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pentru Îndeplinirea 51 depășirea plănui ui 
DE STAT LA PRODUCȚIA DE CĂRBUNI

SA LUPTAM CA NICI O 
GRUPĂ SA NU RĂMÂNĂ 

SUB NORMĂ
ia iatrccerile socialiste care au 

cuprins masse toi mal largi de mi
neri din Valea Jiului, alături de 
grupele fruntașe care reullzează 
depășiri de norme constante, s’au 
ridicat un insenwat număr do gru
pe eure mal înainte deabea ișl in- 
depllneau normele sau rămâneau 
aub preliminat.

incheerea perioadei de intrecere 
dela I Mal. a lost un minunat prl- 
lel de verificare a acestui lucru. 
La Petrlla. alături de vechile gru
pe fruntașe ca acelea ale tovară
șilor Pop Ludovic. Kudernu Etnii, 
Deak Vil'k-lm șl alte'e, s'.u ridi
cat o serie de grupe losle anoni
me, ea acelea conduse de Silaghl 
Alexandru. Keblrle Matei, Costin 
Ștefan, Crainic Panifll, Bereș Ște
fan. Bedeu loan, (jodla Glteorghe 
și altele. Ln mina Jleț Lonea. A- 
nlnoasa șl Lupeni numeroase grupe 
au reușit deasemenea să întreacă 
cu mult prellnilnatul. Elocvent ln 
acest sens, este exemplul in mun
că dat de grupele conduse de to
varășii Brașovean Victor, Ordcg 
loan Pintea loan-Lupenl; Mlhuț 
Zaliarla, Bredea Nlcolae, Băcălan 
Teodor-Aninoasa; Rus Aurel, Ko- 
petin Geza. Slaulinger Aladar dela 
Jieț-Lonea șl altele, care se situea
ză iu rândurile grupelor fruntașe 
in producție.

Insă alături de grupele care in- 
depllnesc șl depășesc normele, in 
minele Văii Jiului, un nutnăr des
tul de ridicat de grupe de mineri 
mai rămân Încă sub 
mina Petrlla peste 
la Aninoasa 17,
Jieț-Loma 18. iar la Lupeni peste 
25 grupe nu-șl îndeplinesc normele.

E cert că numărul grupeior 
care rămân sub normă e mal scă
zut decât 
Planul de 
deplinii 
ces, e
rnl grupelor 
plinesc prcliminatul să scadă ne
contenit. Este necesar deci ca gru
pele rămase in urmă să urmeze 
exemplul grupelor care au reușit 
să se ridice in rândurile celor mij
locașe și fruntașe in producție.

Care este secretul grupelor care 
au lichidat cu rămânerea in urmă?

In acest sens, să lăsăm faptele 
să vorbească.

La mina Petrila, cele mai multe 
grupe de mineri care realizează 
depășiri de normă intre 40-115 la 
sută, sunt dintre acelea care până 
acum câtva timp, erau printre cele 
rămase in urmă. Spre a lichida cu 
această situație, aceste grupe au

nortnă. La 
15 grupe, 
la mina

Noi
PKMRl Jtflfcftl

Duminică 15 Moi 1949 Anul VI. Nr. S17
Pral«i«ri Jia foaie fârile, uni|i-vA !

NOUILE CONTRACTE COLECTIVE IN DISCUȚIA MINERILOR |

Objinfind însemnate depă
șiri de normă în fiecare lună

IN ZIUA DE 12 MAI

Pop Ludovic 
delu minu 
cărbune în 
de a doua jumătăți

lauii Octombrie

P e(r11 a da 
cont il celei 

t>

de
in-I alea Jiului se 

a-ți îndeplini inamtr , 
sarcinile ce le revin 
Planului de Iat pe

cu normele echipe 
touarâților I tla

trecut la muncă rodnică

rând cele trei echipe, au 
întrecere socialistă între

luat hotărirea 
nemotivat dela 
de a Intra in

$1 de a părăsi

în trecut. Insă pentruca 
producție să poată fl in
și depășit cu suc- 
necesar ca numă- 

care nu-și indo-

Introdus In munca lor sistemul de 
preluare a lucrului pe schimburi, 
dvoarece această nour organizare, 
este factorul principal caro dă po- 
ilbllltutu să se muncească organl- 
zut șl disciplinat, pentru mărirea 
productivității muncii.

Spre exemplu, atâta timp cât 
cele trei echipe din grupa tovară
șului SI agili Alexandru dela ini
mi Petrila an lucrat Iu colectiv do 
ubla Ișl îndeplineau norma. Lă
muriți do Organizația de Partid,
minerii din cele trei echipe ale 
grupei caro lucrează In schimb de 
b ore, au pornit la muncă ,,pc Hșe 
aparte".

Astlel, flecare dintre celo trei 
echipe ale acestei grupe, a avut 
posibilitate să cunoască un lucru 
care până atunci nu era posibil: 
care muncește bine penlru a pro
duce mal mult șl caro nu, pentru 
ca flecare să câștige un salariu 
in măsura producției de cărbuni 
realizate.

Introducând acest sistem de 
muncă, cele trei echipe alo acestei 
grupo au
pentru o productivitate ridicată. 
In primul 
pornit la 
ele- De comun acord, minerii din
liccare schimb au 
de a nu mal lipsi 
lucru, precum șl 
mină la ora fixată
locul de muncă numai la sfârșitul 
programului, pentru a lolosl din 
plin timpul programului de lucra. 
Nu a lipsit nici buna organizare a 
muncii. împărțirea Judicioasă a 
sarcinilor pe fiecare miner din e- 
chlpă, buna îngrijire a uneltelor do 
muncă, reducerea timpului mort 
șl de efectuare a lucrărilor de re
gie, precum șl alte măsuri speci
fice abatajului in care lucrează 
grupa Iul Silaghl, au dus la o bună 
organizare a muncii. Muncind în 
felul acesta, grupa Iul Silagh’ sa 
situat in rândurile echipelor Irun 
tașe în producție: echipa condusă 
efectiv de Silaghl depășește norma 
zilnic cu 107 la sută, acea condusă 
de Costln Ștefan cu 112 la sută, 
iar echipa care lucrează în schim
bul III condusă de Bereș Ștefan 
cu 94 la sulă zilnic.

Care grupă din minele Vă’l Jiu
lui, care nu lucrează după sistemul 
de preluare a lucrului pe schim
buri poate prezenta un asemenea 
bilanț ?

Dar in această sltuatle nu se gă
sește numai grupa lui Sllaglii Ale
xandru dela mina Petrlla, ci cea

(Coaliauare ia pag. IlI-a)

In cadrul adunărilor ce au avut loc la exploatări 
MINERII DIN VALEA-JIULUI ȘI-AU LUAT ANGA
JAMENTUL SA EXTRAGĂ MAI MULT CAR13UNE 
Șl SA KEALIZEZE IMPORTANTE ECONOMII

de vechile coli
ce se incheiuu 
ți exploutatori, 

colectioe inche-

plouturea cu materiale cu uti
laj, pentru ca astfel ungujamen- 
(ele minerilor de a mări produc
ția ți productivitatea muncii să 
poată fi îndeplinite.

alunge mai curând la o viață 
bună, la o viată lerlcltă

LA LI PENI

mai

noul
J.ujM-iii.

