogeanu Gh*fea 

ruși, Cemisevschi, Bel'tisk Mer- 
'en șl Dobro'iubov; ,i.it G'e'e». 
cul'un noas'ră cun"’»<e ;de R 
fna ntat» ale democ a I ' revo
luționari ruși, Întărite de «cnoaș- 
terea ma er a'ismului dia e t c și 
istoric, a învățăturii lui Marx 
și Enge's

Pr n Gherea, critica ș’ Istoria 
noastră lt rară. încă impe-fectă, 
au un Indrept-r pretlor, cu care 
si se gh deze în noul ei debut.

Cu Gherea, cu’tura noastră 
că t gă nu numai pr'mul crf'lc 
literar ști'ntiflc, dar și primul 
crit'c educativ și îndrumător al 
cr'j-il r șl al publ cu'u> c'titor, 
tot atât de valabil în prezent, pe 
cât de necesar în trecut 

ce au paitic'pat la concurs cirlștli 
noștri au sesizat părțile slabe, in- 
su»udu-.i-le pe cele bunt.

Tot cu această oca ie au putut 
consta.a cât de mare este impor
tanța ce-o are dlscl, lina in cor, ti 
cum ea piecumpănețte însăși cio
cul.a; corurile slabe au fost in- 
to.deauna șl cele mal nedlscipli- 
nate — și cât de însemnată toc
mai din acest motiv, cile munca 
do Îndruma, c a Sindicatului.

lncura.ați de victoria obținută, 
coriștii Slndica ului Miner au luat 
o serie de Inițiative lăudabile pen
tru viitor, inițiative care duse !■ 
bun slârșlL le vor deschide noul 
perspectiv, in muncă-

Astfel, cât de curând, din toate 
corurile existente in regiune se va 
selecționa un cor de 103 de parll- 
cipanțl, „Corul — Valea J ului”. '

Se vor pune deasemeni noui cân- 
iJtd in repetiție, din ce’.e auzite 
cu pri'eiul concursului.

In acest fel, oamenii muncii, cari 
până tiu de mult timp ținuți în 
întuneric și Ignoranță de regimu
rile burghezo-moșierești. dovedesc 
largile Pr posibilități de manifes
tare artistică.

u..de
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DIN CÂMPUL MUNCII
Lup'ând pe» Iru un regim sever de economii

Mecanicii și fochiștii dela Depoul C F. R. 
Petroșeni au realizat importante economii 

de combustibil și uleiuri

Cum ajung muncitorii sovietici la 
înaltă caliiicare profesională

o

. liotăriți de u-șl duce la îndepli
nire angajamentele luate muncitorii 
Ccfer.ști de a d poul de locomoti
ve U. F R. Petroșeni au realizat 
in cursul Iun i Aprlie, însemnate 
economii de combust.bl șl mate
riale-

Pentru o cât mai bunâ utilizare 
a mas'nilor prin întrebuințarea 
rațională a combustibilului șl a u- 
leiurilor. mecan cli depoului C- F. 
R dețin un loc de frunte in ca
drul întrecerilor socialiste pentru 
realizarea și depăs rea mai devre
me al Planulu de Stat pe anul 
1949

Luptând pentru un regim sever 
de economii, mecanicii șl fochiș
tii depoului de locomotive Pe- 
tr*jț"en au economisit In luna A- 
pri le combu-tibl șl uleiuri In va
le re de 463.368 lei.

Astfel, mecanicii Călugăr Ale
xandru și Pleșa Teofil, aiu*a*i de 
fochiștii Alimpescu Francisc și 
Kobel Alexandru, lucrând pe loco- 
motva Nr. 34 ’ 056 au realizat o 
econom'e de 34 la sută la com- 
bustbil, 40 la sută la ulei ntine- 
ra' și 37 la sută la ulei special. 
Lucrând pe locomot va Nr. 342 906 
mecanici' Avramescu Gheorghe Si 
Ciapnș Petru împreună cu fochiș- 
t i Rode inu Franc sc și Popa Mi- 
ron u ob(inut o ec nom e Ia com- 
bust bil de 27 Ia sută, ulei mine
ral 26 'a sută, iar la ulei special 
54 la sută.

Mecanicii Sa'u Pavel și Balog

Muncitorimea mineră din Valea Jiului a sărbătorit 
ziua de 9 Mai — Ziua Victoriei 

și a Independentei
(Urmare ăia pag. I a)

arată ca lupta impolrioa fascis- 
mului a început pe două frontu 
ri adică una dela Stalingrad 
plină de obstacole fi greută/i du
să de Armata lfofie fi alta dela 
Rin fără nicio piedică dusă de 
anglo-arnericani care nu urmăreau 
decât o itioingere formală a fus- 
cinniului.

Drept dovadă a acestui fapt 
sunt emnimentele care au decurs 
in răstimpul celor patru ani dela 
Victorie timp în care i<pJ 
perialiștii in frunte cu (hurcliil 
nu au căutat altceoa decât să 
ațâțe un nou război.

In incheer? vorbitorul a ară
tat lupta muncitorimii din intrea. 
ga lume pentru consolidarea pă
cii fi democrației, luptă in frun
tea căreia stă marea fără a So
cialismului, Uniunea Sovietică, 
impotrtoa planurilor războinice 
ale imperialismului

Meetingul a fost încheiat prin- 
tr'un reușii program artistic dat 
de Sindicaul Miner cu concursul 
școlilor elemenare din localitate.