Zi de zi grupele friiulațe 
mineri dui 
i . penlru 

termen 
In cadrul 
unul 1949

In luptă
Ca acelea ale 
loan-Petrila, Poborcui Alexandru- 
l upent lilrich Șlefan-Lonea ți 
altele, irită de mai multe sile 
lucrează in i untul programului 
de pe lunile Iulie Augu't,

Dar Cel mal strălucit succes, a 
fost obținut de echipa tovarășului 
Pup 1 udovic dela mina Petrlla, 
care in flecare lună, de când eco
nomia noastră națională a intrai pe 
lăgașul planllicărll. a real zii de
pășiri de normă substanțiale 

ASTFEL, IN I UNA IAN> ARIE. 
ECHIPA TOVĂRĂȘII II 
LUDOVIC A DAT 115 LA
PESTE NORMA, IN LUNA MAR
TIE 100 LA SUTA, APRILIE *7 
LA SUTA IAR PE INTERVALUL 
1 12 MAI, A REALIZAT O DE
PĂȘIRE MEDIE ZILNICA De 71 
LA SUTA.

OBȚLNAND ACESTE REMAR
CABILE DEPĂȘIRI DE NORMA. 
IN ZIUA DE 12 MAL ECHIPA TO
VARĂȘULUI POP LUDOVIC A 
DAT PRIMELE TONE DE CĂR
BUNE IN CONTUL CELEI bE A 
DOUA JUMĂTĂȚI A LUNEI OC
TOMBRIE.

N. CANDEA, coresp. voi

f-OP
SUTA

Zilele trecute la exploatările 
carbonifere din Valeu Jiului a 
fost pus in discuta minerilor 
noul contract colectiv.

Spre deosebire 
tracte colective 
intre exploatufi 
nouile contracte
iate intre muncitorii ți adminis- 
trufia exploatării celor ce mun
cesc, cuprinde o seamă de 
ai gajamente concrete luate de\ 
ambele părfi contractante.

Vechile contracte aveau nu 
nirea de a Umila pe cal posibil 
putința de explouture a patro
nilor capitalițti; deaceea cele 
mai importante puncte le cons
tituiau salarizarea muncitorilor ți, 
problem°le in legătură cu asi
gurările sociale (dreptul de spi
talizare, concedii de boală, o- 
dilină, etc ).

Astăzi, când problema salari
zării și cea u asigurărilor soci, 
ale au fost legiferate — nouța 
contracte toieciioe ■ fi w uS 
care in mâinile muncitorilor să 
contribue la îndeplinirea sarci
nilor ce le revin in cadrul Pla
nului de Stat' Noul contract co
lectiv cuprinde obligația admi
nistratei de a aproviziona ex-

Inlro atmosferă de viu entu
ziasm, m'nerll din Petrlla au des- 
bătut In ziua do 12 Mai noul con
tract colectiv.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Borza, președlntelo Sin
dicatului, după caro a luat cuvân
tul tovarășul Covaci. Vorbitorul a 
arătat în câteva cuvinte Importan
ta noului contract, precum șl marca 
deosebire ce există între contrac
tul co-l Inchee acum, față de cele 
din trecut.

După citirea șl discutarea pe 
articole a noului contract colectiv, 
minerii din Petrlla șl-au luat an- 
galamcntul să îndeplinească pro
gramul de producție, prevăzut pe 
anul 1949, până la data do 10 De 
cembrle.

— Să ne luăm angalamentul — 
a spus bătrânul miner Dumbra
vă să depăjm programul până 
la !• Decembrie. Indepllnlndu-ne 
sarcinile ce ne stau în lată vom

In aceaișl zi s’a discutat 
cotilruct colectiv >i tu

In sula mure u Puiuțului Cul
tural s’uu mlunut în număr co- 
turșilor <k- uiurv minerii delu 
exploatarea Lupeni.

Ședințu u foat dt--Ju.-u de to- 
xorașul ArdeJeunu Augu.stin, din 
biroul Sindicatului, care a urâ
tul upoi condipunile in care .-<• 
înehee noul contract colectiv,

Dscutundu-sc contructul. mi
nerii din Lupeni și-uu luat an
gajamentul să realizeze produc
ția de cărlMiue fixutu pentru a- 
nttl 1949, pânu la dutu de 15 
Decembrie In acest scop ad
ministrației exploatării ii revine 
sarcina de u îmbunătăți tondi- 
țiunile de muncii și de viuțu ale 
minerilor, de a procura lu timp 
matrriuHc nrwvire extracției și 
preparării cărbunelui, de a pre
vedea JH-Iilru minerii ce lucrează 

grele de tnuncu, 
de u lua

I

în Pag. lV-a :

in <x>n<lițiuni 
huine de prorterție,

(Continuare in pag. IlI-a)

Ultimele știri 
externe

Numeroase grupe dela mina Lupeni 
și-au depășit normele în prima 

lunei Maidecadă a
In cadrul întrecerilor socialiste 

ce se desfășoară la mina Lupeni 
numeroase grupe au depășit nor
mele in prima decadă a lunei Mai.

La sectorul I, grupa tovarășu
lui Lupas Iustin, decorat cu „Me
dalia Muncii”, care lucrează în

stratul 13 într’un abataj înclinat 
în retragere stă în frunte cu o de
pășire de normă de 58 Ia sută, ur
mată de grupa tov. Zbarovski Lu
dovic cu 43 la suta, grupa tov.

(Continuare în pag. II-a)

CUM LUCREAZĂ UN COMITET SINDICAL 
DE SECȚIE INTR’O FABRICĂ SOVIETICA

Anul trecut, secția mecanică a 
fabricii „Vladimir llici” a cuce
rit de șase ori primul lcc în în
tre erile șo ialiste a’e fabricii. Co
lectivul a îndeplinit programul a 
nual în luna August, toți munci
torii îndeplinind înainte de t rmen 
sarcina lor anuală, iar 40 dintre 
ei, terminând normele lor în ca
drul întregului plan cincinal 

întrecerea în cinstea celui de-al 
10-lea Congres al Sindicatelor a 
contribuit mult la îndeplinirea pro
gramului de 
trimestru.

La ședința 
sindicale, în 
realizările pe
tut constata că, afară de marile 
succese în producție, s’au mai în
registrat numeroase și imp: rtante 
Înfăptuiri, care au contribuit la 
ridicarea nivelului material și ctl- 
aural al muncitorilor din fabrica

producție pe primul

dinaintea alegeiilor 
raportul privitcr la 
anul trecut, s’a pu-

„Vladimir llici”.
Aceste succes- Se datorcsc mun

cii marelui număr de activiști sin
dicali.