» * <
In aceeaș atmosferă a fost sâr

bă orită ziua de 9 Mal șl in ce
lelalte centre minere ale Văii 
Jiului.

L \ LI'PENI, sărbătorirea a 
avut loc în sala Palatului Cul
tural în prezenta unui numeros 
public.

După ce muzica niineră a in- 
4’rmit In emaționula, Imnul R. 
P H. și Iranul Uniunii Sovie- 
-■ce, iov. Aoghe) Viorel, socre- 
l t.tl <i:--.inizație: de Partid de 

lângă filu'uru „Lupcni”, a- 
rată prin câteva cuvinte însem- 
i-ăia'ea zilei de 9 Mai.

A luat cuv ntul aPoi tov- Radu 
Victor, secretarul organza’iei de 
sector P. M R.. care face o am- 

Traian cu focli'ștli Dobârta Vir- 
g 1 șl Nicu M. Gogu au realizat 
la combust bil o econom e de 23 
la sulă, la ulei mineral 19 res
pectiv 27 la sută la uleiuri spe
ciale.

La locomotiva Nr 324 986 îne
când Co t n F anei c y Bulboană 
Gh orgii, cu f< ch'știl Marinei Va- 
slle Ku ducan I r ncisc au avut 
o econom e la combustibil de 20 
la sută, la ulei mineral 24 la sută, 
Iar la uleiuri spec ale 29 la sută.

Pe locomotiva 651026 mecani
cii Pirogov loan ș Gyory Hen- 
rlch Împreună cu fochiștii Dostel 
Lad slau și Coslache loan au rea- 
I'zat o econ mie de 37 la sută la

Până în seara zilei de 8 Mei

S’a însămânțat 6.244.109 ha ceeace repre
zintă 93,8O°|o din suprafața totală 

prevăzută în plan pentru 
primăvara aceasta

După ultlmelo date comunicate 
de Miulste u' Agriculturi', până in 
seara zilei de 8 Mal '949, s’a 
Însămânțat o su-ralafă de 6.244 109 
hectare, ceeace reprezintă 93,80 la 
sută d'n supra’afa totală prevă
zută n plan pentru primăvara a- 
ceasta.

Judefe'e Cons'anfa Tim ș-To- 
ron al, Caraș. B. ăl a I :ncă 8 ju
dețe au IndepFnit planul. Județul 
Teleorman șl Ialomița au cșlt din 
rândul ludefelor coda'e, realizând;

p’ă expunere a upra însemnălății 
zi'e' d° 9 Ma', sublini rid contri
buia Armatei Roși eliberatoare 
în lupta pentru sdrob'rea fascis
mului.

Vorb'torul a fost întrerupt în 
repetat” rânduri de ovații la a- 
dresa U. R S- S. Armate' Roșii 
ți genialului ei conducător. Ge 
neraliss'mul Stalin

Serbarea a fost înch iată prin- 
tr’un bogat program artistic dat de 
erganizațiile de massă din Id
ealitate. S’a remarcat echipa 
de dansuri a Sindicatului 
Textil, de curând rrem'ată a con
cursul ce a avut 1 c la București.

* * *
LA LONEA, au avut loc mee- 

tinguri fu'ger la toate întreprin
derile $i insti'ut ile din localitate

Seara la ora 7 în sala e ntma- 
tografului a avut loc un mare 
meeting la care au participat pes
te 500*c”tăteni.

A luat cuvântul cu această o- 
caz'e tov. Bockay los'f, mem
bru în biroul organizat ei de Par
tid Lonei. care a a ătat însemnă
tatea zilei.

In incheere s’a dat un reușit 
program art st c de către organi
zatele de massă din localitate.

* * *
LA ANINOASA, meetingul a 

avut loc in sala Sindicatu'ui Mi
ner.

A luat cu- ântul tnv. Tlnct 
Ghe rghe, membru in biroul orga
nizație! de Pardd Aninoasa, care 
a făcut o amplă ezrunere asupra 
Importantei zilei de 9 Mai.

Meetingul a luat s*âr it inlr'u 
caldă atmosferă sărbătorească.

* * *
LA PETR1LA. sărbătorirea a 

început prin 'ntonarea Imnului 
R P R. și Imnul Un unii Sovie
tice- 

combustibil, 5 la sută la ulei mi
neral și 19 la su'ă la valvollnă.

Deasemenea. tova ășli Barbara 
Josif cu Baimi loan, mecanici, 
precum sl ajutorii lor fochiștii 
Ignea Mihal și Vlad Octavlan au 
ob|!nut o econom'e de 18 la sută 
la combustlb I, 39 la su'ă la ulei 
mineral, Iar la valvollnă a econo
misit 28 la sută, din cota alocată, 

îndrumați de organizația de 
Part’d pentru o mal bună orga
nizare a muncii, exemplu1 echipe
lor de mecnicl a avut un larg e- 
cou in rândurile celorlalte echipe 
de mecan ci, care deasemenea au 
realizat însemnate economii la 
combustibil șj uleiuri.