Astfel, 
compune 
ție sunt 
siști. Numai corni iile comitetelor 
de secție ale fabricii numără a- 
proape 100 de oameni, dar, a- 
fară de aceștia, au mai fost aleși 
26 de o ganizatori ai grupărilor 
sindicale 50 de inspectori gene
rali și delegați ai a igurărilor so
ciale.

Comisiile controlează îndeplini
rea conformă a tuturor punctelor 
fixate în contractul colectiv și în 
angajamentele de întrecere

Comisia de plată a salariilor, 
condusă de lăcătușul Serghei Iva- 
novici Scetnicov, urmărește cu re
gularitate îndeplinirea angajamen
telor de sporire a producției, in-

cei 7 oameni din care re 
comitetul sindical de scc- 
ajutați de 210 de acti-

tervenite între administrație și 
muncitori. Deși în secțiile fabri
cii nu există muncitori care să 
nu-și îndeplinească norma de pro
ducție. nu toți oamenii muncesc 
la fel.

De pildă, iată cazul muncitorilor 
Belobrajevski și Dimihovski. ca
pe lucrează cu schimbul la a- 

. celași războiu de țesut. Belcbra- 
jevski producea 2.3 norme într’un 
schimb, iar Dimihovski nu trecea 
niciodată peste o normă și jumă
tate. Conducătorul grupărilor sin
dicale a hotărît atunci să a ute pe 
muncitorul rămas în urmă să-și 
sporească productivitatea muncii 
sale. Datorită intervenției condu
cătorului grupărilor sindicale, un 
tehnician avansat rămânea după 
terminarea lucrului ca să inițieze 
pe tovarășul Dimihovski în me
todele sale de lucru. După câtva 
limp, Dimihovski a început să în-

in-treacă pe șeful său, reușind să 
deplineasca trei norme și jumă
tate într’un singur schimb

Aflând de acest caz, președin
tele Comisiei de plată a salatii- 
lro. tovarășul Scetnicov și lăcătu
șul Tiuleaev, activist al acestei 
Comisii, a hotărît să organizeze 
un schimb de experiențe în îrtre- 
gul atelier. Problema a fost dis
cutată în ședința Comitetului sin
dical de secție și a activului, după 
care s’a propus crearea unei șccli 
stahanovîsle. Planul a fost îm
brățișat cu entuziasm și câțiva 
stahanoviști. meșteri, mecanici și 
tehnologi ai secției s’au pus la 
dispoziția comitetului sindical de 
secție în acest scop. Astfel teh
nologul T. Zzarov a început in
struirea muncitorilor Karașev, Li- 
șov și a altor mașinisti.

Meșterul Naloghin și-a luat sar- 
(continnare in pag. Ill-a)

Și țăranii muncitori din Strei 
vor avea căminul lor cultural!

ooi Dumineca stați ața 
st rudă, vă pier- 

sporovăind pela 
lună ți stele, nu-

împrâțtiați pe 
defi vremea 
porfi câte'n lună ți stele, 
mai ca sa aduiigați urâtul

Dar n'aoefi un loc unde să vă 
adunați bărbați ți femei, tineri 
ți tinere, să citiți împreună o 
foaie sau o carte bună să vă sfă- 
tuifi ce mai este de făcut pen
tru comună ca vouă să vă fie 
bine,

Stufi pe străzi iar când plouă 
trebue sa vu închideți in casă 
A u v ar plăcea să ascultați o 
muzică bună ia radio după ce o 
săptămână ați tot robotit? Și 
toate astea pentrucă n'avefi că
min cultural.

Când întâlneau câte un țăran 
muncitor sau când ii vedeau 
str'ânți in grupuri cam ața le 
vorbeau agitatorii Marcu Aron, 
l. Popovici ți Jic Eronim, Mai 
ales Dumineca după masă când 
mânați de urât țăranii ețeau 
pela porfi ca să vadă cum li se 
scaldă găinile in colbul drumu
lui, s'au să mai schimbe o vorbă 
cu vecinul despre te miri ce.

Șl le-au mai vorbit fi de alt
ceva împreună cu membrii 
ganizafiei de bază din sat: 
câmp au dat omizile. Haideți to-

oariți 
grâul

Ața 
la muncă voluntară.

S'au adunat in ziua de t, Mai 
vreo 70 de țărani muncitori au 
mai venit ți 4S elevi dela Școala 
Elementară copiii lor — ți 
le-au mai dat ajutor ți 2iî de 
tineri muncitori dela uzinele J ic- 
lorta" din Calan

In 4SR de ore de muncă au 
strâns toate omizile depc mai bi
ne de S ha, de teren 
foc.

Perle trei zile, la 9 
Victoriei", au i'ieeput 
pentru construirea 
cultural,

7." de fărani muncitori au cțit 
cu carele lor ți ore au tot 
muncit, .4u

să le stârpim că ne stm i 
ți iarba

au pornit fărâmi din Șirei

fi le-a dat

Mai ,,7iua 
lucrările 

căminului

cărat 98 care de 
sgură pentru fundamentul 
nu lui „

cămi-

or- 
Pe

Pentru ei ziua de 9 Mai 
de două ori sărbătoare ți 
lunci ii tot dau zor, Por să aibă 
cut mai curând căminul lor, 
casa tuturor in care fiecare mun
citor să se lumineze ți să se o 
dihneăscă după munca de fi. 
care zi.

a fost 
de a-

GH, B,, coresp. voi.



COLȚUL FEMEII CRONICA DRAMATICĂ
DEVENITE EGALE IN DREPTURI CU BĂRBAȚII

Femeile muncitoare dela A.C.P. muncesc
cu

Muncind alături de bărbat), le 
•leile care lucrează la Atelierele 
Centrale Petroșani, dovedesc pe zl 
ce trece. voitițu lor de a produce 
cât mal mult sl nu sunt rare ca
zurile caml <i<ude lucrătoare rcu 
•ese să-?l d.'paseasca normele

Tovarășele Veu|el șl Cherela 

1 ovarășa SZIGETl ECATERINA.
asesoare populară

Ab‘a du/>ă 27 August 1044 a de 8 ani făcând fi câte 60 de
risăril prima roză de soare fi 
pentru tovarășa Szlgeti Ecute- 
ruia

Membră de Partid din 1*45, 
tovarășa Szigeti a muncit mult 
pentru cauza clasei muncitoare, 
hi campania electorală a dus o 
intensă mutică de lămurite a 
masselor las sindicat a fost a- 
leasă respo'isubilă femenină ți 
In timpul liber, 2—7 ore fugea 
la Partid, unde urma un cuis 
seral de îndrumătoare. Muncea 
cu drag, făcea lotul conuinsă ci 
toi ce face e pentru poporul 
muncitor.