Teleorman 90,5 la sută din plan 
și Județul Ialomița 88.5 la su'ă

Dintre lud 'tele mari agricole au 
rămas mai in urină Doi) Tulcea, 
Dorohol șl Botoșan1.

Din planul irsămân'ăr 1 >r pe ta
ră mal avem de indep Inii 6,2 la 
sută.

SA NE ÎNCORDAM TOATE 
PUTERILE PENTRU A 1NSA- 
MANȚA LA TIMP SI IN BUNE 
COND’TIl'NI INTRE 46 A SU
PRAFAȚA PROGRAMATA.

Pin partea organ'zației de Par
tid a luat cuvântul Iov. And- rwa’d, 
membru în biroul organizafiei, ca
re a arătat import, n a zilei.

Meetingul a fost înche'at prin- 
tr'un program ar 'stic dat de Sin
dicatul Miner din localitate

• * •
La VULCAN, în prezenta unui 

numeros public din localitate, a a 
vut Joc la orele 10 a m. un mee
ting in parcul „Vâsle Roa'tâ’’.

A luat cuvântul cu această oca- 
z'e tov. litiu M hai, secretarul or
ganizare' de Partid, care a ară
tat însemnătatea z'eî.

In înclteere a fost dat un pro
gram arti tic de organ'zatiile de 
massă din localitate.

* * •
Cadrul ră-bătoresc și entuz'aS- 

mul cu care oamenii munc'l din 
Valea Jiului au part'ctpat la mee- 
tlngurl'e organizate cu ocazia zilei 
de 9 Mal — ziua Victoriei și a 
Independentei, — og indește hotă- 
rirea lor nestrămutată de a lupta 
pentru pace șl soclaIRm, precum 
și dorința lor dârză de a munci 
neîncetat pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin In cadrul Pla
nului de Stat.

PIERDUT
-- Pierdut bulet'nul de biroul 

populației No. 10 761, eliberat de 
Poli|ia din Petroșeni pe numele 
Popa Valeriu.

Cîtiti
in fiecare zl
,Zori Noi”

(Urmare dla pag. I a)

dorin(a de a progre a mereu, de 
a-si desăvârși cunoștințele, de a 
alunge la o -tăpân re cât mal per
fectă a speciali făt ii sal ■.

In acest scop, pe lângă uzina de 
automobile „Sta’iii" s a creat o 
importau ă rețea de școli tehnice 
și cursuri speciale. Un succes re
marcabil ii în eg' trează îndeo'ehl 
reo'lle stahannv ste, conduse de 
mu citorl, i'ova* rl ’n producție, 
care an obl'tiut rec rduri în muu 5. 
Cursurile an loc fna mea schimbu
lui "dit dană term narea Z'lei de 
l-crti. Conducătorul senili s'ahano- 
vfste expune elevilor sfii, intrn 
formă simplă, metodele sale d' mun 
cit și Inov ii’’c te'nlce întrebuin
țate pentre măr n n pr diictivit ții. 
In acelaș *lmp, el face sl d rnons- 
trat'l pract'ce Ia mas'na respee- 
t vă

•nu1 'recul In 'rol1'» sbdiano- 
vist* ale u 'ne' de antom'b'le 
. Stnlin*' nu urmii ei'r’tirlle peste 
1500 de munci ori Tofi aceștia In 
urma lnvă‘ătu-11 nrml'* ș'-mt ri- 
d'ent productivitatea munc'l cu 
-0 ti ret

A' e cursuri trecv mat* *e mun
citori sunt acelea tn 1 găturS cu 
probleme'e ivit* 1'1 ••r",a folosirii 
noti'ti' modei de autom'blle șl in
troducerea unor inovat" tehnice 
în metoda de 'ăPre repidă a me- 
taiii'ul

’n afară 8* șco'le sl c'tr'urile 
rap de, ex'stă ne ’ângă uzină, o 
'poală 'e' n’că '*mr« rla'ă. Aci 
m"'*ă nrf>v.irnen*e nsn ț]e mun

citori experimentat! cu ttn stadiu 
rn-rn în pr*dnc,,e ' a această 
sc"a'ă 'e capi ă înt'nre cnnoțf’nte 

V» * h-n’vnfi'îl <^PVÎr]
te' nlcieni sau meste i Mes'erul o- 
r-’et’c -'te c n11oătonii rl ed”ca- 
torul unut col“c‘iv 8e producție. 
El frebu* sa re Instruiască mereu, 
ca să fie ta nivelul c'rimelor des- 
r'ntor I* mn’d- o n- d„-flg| 
c'at ctn 91 pentru m»'t-ri s‘au 
organizat cursuri speciale în ve
derea rid cărit ca’if căril Inr pro- 
te-ionnf- s'ăfiiri d* munc'iori si 

Inrrpqre^ ci opmenț CU 
diplome de ing'neri. P ntru a rț 
tia t'z'na .S'nt'n" a cr"’a* cursuri 
ran'de de 3—4 lupi înc' ina’e di
fer te'or nrnblem* care pun în 
fn‘a prnduc(,ei ți t*hnicel.