De nud a cunoscut crunta 
exploutare capitalistă. Rămasă 
văduvă din anul 19J8 cu o fetifă 
cuie era sârguitoare la tnuăfătu- 
li s'a gândit mult ce să facă? 
So retragi dela școală? Pe a- 
lunci școala era un bun accesi
bil numai ciocoilor. Numai co
piii bogătașilor, ai avufilor pu
teau deveni oameni cu carte

_  Nu! Dacă va trebui să 
muncesc zi Și noapte, tot n'am 
si mă las

Și așa a și făcut.
După moartea șo/ului a in

trat ca muncitoare la Prepara
ta Petrila Aici a muncit din 
greu, cot la cot cu bărba(ii timp

,.M W IUIX-IEN<&EILS M ARX ISM“ EDIȚIA Il-a 
de V. 1. LENIN

Editura Partidului Muncortsc Kc ri orfl 4'6 Lei 150

Acest voiim conține principa
lele scrieri ale lui Lenin asupra 
vieții și operelor lui K. Marx și 
F. Engels, asupra teoriei revolu
ționare marxiste-

Articolele ,,K. Marx’’, „F. En-

Wanda Wassilevska :

Când se va face 
lumină

Ultimul roman al celebrei au
toare sovietice — distinsă cu p e- 
miul Stalin pentru literatură — 
oglindește viața și năzuințele oa
menilor pc care i->a întâlnit în 
anii grelele- frământări prici
nuite de ri,:boi, precum și con

flictele intime care dezbină pen

tru o clipă via)a unei familii so

vietice.
Wanda Vasilevstka tne înfăți

șează cu sinceritate și realism 

jertfele grele și tăria sufletească 

prin care poporul sovietic a câș
tigat victoria. Ea urmărește cu a- 

tenție evolu ia eroilor săi și însu

flețește po estirea cu sensibilita

tea delicată a unei femei adânc 

cunoscătoare a firii omenești.

mai mult spor
Paraschlva lucrează la polizarea 
clemeior de oțel, folosite la llxa- 
rea cablului la vagunete tl la cu
rățirea la polizor a sabuțllor pen
tru Irănarea vagonetelor

Cu toate că lucrează de inult 
timp la A. C. P abia după Instau 
rarea regimului democrutlc, mun

posturi pe luna. Astăzi fiica ei 
cate tniiăfătoare fi in mijlocul 
copiilor de muncitori iși face 
datoria.

In anul /94t> tovarășa Szigeti 
a fost aleasa oscioare populară. 
L.a început i-a fost teama, l-.ra 
chemată să impurii celor obi- 
clifi dreptatea și nu știa dacă 
va putea s'o faci Pe urmă «'a 
imbărbitat.

In (ara noastră legile sunt 
făcute doar de muncitori fi suni 
făcute pentru ci.

Și ceeace n'uu unul muncitorii 
înainte — dreptatea — o au 
acum.

Ea a apărat cu toată puterea 
interesele celor mulfi; pe cei să
raci dafi in judecată de chia
buri i-a judecat cu blândețe, 
dar a fost fără milă cu acei ce 
au furat munca celor mulfi. ,\'u 
s'a lăsat pini când Bocu Gheor- 
glie și Slănescu loan, cari — la 
cantina pensionarilor din Pelro- 
șeni — au fraudat un milion lei 
nu și-au primit pedeapsa meri
tată. Primul a luat 5 ani în
chisoare și o amenda de 500.000 
lei, iar celălalt 5 ani și 6 luni 
închisoare și aceeași amendă.

Iată cum a infeles tovarășa 
Szigeti să-și facă datoria.

CE SA CITIM

gels", „Corespondenta dintre Marx 
și Engels’’ și „Trei izvoare și trei 
păr(i constitutive ale marxismu
lui". sunt articole care dau o ca
racterizare generală a marxismu
lui. Ele sunt așezate Ia Începutul 
culegerii.

Celelalte scrieri sunt așezate în 
ordine cronologică și conține o cu
legere de fragmente din articolele,

Călătoria dela Petersburg la Moscova"
de A N. RADISCEV

De curând a apărut în editura 
„A.R.L.U.S.-CARTEA RUSA”, o- 
j.era scriitorului rus A. N. Radis- 
cev: „CALATORIA DELA PE-i 
TERSBURO LA MOSCOVA’*. A- 
ceastă lucrare tipărită prima oară 
în 1790 a fost interzisă de regimul 
țarist și autorul ei condamnat la 
moarte, pedeapsa fiind comutată 
apoi la 10 ani de închisoare în 
Siberia.

„CALATORIA DELA PETERS- 
BURG LA MOSCOVA” exprimă 
protestul scriitorului împotriva o- 
dioasei orânduiri țariste și a in
stituțiilor ei. Călătoria lui Ra-i 
discev nu este decât un pretext 
pentru a trece în revistă întreaga 
putreziciune a vechiului regim mo
narhic feudal din Rusia secolu- 
lii al XVIII-'ea. unde 1 gile deși 
nedrepte .erau încă nesocotite în 
favoarea celui mai tare, u.nde in- 

ca lor a fost considerată egală ca 
a bărbaților sl retribuită după me
rit.

Acuin colo două tovarășe, se 
străduesc zl de zl să depună o- 
lorturl In producf'e reușind să do. 
Pățească norma cu 1*1 la iată

Dar la A. C. P mal sunt sl alte 
lentul cari se evidențiază In mun
că.

l a secfla electrică, de pildă, 
muncește Iov. Flori a Vis-an, care 
Iii cinstea zilei de 1 Mal a bo
binat un motor dela un ventilator 
din mina Anlnoasa, făcând Ș* ore 
voluntare Iii care a depășit norma 
cu *>U la sulă.

Tovarășa Glieorghe Marla la lei 
este o vecho muncitoare. Fa lu
crează la confecționarea miezuri
lor, de nisip penlru turnătorie A- 
cesto miezuri sunt scoase din for
mă, așezate pe tăvi sl Introduse 
Intr'un cuptor pentru oscare A 
pol sunt date la a'tă sec le unde 
sunt Introduse In vergele de fler 
penlru a primi dllorlte formt.

Șl ea, ca sl celelalte tovarășe, 
depune eforturi In muncă, se stră- 
dueste să lucreze cât mal mult sl 
cât mol bine.

Dar pentru ace sta muncitoare
le dela A. C P. trobuesc alutale. 
Organizația do Partid va trebui 
să le Indrumozo spre școlile de 
edificare proleslona'ă. pentru a 
deveni In scurtă vreme muncitoare 
bune.

I a fel, organizația de Par Id ll 
sindicală trebuc să acord: mal 
mult i atenf'c al'abetl-ăr'l aces ora, 
deoarece lucrătoare e incă nu știu 
să scrie sl să citească.

îndrumate, muncitoarele dela A 
C P., cu elanul lor de muncă, Isl 
vor putea însuși o cât mal fnal'ă 
callfcarc, care le-ar ușura simți
tor munca.

hroșurile și cărțile fur Lenin pri
vitoare la teoria marxistă Astfel 
Isunt redate extrase, din că/țile 
„Stângismul’’ boala copilărie co
munismului”, „Ce_i de făcut?” 
„Statul și revoluția’’ etc.