PEl.A SIMPLU MUNCITOR LA 
INGINER-ȘEF AL ÎNTREPRIN

DERII

Vorbind de'pre oamenii cu di
plome, trebue să spunem că 
multi d'ntre ei au căpătat di- 
plomNe chiar în uz nă. Flecare 
muncitor, fără să fie nevoit 
să-și întrerupă munca, .are po- 
sibi'i’atea ră-Si însușească orice 
cultură tehn că. Există la dispo
ziția lui o șcraă de cultură ge
nerală a tîn*retulu! muncitoresc. 
P'anut aces'ei scoli este astfel 
întocmit. încât elevii pot urma 
cursurile în orice sch’mb ar lu
cra e'- Peste 280 de muncitori 
sunt studenti. frecv*ntând cursu
rile serale a'e Institutului de in
dustrie meta’urg'că. organizate 
în secții de învătăn-rin* tehnic a 
uzmei „Sta'in". Peste câteva 
săptămâni, va absolvi Institutul o 
nouă promoție de ing'nerl. Vor 
căpăta dip'ome Brazgalov. Anto- 
nov, Ovc'nlscov si mu'ti alfi, 
care lucrează ia uz!nă și care au 
venit ca simpli lucrători.

Cu aiutorul uzine', a oblinut 
îna'ta sa calif'care. Titov, fost 
lucră’or, astăzi ing'n*rul-sef al 
fabricii. Primul -peciallst în 
metalurg'e, As'onov. datorește 
succesele sale tot fabricii. A ve
nit ca nginer stag'ar si a aluns 
unul d n conducătorii fnlrepri- 
deril. El est- laureat at premiu
lui ..Sta’in' si a obținut gradul 
de cand'dat în ști'nte tehnice.

Multi alti ing'neri ca As'onov 
au susținut teze pentru obținerea 
titlului de candidat în șt'lntele 
tehnce-

Aceste rezultate sunt posibil.- 

datorită grijei permanente re 
care Statul soviet c o arată fată 
de rid car a nlvelulu cultura* ți 
profesional al oamenilor muncii- 
Num la uzina ,^'ali’" se chel
tuiește anual pentru mvă 1 nân- 
tul tehnic peste do1 ă m ’iomte oc 
ruble. Acum cu t 'nditrlle alocate 
de Sta* 'e construiește o imensă 
scoală tehri că. care va puite la 
d''pozli a elev lor o bibliotecii de 
fO.OOO de volume

STUDțENȚI DIN RANGUL I 
MUNCITORILOR

Sludentllor care urmează cur
suri'* Ins'itule'or erate prin co
respondentă ț -col speciale, II 
se acordă mari priv legii. Ue 
exemp}u, cel care urinează un 
a'emenea Institut capătă un con
cediu de zece zile pentru da
rea examenelor de admitere. In 
timpul lucrărilor de laborator.

Vurtrii Ma mina „Vkloria" din [dlao 
au pornit întreceri socialiste pentru 

per oada 9 Mai-23 August
Pentru a-și putea duce la îndeplinire sarcinile ce 1" revin 

cadrul Planului de Stat, m inci'Orittei din fabrici, urine rr.i- 
și ateliere — oamenii muncii de pe imreg cuprinsul țârii, 

moțiuni votate In cadrul unor meeiinguri fulger au cerut 
_  Ziua Victoriei și a Ittdep ndenfei — sA

W 
ne 
prin 
ca ziua de 9 Mai
fie sărbătorii prin muncă

Minerii din Valea Jiului ți ca 
ei cei din Ghelir, Teliuc ți Mun
ții Apuseni, o el trii dela Hune
doara, muncitorii uzinelor Călan 
ți Cugir. cu ocazia z lei Victoriei 
și-au exprimat voința lor re tră- 
mutată de a munci cu toată ar
doarea pentru a și putea Indenli- 
ni cu succes angajamentele lua
te: împlinirea și supraimplinirea 
Planului de S at pe 1919

In cadrai mee ingului fulger re 
a avut loc la Călan muncitorii 
uzinei „Victoria” ți au luat an
gajamentul să muncească cu c- 
forturi sporite pentru îndeplini
rea și depășirea programelor de 
producție.

• * »
In cinstea zilei de 9 Mai și 

pentruca munca lor să dea re
zultate cât mai bune, muncitorii și 
tehnicienii secției turnătorie au 
chemat la întrecere socialistă mun

43 000 lei din beneficiile Restaurantului 
Comunal Petroșeni utilizați din proprie 
inițiativă pentru opere de asistentă socială

Condu erea Res amantului Co
munal din loiali ate din proprie 
inițiativa a utilirat o parte din 
benefeide real zatc p ntru opere 
de asis en‘,ă so iată. Suma între
buințată se ridică ia 43.003 1 1 
din cari 3000 au servit pentru 
îmbrăcarea unei fetițe de miner 
din regiune; 30.000 lei donați a 

zilului de bătrâni, iar restul do 
10 600 au fost cheltuit! cu întreți
nerea a doi copii orfani. Pop 
Gheorghe și Pop Ion, adoptați 
în ul.imul timp.