Anexele cuprind: „1. Ind'cele n- 
perelor lui K- Marx și F. Engels 
amintite în culegerea de fată și 
2. Indexul de materii.

dolența, lenea, haosul, domneau în 
voe, unde asuprirea și cruzimea 
erau la loc de cinste. RAD1SCEV 
descrie mai cu seamă viața grea 
pe care o duceau țăranii io
bagi, siliți să muncească pentru 
stăpân din zori și până’n noapte, 
îrț condițiile cqlui mai nedmel-, 
nos tratament.

„CALATORIA DELA PETERS- 
BURtj LA MOSCOVA” a fost p i- 
ma mare lucrare din literatura, rusă, 
care a ară at întregul adevăr al 
rapor:urilcr dintre nobilimea la
tifundiară și țărani șic a e a pro
testat cu tărie, în fața acestei 
stări. E ușor de explicat s' cc sul 
de care s’a bucurat cart a în lu
mea progresistă din Rusia seț- 
colului a’ XVI'I ea și a' X X-lea.

„CALATORIA DELA PETERS- 
BURO LA MOSCOVA” rămâne și 
astăzi o lectură interesantă și un 
document puternic și viu.

„CUMPĂNA" de Lucia Demetrius
A 6-a premieră a Teatrului de Stat’din Petroșeni

Afișele Teatrului de Stat din 
Petrolul sunt deținute de | icsa 
in 3 acte (I tablouri) a lu
ciei IX-metnus „Cumpănă”

Penlru prima oară inxt.ind li 
repertoriu o pie ă românească cu 
o temă smulsă din actualitatea și 
reali ățile noastre, Teatrul de Stai 
a obținut un nou succes

„Cumpăni” e puma piesa au
tohtonă bazată pe un temeinic con
ținut ideologic-pdlitic. E prima 
lucrare prin care sa pășește dincolo 
de realismul critic spie realis
mul so.iilist.

Ea c.ipind- un episod dintr’o 
perioadă de luptă ascuțita dusa 
de (Xiporul nostru mutic, or. sur- 
printă înir’unul din momentele ei 
cele tnai semnificative: naționali 
tarea Și pe conflictul-pretext, li
tre tată și fiu, autoa ea ne pre
zintă aici lupta dintre două clase 
antagoniste —■ adevătatul conflict 
drama i — In Fo formă simplă, 
fără speculații de efecte l.atrale 
inutile

„Cumpăna” prezintă pentru pri 
tna dată pe scenele noastre munci
torul bine analizat din punct de 
vedere p.ihologic: călit In luptă, 
conștient de misiunea sa. intran
sigent față de dușmani; din punct 
de vedere dramatic el e cu atât 
mai valabil fiind de b cat de o i 
ce ar i'icialitate sau tendințe me
lodrama ice.

In piesa sa autoarea a creat 
adevărați e-oi pe care i a pus sa 
acționeze în pondițiuni specifice 
țipi e; a ș iul să facă din lupta 
Intre pună orii a două î leologii 
antagoniste, un fir dominant și 
pre is o iernat al întreg i acțiuni

Iată dece. cu toate că tema ar 
părea acum anacronică, depășită, 
piesa lși păstrează actualitatea, ți 
nu numai prin valabilitatea sa ar
tistică ci prin încăși viziunea pe 
care sfârșitul ei il oferă spactat - 
rilor asupra desvcJtătii, noastre 
în vii or.

Iată de ce „Cumpăna” a con
sacrat pie autoare și a deschis» 
un nou d um In litera ura n^astiă 
drama ică. Punând-o In scenă, e - 
lectivul Teatrului nostru de Sut 
și-o asumat o sarcină grea pe 
care a știut însă s’o ducă Ia bun 
sfârșit.

In regia lui Val Mugur și Gus- 
tav Valentin ea și-a găsit o pre- 
zentare justă. Imprimându-i un ca
racter mai dinamic priit jocul de 
scenă și estompând efectul unor 
discursivități prin accentuăiri în 
text, în sfârșit înlăturând tea
tralul. s’a putut prezenta o ac
țiune bine închegată, axată con
secvent pe linia ideii centrale.

■ prezentată într’o lumină cât mai 
firească.

Se re arul întreprinderii. Mircea 
Vadu, fiul unui vechiu militant 
Tomunist, sprijină interesele patro
nilor datorită educației primite de
la mama sa. Carierist, lipsit de 
voință, snob și lacom, el oscilează 
totuși la un moment dat între două 
atitudini, menținându-se până la 
urmă pe o poziție de dușman al 
clasei muncitoare, cptând pentru 
avartagiile funcției sale de slu
goi al burgheziei.

In acest rol, Petru Asan a a- 
vut un joc expresiv dând o con
turare veridică și precisă perso
nagiului.

Trebue remarcata insă cu acest 
prilej o tend,n|a de a a ribui u 
nor actori, in sțe.iaJ t v. P Asan, 
un anumit gen d» roluri tet- 
deuuiui JH- axi-l <k» element ne
gativ al pe ei ca in „O setisoa e 
pierdută”, „Alarma”, „Pe sub 
casianii din Praga” și c iar ,O zi 
de odihna” care aeparte de 
a-1 duce la desvoltare sunt me
nite a-l fa<e unilateral

Pe (lan opus se situează tatăl 
eroului. Anton Om dintr’o bu
cată, liotarit a lupe împ ttiva 
burgheziei, câl.ânJ cliar |>e te 
sentimentele sal - de tată i ani 
meri'ele ii n-vili actorul i Jian 
Tomesm, ca t înarmat cu o pto- 
funda tunoaștir, a personagiu 
lui interptre at nu a r tșit num-i 
să cr,eze reali-t tipul muncitoru
lui ho ărit și conștient, dar să 
sublimeze ca d ncol i de I pxa dm 
tre tata și ,iu si- duce o altă 
lupă — cea adevărată — intre 
expxinenții a doua ideolceni de 
neîmpăcat, cărora It te subordo
na chiar și r<-| tțiile fimmare

Marin lordadte, Bebe Banu I‘. 
Virgiliu. etc, au reușit prin jo
cul lor sa aducă p- scenă mun
citori și activi,ti de partid pie 
rentați intr'o lumină realistă

In rolul Caterinei, mama lui 
Mir. ea, Mitni Crețulescu a r -ușit 
să creeze tipul femeii parvenite, 
egoi tă și f ei intere ată de | ro-

„Femeea sovietică în șliinfă"
— o interesantă lucrare a profe

sorului Vladimir Ribasov
Acum câteva zile a apărut la 

Mo>co\a o noua lucrare a p ofe- 
6orului Vlzdimir Rilxasov, intz 
tulata „Femeia sovietică ut ș iin- 
ță” Au orul car îi prezintă ajior- 
ttd femeii ruse la des voi tarea
științei și cultu ii Se ș ie, dealt
fel. că prima școală la care a 
fo t a'Jmi'ă participarea fetneilcr 
a fost înființată în Rusia in anul 
1809. Infrun ând fiedicilt pus-| 

de regimul țarist în c lea d svol- 
tării ic , nenumărate femei r se au 
isbu it să devină oameni de ș iin- 
ță. lăsând posterității o bogată 
mos enire științifică. Cartea pro
fesorului Ribacov aduce date noui 
și interesante despre Ecaterina 
■Dtașcova, prima femee președin
tă a unei Academii de Științe, 
despre Nadejda Suslova prima f - 
meie rusă medic și despre ce-

Numeroase grupe dela mina Lupeni 
și-au depășit normele în prima 

decadă a lunei Mai
(armare 41a pag. I-a)

Bartha Eugen cu 24 la sută șl 
grupa tov. Hutter Ignat cu 17 la 
sută.

La sectorul II, grupa tov. Ha- 
bina Ernest care lucrează la în
aintare în cărbune, a depășit nor
ma cu 51 la sută, grupa tov. Kri- 
șanovski Francisc a depășit nor
ma cu 36 la sută, iar grupa tov. 
Bunea Avram a dat 31 la sută pes
te normă.

La sectorul III cele mai mari 
depășiri de normă au fost obținu
te de grupele minerilor decorați 
cu „Medalia Muncii". Astfel, gru
pa tov. Borbely Mihai a dat 13 

pria-i fericire pentru a fi 
bilă de un siTVmu

f ifi Gru/iam d și cu uu i< 1 ze- 
dus, n’a t.< iii niob irvaza priz 
jocul natural și ■ b .1 de naruia 
a coniura ju t j.erronagiul i uer- 
bdă de- usi sacrificau

Pu in în trac”. A ia Balabaa 
a juiat cu tale, t remarcabil pe 
„femeia de lume”, ifxxrilă e 
gomă, gata sa -e p-> cae la orice 
josnicie pentru salvarea mitrese- 
lor ei materiale

Tre.erile subi e la siări afec
tive o|4i e. sau snraula rir 
stări sufle'ești au fo.t bitM ie 
date prin joci I nu anal ș. fi ,■ d« 
eolorit, trădând multa imaginația

Decorurile .tigestive iu*ats de 
Râul Negru au adu o seu a^ 
contribuție -- p in imbinaie3 zo- 
naliiă dor de culoare ț! jocul de 
lumini — Ia crea ea atmosferei 
cu toate alunecanL din sobru 
spre un simp.itn oi eium exa
gerat

Prezentarea faesii i <i 
pe scena Teatrului de Sui 4, a 
Petroșeni este o \ic oue incon
testabilă a aciuai i perioade dia 
stagiune, fund a aiât prin conți
nut cât și interpretare ea a a ne- 
suiuit un real succes al scene, 
noastre Io. ale

Deaceea „Cumpăna” e un spec
tacol pe care-1 recul .andam eu 
Căldura publicului nostru 
taior.

lebra ma ematiciăna Sofia Ksva- 
levskaia.

O mare parte a c„qii e ie eon
ii ; . -u a-

dus In șmnța femna sovietici, 
căreia Marea Re,olu|ie Socialiști 
din O ombrie i-a deschis largi 
po.ibiluâți de a rmar, și de des- 
'<„tur u l,,M>tni, <■ ,1a- <x*rectori
ale Academiei de Științe lucrea
ză astâ/i piste 4ixX) <|r fensei, 
dintre care 237 sunt laureata ale 

remiului ,5’alin”
Profesoara PeJaglna Pr4ubiri- 

nova ■ sie cunoscuta in cercurile 
științifice ca o emerită specia
listă în matematici și n ecz.nid 
Ana Pankraiova este cunoscută 
•i ia ti _i l iiiuru' Noartiiă pen

tru studiile ei isiorice. Varvara 
Andreianova Peretz este vut arca 
.. peste ' de lucrări ști nțifice 
asupra Rusiei vechi și a li»e~ 
raturii ucramiene 

la sută peste normă, grupa tov- 
Mohnn Florian 11 fa sută șl gru
pa tov. Letean Petru 5 la sută, 
peste normă.

La sectorul IV grupele care lu
crează la stratul 18 au realizat 
următoarele depășiri: grupa tov 
Antal Mihai X) la sută, grupa tov. 
Rengher Ivan 20 la sută și grupa 
tov. Freisch loan 16 la sută.

In afară de aceste grupe, depă
șiri de normă au rost înregistrate 
și de alte grupe care muncesc p« 
ba’.ă .'c întrecere și care se ră
sese in luptă pentru îndeplinirea 
și depășirea programului de pro
ducție-

R. GROPEANU, core'p voL
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Bătălia pentru economii I a Pelroțeni

La Depoul C.F.R. Pefroșeni sa 
economisii combustibil și uleiuri 
în valoare de peste 450 mii lei

locomotivelai depoul de
C. I', R. Petroșeuii lupta pentru 
ecaaouiiu de «.ximbustibil și ule- 
îum, ia o uuiplourv diu ce în 
oo «un maro.

Fersonulul de locoiuotivii — 
niMamci și fochiști antre
nați și iudrumuți de organiza|m 

Puri ivi și sinslicut luptă ho- 
tărlt pentru a roalizu câl mai 
mari economii de combustibil. 
,. Ar fel, în cursul lunei Aprilie 
s'a reulizut o economie de 14a 
toae combustibil 
ooaace este
față de întreaga alocație; 
kg ulei minerul, adică o

conveuțiimal, 
egal cu 6,1 1a sută 

1225
eco-

noinie de 17,4 la sută; 9b kg. u- 
lei special ceeuoe inscanuui 14,5 
la suta; M>1 kg. vulcelimi adică 
o economie de 20,5 la sulă.

Valoarou maleriulelor economi
site se ridică la suuia de 459 020 
lei.

ImjHiriiintele economii de 
combustibil realizale In cursul 
lunii Aprilie de echipele de pe 
locomotive, »e dutoresc bunei 
întrețineri u locomotivelor, fapt 
ce o dus la eliminurea defecte
lor i>e linie și a reparațiilor în
tro spălări, cu toate că locomo
tivele sunt vechi și uzule.

N. SARHVLESCU coresp. ool

S’a constituit Sindicatul Salariaților Corner 
[ului de Stat și Cooperației

In ziua de 12 Mai 1949 în 
p rezoli |a tovarășului Ilozi-k de
legatul Un’unii Sindicale ți to
varășul AUnuui G diu partea 
Cosiiiului Sindical J»cal u avut 
loc în localitate o $odui|A pen
tru aJegonM noului comitet al 
^indicatului Salariulilor din (Co
merțul de Stat ți Cooperație.