Poporul cehoslovac a cinstit memoria 
eroilor sovietici căzuți pentru elibe

rarea Cehoslovaciei
PRAGA, 9 (Rador). — In ziua 

victoriei asupra Germaniei hllle- 
riste șf in ziua cetei de a 4-a ani- 
ver:ă i a eliberări orașu'u' Praga 
de că re armata s vietlcă, oamenii 
muncii din Cehoslovacia au cin
stit memoria ostașii r Arma ci So
vietice căzufi în luptele pentru li

ace'ti s'udent1 au dreptul la ui 
coacediu de douăzeci de zile In 
u an pentru trecerea exa
menului de Stat, studen'il Insti
tutelor tehnice prin corespondenta, 
capa a un concedia de • krrd. 
'ti ■ • pentru in'ocm r a st 
sti'tinerea tezei, li se acorda 
un conced'u de 4 luni

"rn‘r‘0 dec zie special a Gu- 
vernulu1 soviet c conducătorii
Intri prinderl'or sunt obligați sa 
el bereze dela lucru pe stu 
dentU prin corespondentă. î« 
orei* supl'rnentare '8 le dea un 
loc In producție șl "S-l numea»- 
că in posturi după 'pec'a'itatea 
obtnută in urma studffler.

iată dece, în Țara 
nive'ul cultural ș' 
muncitorilor creț e 

Sovietici 
tehn'c al 
neîncetat.

dispărând treptat limitele între 
munca intelectuală și manca fi
zică

In C'nsf»*a V'cforiei

citorii din celelalte secții ale u- 
zinei.

Intre erea se va d-afâțara pe 
perioada 9 Alai—23 Atțptst șl 
va avea următoarele obiective:

— deprițirea pianului cu 20 14 
sută.

— re iu erea absențelor n mo
tivate.

— îmbunătățirea calltiții pro- 
du-elor.

Chemarea turnătorilor a f<et 
primi’ă cu mult entuziasm d« că
tre mun ito-ii și tehnicienii dela 
fumai, mon aj, emailaj. produc
ție, cari alături de turnători și- 
au luat angajamentul să nrut>- 
ceas ă neoborit, mai mult ți mri 
bine pentru îndeplinirea și de-< 
pășirea programului de produc* 
(ie să-și o gan ze’e cât trai bine 
munca, să întărească di clplina ti 
muncă și să îmbunătățească s ta
ților calitatea produ-elor lor

MATYAS MARI A

Mai exis ă dea omeni un foad 
de 20.000 lei care va fi între- 
hu'nțat cu arețea i scopuri.

Un gest frumos pe c re fără să-l 
mai comentăm îl oferim ca c- 
xemp'.u de urmat; un gest pe 
care nu-1 făceau pa ronii restau
rantelor și întrefrinderilor de o- 
dinioară, cari urmăreau acumula
rea de câș ijurl personale; o do
vadă că intr’o mai mică sau mai, 
mare măsură, a oto unde exiști în
țelegere se po; face fapte bune, 
chiar dacă aces ea nu ar ii pro
grama e ca sarcini.

bertatea șl Independența poporului 
cchoslovoc.

Pe morm ntcle ostașilor Armatei 
Sov'etice au fost depuse coroane 
de flori. La Praga In clădirea Co
mitetului Natlona' din circumscrip
ția 4-a a avut loc inaugurarea plă
cii comemorat've în memoria os
tașilor armatei sovietic*.



♦ b • ■» «ai

Mareșalul Uniunii Sovietice SOKOLOVSKI despre:

Marea victorie a poporului sovietic
MOSCOVA, 9 (Rjdor) Zii 

nil 1’RAVbA a public»! următorul 
articol ii Mareșalului Ualuuii S 
vletice Sokolovski, intitulat „Ma
ro* victorie a i.opuruui soviet c”.

„Popoarele niarel noastre Pa
trii «I iutreaea omenirea progre
sista sărbătoresc cu bucurie $1 
mândrie ziua Victoriei impotriva 
Germaniei liitleriste- Acum 4 ani 
tortele armate ale Un unii Sovie
tice ub conduc rea General ssimu- 
lui Stalin au pus cnpăt in mod 
slrăluc t Marelui Război Pentru 
Aparare» Patriei zdrobind arma
tele fiscale.

La chemarea Partidului bolșevic 
m a lui I- V. Stalin întreg țxjpo- 
rul soviet c animat de sentimen
tul sacru al patriot sinului sovie
tic s'a ridicat ca un ingur om la 
luptă in Marele Război Pentru A- 
părarea Patriei. Poporul sovietic 
si torțele sale armate — sublinia
ză marcșa'ul Sokolovski — a pur
tat pe umerii săi povara Cea mal 
«rea în lup'a împotriva hoarde
lor hitleclste- Uniunea Sovietică 
a Jucat rolul hotărîtor în sdrobi- 
rea tortelor armate ale blocului 
statelor fasciste.

Cercurile reacționare din Ma
rea Britan e și Statele Unite, ur
mărind m războiul împotriva Ger
maniei ia vesele lor egoiste înguste 
care nu aveau nimic comun cu 
liqxa de eliberare, împotriva 
lase șuiului, au amânat cu inca- 
pațânaro deschiderea celui de al 
doilea front.

Cel de al doilea front a fost 
deschis numai atunci când a de
venit evident că Uniunea Sovie
tică este capabilă să înfrângă 
Germania fascistă și să elibereze 
singură popoarele Europei de sub 
iugul invadatorilor germani fas- 
c ști fără ajutorul aliatilor.