Dujiă raportul vechiului eonii, 
tel tovarășul delegat liozck face 
o expunere asupra felului In 
cure ure să se desfășoare alege
rea noului comitet

Noul comitet și-a 
ju mente în se rusul 
sarcMiilor ce-i revin.

luat angn- 
jndcjiluuni

DrsvoHând ți organizând 
întrecerile în muncâ

temeinic

Minerii dela mina de fier Teliuc
au depășit programul de 

producție cu 0°|,

Să luptăm ca nici o grupă să
sub normănu ramana

Țăranii muncitori din comuna Chitid plasa 
Hațeg construesc un local de școală

Plugarii muncitori din Chitid 
sprij'niți și îndrumați de organi
zația de Partid au început cou- 
stiairea unui local de școală.

Bin suma de 103425 lei reali
zată prin donațiile benevole ale 
țărănimii muncitoare s'a cumpărat 
6 580 kg cintenL Transportul ma
terialelor, săparea șl zidirea teme- 
liof s'a făcut prin munca volun
tară

Ț»t din donații benevole s’a r.a- 
lizat suma de lei 96600 din care

s'a cumpărat scândură șl încă 
10.000 kg. ciment.

16 zidari au făcut 380 ore vo
luntare

La transportul a 240 m-, de pie
triș sau 
tare. 175 
luntar cu

Pentru
a lucrărilor, țăranii muncitori și- 
au luat angajamentul de a face 
40 000 bucăți cărămidă.

prestat . 4>40
locuitori au
brațele 4680
continuarea mai departe

ore volun- 
niuncit vo-
ore-

Nouile contracte colective 
minerilorîn discuția

(Urmare din pag. 1 o)

țoale măsurile care să asigure 
spouritatea ruinei.

■t LA AMINOASA

la sala Casinoului Muncito-
• r«*«, in ziua de 9 Mai, minerii 

dm Aninousa au luat in discu- 
fie noul contract colectiv 

Atmosfera entuziastă 
a aout 
contract 
fată cu 
minerji 
tia sau angajat să mărească 
preduclioitateu muncii cu 10/ 
la sută, să realizeze economii de 
materiale exploz‘Di in proporție 
da. 85 la sută' să reducă preful 
da cvrl al cărbunelui extras cu 
J.5 la sută.

Pe lângă obl>gu|iunile de u asigu
ra securitatea mutic I, de a procu
ra materiale, haine de protecție, 
administrația șl-a luat angajamen
tul de a se îngriji de îmbunătăți
rea condlțlunilor de muncă sl de 
trai, de a Îmbunătăți mâncarea la 
caatlnă, etc-

i

in care 
noului 

complec- 
luate de

LA VULCAN

Ghelar 
de 1 

muncă.

au pornit in 
Mai întreceri

susținute pen-

din Tebuc nu se 
atlt. Indru- 
de Partid și 
muncă pen- 

pe luna Mii

Hotărlți să-Și îndeplinească cu 
cinste sarcinile ce le stau in față, 
minerii dela 
cinstea zilei 
socialiste In

Depunând eforturi 
tru îndeplinirea si depășirea Pla
nului de Stat, desvoitând și orga
nizând temeinic întrecerile, ei au 
reușit ca pe luna Aprilie să depă
șească programul producției cu 
9 la 6ută.

Dar minerii
mulțumesc numai cu 
mati de organizația 
s'ndlcat au pornit la 
truca și prel minatul 
să-l depășească-

Nici muncitorii dela a*elier nu 
se lasă mai prejos. Conșțlenți de 
contribuia lor la 
ductiei de 
torii dela 
răsputeri 
minerilor

realizarea pro- 
de fier, inund
au muncit din 

a sprijini lupta

in’nereu 
ateliere 
pentru

pentru depășirea zilnică 

« normelor.

Astfel, echipa care a lucrat 
orelung rea fun cularului pentru 
vacuarea sterilului din mină 
Palcău Laurențiu, Dorobeț Petru 
șt ceilalți — au terminat lucrarea 
cu 7 zi'e Înainte de termen.

Deasemenea s'au evidențiat to
varășii Qh Zăvoianu, 1 Constau-

la
e-

tinescu și Leopo'd Pudolf, care au 
• ermlnat la t mp Instalarea celor 
6 reflectoare utslala'k* ]>e halda, 
pentru a se putea munci $1 I» 
timpul nopții-

O altă eclt'pă compusă din tova
rășii V. Movilă, $t. Martini și 1 
Hârciobu n făcut compresoarelor 
tlin mină u totală reparație.

In mină cele mai Importante de
pășiri de normă au fost înregis
trate de minerii d’n orizontul V- 
Astfel, echipa tovarășului Vilez 
Ioan, a depășit norma cu 84 la 
suta, cea a tovarășului Uca Samo 
11 cu 54 la sută, Dan Petru cu o 
depășire de 45 la sută si echipa 
tovarășului Petric Simion, care a 
depășit norma cu 42 la sută.

Din celelalte orizon'uri depășiri 
ntai însemnate au fost obținute 
de A Florincas dela orizontul IV, 
G Florincas dela orizontul 111 șt 
I. Vilez dela orizontul II, Dclu 
tnlna Fillmon tovarășul N. Oprișa 
șl D. Mateescu au dat cu 50 la 
sută peste normă-

Acești 
stăruitor 
sarcinile, 
„Medalia
a eforturilor depuse în lupta pen
tru depășirea normelor.

sa ■■ fie posibili 
depășirea normei 

Jut>l. baperienșa 

de al a lulieraM,

atrage
câștig

muncil 
numai
trupe 
munci

tovarăși cari au muncit 
pentru a-șl îndeplini 
au fost decorați cu 

Muncii" ca o răsplătire

L. CANDEA, coresp. voi-

loc dezbaterea 
colecția a fost 
angajamentele

acestei exploatări Aceș_ 
angajat

12 Mai, noul

cu această o- 
Barkoczi din

LA LONEA

con- 
zllel

tov. 
Șin
ei ti-

15

Câștigătoril întrecerii in cinstea 
zilei de 1 Mal, au discutat 
tractul colectiv in dimineața 
de 11 Alai.

Ședința a fost deschisă de 
Kamenlcki Ioan, președintele 
d ca ului după care a urmat
rea și discutarea noului contract.

Harnicii mineri dela Lonea Șl-au 
luat angaămentul să îndeplinească 
programul de producție prevăzut 
pe anul 1949, până la data de
Decembrie- Un alt angajament al 
lor este reducrea 
exploziv cu 7,5 la sută, ridicarea 
productivității muncii cu 3 la sută, 
o economie de material lemnos de 
5 la sută ș. a.

5>'a dn’ apoi citire obligațiunilor 
ce revin prin noul contract co
lectiv administrației exploatării.

consumului de

In prezența muncitorilor dela 
uzina electrică din Vulcan a fost 
citit în cadrul adunării ce a u- 
vut loc în ziua de 
contract colectiv

A luat cuvântul 
ocazie tovarășul
Comitetul Sindical, care a sub
liniat rostul noului contract ce 
se i ncheie.