Învățămintele celui de al doilea 
război mondial —1 scrie în conti
nuare mare aiul Sokolovski — ara
tă în mod limpede că un război 
modern poate fi câștigat numai de 
un stat care este mai puternic de
cât inamicul său din punct de ve- 
de.e economic, moral, politic și 
militar, care întrece pe inamicul 
săa ia curajul și unitatea poporu
lui săa ia cursul războiului.

Stattd nostru sovietic este toc
mai ua astfel de stat- Victoriile 
uoastre au însemnat în primul 
rând victoria sistemului social și 
de stat sovietic, victoria forțelor 
noastre armate, victoria politicii 
ialelepte a Partidului Comunist.

Luni a avut Ioc la Haifa o 
are demonstrație a șoimerilclr 

loare au nuni testat sub lozinca 
„pâine, muncă și locuință”.

• * a
Unităfi din divizia a șasea a 

arma ei democrate după ce au o- 
cupat înălțimile dela Nord-Est de 
orașul Neo-ff’etristi au pătruns 
Luni dimineața in oraș

♦ * ♦
Luni dimineața au încetat lu

crul muncitorii dela alte cinci mi
ne de cArbuni din regiunea Wi- 
gan. (Lancasbire). Astfel numărul 
minerilor greviști s’a ridicat la 

100».
In regiunea minieră, Wigan, se 

găsesc 10 mine a căror produc-

Numal sistemul de stat sovietic, 
care asigură interesele muncitori
lor, țăranilor și Intelectualilor, care 
intruclilpc-ază ideia prieten ei șl re
lațiilor Irățeș i dintre popoare poa
te transforma (ara Intr'uu puter
nic și unitar lagăr de luptă.

forjele armatei sovietice posedă 
admirabile elemente in posturile 
de comandă care an trecut exa
menul sever al războiului. Ele suni 
conduse do col mal marc coman
dant de arma o din epoca noastră; 
Generallssiinul loslf Vlssarionovlcl 
Stalin.

Poporul soviet c a eșit învingă
tor pentruca lupta sa pen’ru cau- 

i dreaptă A fost condusă de g1orio-> 
sul Panid bolșevic care a oigarii- 
zat și a însufleții întreg poporul 
și armata in Marele Război Pen
tru Apărarea Patriei, le-a arătat 
in mod limpede scopul luptei $1 
al victoriei. Pretut ndenl șl în tot- 
dea na comuniștii au constituit un 
exemplu dc muncă deslutcresaiă Iu 
slujba patriei, în slujba poporului.

Forțele armate sovietice condu
se de Partidul Bolșevic în frunte 
cu marele Stalin au făcut față 
nouilor sarcini istorice în cursul 
celu de al doilea război mondial, 
au dat dovadă de o forță uriașă 
dc o strălucită activitate mii tara, 
de curaj și eroism de massa și sunt 
considerate pe drept cuvânt ca 
forțele armate moderne, cele ma; 
înaintate și cele mai puternice.

Lagărul democratic in frunte cu 
Uniunea Sovietică duce lupta pen
tru o pace trainică și pentru se
curitatea popoarelor împotriva la
gărului antidemocratic condus de 
Statele Unite, care pregătește un 
nou război.

Politica de deslănțulre a unui 
nou război împotriva Uniunii So
vietice și a țărilor de democrație 
populară este însă sortită să dea 
greș, deoarece așa cum a aratat 
I. V. Stalin, „sunt incă prea vil 
în memoria popoarelor grozăviile 
războiului recent și sunt prea mari 
forțele sociale, care sunt pentru 
pace, penlrucă elevii lui Churchil 
intru agresiune să le poată infrân- 
ge și să îndrepte lucrurile spre un 
nou război".

Uniunea Sovietică duce cu fer
mitate și cu consecvență, politica 
sa exțernă de aparare a păcii, de
mască intențiile militare agresive 
ale iinperialiștlor, strânge în jurul 
ei pe partizanii păcii șl ai demo
crației.

Forțele armate sovietice ș!-au în- 

t in extern
ție este de 55.000 tone cărbune 
săptămânal și care folosesc 12000 
mineri.

• * *
Salariații bursei din Paris au 

hotărit 'Luni dimineața să facă 
grevă pe o durata nelimitată .în 
urma eșecului negocierilor duse 
pentru satisfacerea revendicărilor 
lor privitoare la mărirea salarii
lor-

♦ * ♦
Unități ale armatei populare chi

neze au eliberat Luni orașul Ka- 
tîng, situat la 25 km. Nord-Vest 
de Shanghai și se află acum în 
apropiere de Wosung. la 16 km 
de Shanghai.

• » *
Organul oficial al Partidului 

deplinii cu cins'e datoria fată de 
palre în anii Marelui Război Pen
tru Apărarea Patriei.

Nu exhtă ii’clo indol 14 ca ele 
vor continua să ap.re cu demni

Atacând inamicul

Unități ale armatei democrate au pricinuit 
mari pierderi trupelor monarho-îasciste

ATENA 9 (Rador). — ELLAS 
PREȘ jiiutiță că unită(i ale ar
matei democrate grecești din Ma- 
cijdonia Occidentală au atâcat o 
coloană inoniarliol fascistă intre 
Pantalofa și Potilia. Cu a est pti- 
lej au fost distruse șapte camioano 
ale inamicului.

Oamenii muncii din Franța protestează 
împotriva procesului intentat ziorului 

l’Humanite de Ministrul Apărării Naționale
PARIS, 9 (Rador), — Ziarele 

franceze anunță că oamenii muncii 
protestează impotriva procesului 
'intentat de Ministrul Apirărjii 
Naționale, Ramadier, ziarului 
L’Humanite. organul Partidului 
Comunist Francez și împotriva Iul 
Jstques ‘lăurctos.

Să dăm un nou avânt luptei 
pentru cărbune

(Urmare din pag. l-a) 

ceasta ntuucă flecare trebue să-și 
facă o sarcină de onoare.

Mineri trebue să fie insă vl- 
gilenți. De o vigilență mal ascuțită 
pe măsura urli mereu crescânde a 
reacțiutill șl cozilor ei de topor. 
Muncitorii trebue să ile cu ochii 
în patru față de ori ce uneltire a 
dușmanului de clasă, să le desco
pere și să le zădărnicească.

Fiindcă numai îndeplinind toate 
aceste candițluni se poate spune că 
prevederile Planului au fost in- 
tr’adevăr depășite Numai prin a- 
tingerca acestor obiective nivelul 
de viață al celor ce muncesc se 
va ridica intr'un ritm și mai viu.

Minunata metodă comunistă de 
construire a socialismului. întrece
rea socialistă, trebue întrebuințată

Wafdist din Egip anunță că în 
sudul Transiordaniei este foame
te. Populația din Hanzire, Beni- 
homi și Kirak este amenințată să 
moară de foame din cauza lipsei 
totale a cerealelor. Ziarul subli
niază că în unele regiuni foame
tea este atât de mare încât po
pulația a fost nevoită să mă
nânce iarbă

* ♦ *
PRAGA 10 (Rador). — Am

basadorul Republicii Populare Ro
mâne la Praga. Dionisie lones- 
cu. a vizitat Duminecă stațiunea 
balneară Luliakovice, unde a luat 
parte la dcsvelirea monumentului 
ridicat în memoria soldaților ro
mâni căzuți pe pământul Cehoslo
vaciei . 

tate șl cinste Interesele patriei 
noastre șl vor face lată cu succes 
tuturor sarcinilor ce le vor fl în
credințate do Guvernul Sovietic, 
Partidul Bolșevic și marele Stalin.

O altă coloană monarlto-fascibiM 
care a fost atacata în localitatea 
Sotirie a suferit di-asemt-nca mari 
pierderi. Unități ale armatei de
mocrate au executat mai multe 
atacuri puternice împotriva unor 
detașamente inamice la Manitori 
Platidrom și Di-rvani.

Astfel, Federația Națională a 
vetemilor de război și a fon
tilor prizonieri de război a îna
intat în numele celor 200.000 de 
membrii, tui protest împotriva a- 
cestei noui încălcări a libertății 
cuvântului.

pe o scară mal largă, trebue trans
formată in metodă permanentă de 
luptă, mereu imbogățltă cu expe
riența din trecut.

Realizările datorate Întrecerilor 
socialiste desfășurate sub conduce
rea Partidului, realizările din ca
drul Planului, au făcut să crească 
încrederea celor co muncesc in 
propriile lor forțe, i-au făcut să-și 
dea seama de uriașele posibilități 
de a produce cărbune tot mal mult 
și mal bun, fiindcă ceea ce s'a fă
cut acum nu s'a mal întâlnit nici 
odată in trecut.

Cu ajutorul permanent acordat 
de Uniunea Sovietică prin mașini 
șl utilaje minere, s’a putut munci 
cu o productivitate sporită, s'n pu
tut ca in cadrul Planului să se 
obțină suc.ese strălucite

Minerii Văii Jiului au primit co
municatul Consiliului de Miniștri 
ca un document care le pune In 
față noul sarcini.

Să dăm cărbune mai mult șl de 
calitate mai bună, să realizăm un 
regim mai sever de economii prin 
desvoltarea întrecerii socialiste. 
Să ne gospodărim cu grije avutul 
întreprinderii — bun al mijloacelor 
pentru reducerea cheltuelilor de 
regie și eftmirea produselor.

Să întărim munca de ridicare a 
nivelului politic șl muncii de agi
tație in rândurile tuturor minerilor. 
Sub conducerea Partidu'ul să dăm 
o bătăile și mai hotărîtă pentru de- 
pă irea Planului de Stat pe 1949

Acestea sunt sarcinile care stau 
acum in fața minerilor din Valea 
Jiului pentru construirea socialis
mului in țara noastră, pentru ca a- 
lăluri de măreața Uniune Sovietică 
să dăm noul și puternice lovituri 
dușmanilor păcii șl progresului-

trimisă Mareșalului Vasilievski de adunarea 
festivă din Parcul de Cultmă și Odihnă , 

al C sei Prieteniei Sovieto-Române
Mareșalului VASILIEVSKI

Minislrul I or|elor Armate al LI. R. S. S,

MOSCOVA
Cu prilejul împlinirii a 4 ani dela i reața victorie j>e care 

forțele armatei sovietice au rvpirtat-o a-uțra hoardelor fa ci-br 
liitlerish i liberând întreaga otn' tiiie de sub jugul fs,.i inului 
germ.ut, mart a adunate fe-tiva d.-la Parcul de Culturi ș Odifa I
na al Casei Prieteniei Sovieto-Române din București întrunită la 
inițiativa Aso.iației Române pen ru Strângerea Legaturilor cn U. 
R.S.S., In z ua de 9 Mai 1919 iși exprimă sentimental' de » 
dâncă recunoștință și admirație fața de glonoa a armata sovie
tica eliberatoare și d genialul conducător de popoare, marele 
losd Vi .sirionoviii Stalin

Poporul Republicii Populare Române nu va uita niciodată 
că eliberarea sa de mb jugul hnlerist se datore-te luptei pli
ne di- abn'-gație a vitez i arma sovietice către care ; unt în
dreptate astazi p ivirile și gându fie țăine de speranțe ala oanae 
nilor munții dc pretutindeni conștienți ca ea este armata pav-r- 
nică ce sta permanent de veghe |> ntru a apăra cu n clintită ho- 
lărîre bunul cel mai de preț al omenirii: pacea

Astăzi tând imperialiștii am ricani și englezi reiau metodele 
criminalilor hitlerlști. căutând sa anuleze roadele victoriei a upra 
fascismului german și să deslănțae un nou mă.el mondial po 
porul nostru muncitor care se găsește in plin avânt de muncă 
constructiva p-ntru infă( uirea socialismului cu sprijinul frățesc 
al popoarelor sovietice iși afirmă și cu acest prilej hotârirea fer
mă dc a lupta cu toate forțele împotriva ațâțătorilor la un nou 
război pentru adăil.irea și desvol arca prieteniei Româno-Sovieti- 
oe, chezășia ca mai sigil'ă a înfloririi scumpei noastre pairii, 
pentru prietenia și colaborarea frățească intre popoare in frun'e 
cu marca Țară a Socialismului victorios. U R.S.S.

TRAIASCA EROICA Șl INVINCIBILA ARMATA SOVIEi- 
TICA ELIBERATOARE!

TRAIASCA UNIUNEA SOVIETICA. CHEZĂȘIA PĂCII, LI- 
BERTAȚII Șl PROuRESULUl POPOARELOR!

TRAIASCA GENIALUL CONDUCĂTOR Șl ÎNVĂȚĂTOR AL 
POPOARELOR. IOS1F VISSAR lONOVICl STALIN !

Congresul Femeilor Americane a adoptai 
un program pentru apărarea păcii și 

drepturilor democratice
NEWAYORK 0 (Rador). — 

Intre 6 și 8 Mai s’a desfășurat 
la New-York Congresul Femei
lor Americaiv. Congresul a a- 
dop<ai un program dc activitate 
pentru apărarea păcii șl drep
turilor în conformitate cu sco
purile generație ale Federației 
Dcmo.ratice Internaționale a Fe
meilor Ja care Congresul cst< a- 
filiat.

Congresul a cerut rezolvarea 
pașnică a problemelor in erna- 
tionalc, scoaterea in afara legii 
a bombelor atomice, respingerea 
tratatul Atlanticultfi de Nord

S’a adaptat dcasemenea o re
zoluție condamnând politica gu

Noi comuniștii danezi sunfem 
mândri să 4im printre soldații 

armatei păcii
— a declarat Hoomatin la Congresul P. C. Danez

COPENHAGA, 10 (Rador). — 
La Congresul Part'dului Comunist 
Danez a luat cuvântul la ședința 
din 8 Mai redactorul responsabil 
al z arului Lang Og Folk, Houmann 
care a subliniat importanța mobi
lizării tuturor forțelor în lupta 
pentru pace.

Astăzi a spus Houmann 
pozițiile noastre sunt mult mai pu
ternice decât inaintea celui de al 
doilea război mondial. La Paris 
s’au intâlnit la Congresul Mondial 
al Partizanilor păcii rcp.ezentanțll 

vernului american în favoarea tai 
Franco

Congresul a salutat lupta fe
mei or d n Unic coloniale Si de
pendente pentru eliberarea firi
lor de sub dominat a străina. 
S’a adoptat dcasemenea o rezo
luție care condamna toate discri
minările rasiale și religioase

Congresul a cerut n-spinger a 
legii an ti muncitorești Tafi Hjtrt- 
lcy. Deascrncnea, a cerut câ, sin
dicatele să pornească o campa
nie In vedere 2 organizam a 12 
milioane dc fermi muncitoare și 
să introducă principul sal anu
lui egal la muncă egala pentru 
femei.

a tOO milioane de oameni ai mun
cii dc pretutindeni. Aceștia sunt 
tovarășii noștri și prietenii noștri. 
NOI COMUNIȘTII DANEZI SUN
TEM MÂNDRI SA FIM PRINTRE 
SOLDAȚII ARMATEI PĂCII NOI 

DEȚINEM NL MAI UN MIC SEC
TOR AL FRONTULUI INSA DE 
MARE IMPORTANTA. NOI NU 

CERȘIM PACEA. NOI O CEREM 
$1 VOM ISBUTI CA ACEASTA 

REVENDICARE SA FIE SATIS
FĂCUTA.
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