In entuziasmul unanim, mun 
citorii și-au luat angajamentu' 
să realizeze o economic de căr
bune de 1,5 la sută, pe lângă 
el le economii cari se vor realiza 
prin reducerea consumului dc 
uleiuri și unsori, material feros, 
etc.

Administrația s'a obligat să 
organizeze cursuri de calificare, 
pentru ca muncitorii să-și însu-, 
șeascâ un inalt nivel de califi
care profesională

S’a prevăzut deasemenea să 
se organizeze schimburi de ex
periențe in care scop unii mun
citori vor fi trimiși la alte u- 
zine pentru a învăța din expe
riența celor dela Brad-Criscior, 
Hunedoara și Reșița.

• * *
După discutarea punct cu 

punct a nouilor contracte colec
tive, muncitorimea mineră din 
Valea Jiului le-a votat, luân- 
du-și angajamentul să munceas
că cu eforturi sporite pentru în. 
depliuirea cu cins'e a sarcinilor 
ce-i revin în cedrul Planului 
nostru de Stai.

Mal Mare parte a grapelor de oii 
nerl din Valea Jiu ul care lucrând 
după metoda preluării lucrului pe 
schimburi, realizează o producție 
mult mal buna decât atunci când 
lucrau în comun.

Prin urmare, pentru a »e «lun
ge Iu depășiri de normă In mastă 
e necesar ca In toate minele Văii 
Jiului Bă se generalizeze metoda 
preluării lucrului pe schimburi, ca
re Implicit atrage după sine Inte- 
reiul llecărul miner pentru o mal 
bună urganlzare a muncii In schim
bul respectiv, spre a mârl produc
ția de cărbuni lapt care 
după sine realizarea unul 
mai bun.

Insă buna organizare a 
In abataje nu trebue lăsată 
pe seama minerilor. Suut 
care au toată voin(a de a
mal bine, pentru a produce mal 
mult. Insă sp ritul lor organizato
ric, Insuficient desvoltat, nu le per
mite acest lucru

Io asemenea cazuri tehnlcla t'l șl 
Inginerii m'nerl trebue să le ' Inâ 
In ajutor. In numerele trecu.» ale 
ziarului nostru, am arătat cum teh
nicienii șl Inginerii dela mina jlet- 
Lonea au mers In abataj'i' Iul Rus 
Aurel care lupta din greu cu înde- 
șlln rea normei, șl împreună mi
nerii șl tehnicienii - au botărlt să 
exploateze straturile de căi auno 
cu un nou lei de abataje; ahatale 
cameră ,,H”, In locul aba.iij“lor 
cameră obișnuite La sectorul IV 
al minei PetrHa deasemenea giu- 
pa Iul Valea Nlcolac care lu~<a în- 
tr’un abala] came a rământj t ub 
normă. Tehnicienii șl lngl"er’l • co
torului, împreună cu minerii gru- 
pel, au hotărit ca stratul de . âr- 
bune să 
frontale.
muncesc 
mele cu

Vedem astfel cât 
este pentru miner alutonl dat de 
tehnician In lupta pentru a pro
duce mal mult Acest început de

colaborare siriană latre ailaeu «4 
tehnicieni treime coatlaaut «I dez
voltai. Pentrncă aa exfeki lac de 
muncă în care 
îndeplinirea șl 
triale In aiod 
practică de al
Îmbinată cu cunoștiuMc iekalea- 
»f ințlfice ale (elinlc'aaaM pst În
lătura cele mal aiarl greatațl m 
stau In calea ridlctrn productivi
tății muncii.

Nu trebue neglijată nki Iitradn- 
cerea In cât mal laafte Im ari de 
muncă a noa'lor mașlal minere, 
care in alară de lapte! că spotaac 
producția ușurează iaaca minări
lor, cum este scocul aecllanl blin
dat Inovat de tehnictanul miner 
Zlppenlen g Samollă dela mina Pe- 
trlla Deși această marină poale 11 
fabricată in serie la Al.Fereli- Cen
trale Petroșani, nu a iași intredn- 
să decât In trei abataje dela talan 
Pelrlla.

Programul producției de cărbu
ni prevăzut de Planul de Stat pa 
anul 1949 poate fl depășit ia pro
porții mal mari nuni ol atanj ciad 
toate grupele de mineri imlepUoesc 
normele.

ile exploatat cu abrieje 
Acum cele două Z'ape 
mal ușor șl depășesc nur- 
pesle 50 la sută

de or lios

In acest sens c uecooar ca or- 
ganl ații e de Partid, s'odloa ele șt 
com'slile de întreceri râ dacă a 
muncă stăruitoare p.ntrw reduce
rea necontenită s grupelor care 
mat rămân încă sub aerai* La 
Îndrumările organlxafllor de Par
tid șl sub controlul electiv al sl«- 
d'catekir. nlclun loc de munci 
unde n-irma nu e îndeplinită si aa 
f!e lă£a( in părăsire. Inginerii șl 
tch iclenl1 împreună ca Minerii de
la locul de munci respeotlv, tre- 
buo să aniFzeze care snal greu
tățile, 
că ce 
piodu 
rând,
muncă trebuesc inAtoraie; grupi 
cu grupă de mineri trebae ajutată 
să treacă în rândurile acelora care 
l‘l îndeplinesc cu coste normele 
Pentrucă, astlel, crește pzodacțli 
de cărbuni in minele Vo'l Jlulol 
crește nivelul de trai al ■ oeriloi 
care muncesc cu spor, creșto ș 
înflorește Industria Rcpobllofl auai 
tre Populare I

care sunt lipsur'le ia ning- 
stau dcacurmezlșal ridicări) 
tlvltățll muncii Rând pa 
greu'ăț’le șl lipsurile d*

Cum lucrează un comitetsindical de secție 
întro fabrică sovietică

(urinara dl* pat. I-a)

cina de a Îndruma pe strungarii 
Socolova și Naciușkin. Mașinist* 
înaintată Kuznețova. îndeplinind 
două norme a preluat conduc rea 
școlii stahanoviste. Intr’un timp 
scurt, au fost create In a.castă sec
ție, 30 de școli s alianoviste. Teh
nologii și instalatorii au învățat 
pe muncitori cum să țși repare 
singuri mașina la care lucrează. 
Urmarea faptului că muncitorii î,i 
repară singuri 
eliberarea din 
tori.

Dar activul
evenimentele din câmpul 
Inițiativa lui Alexandru 
a determinat o mare par
ia această întrecere pa- 

pentru titlul de brigadă a

mașinile, a fost 
secție a 7 instala-

sindical este atent
la toate 
muncii.
Ciutkin 
ticipare 
triotică
celei mai bune calități. La șe
dința consacrată acestei probleme 
importante au luat parte direc
torul se (iei, subdirectotul, tehno
logul. mecani.ul, economistul, șe
ful secției de instrumente, meș
teri și stahanoviști, care au e'abo-

Intrecer-a se extinde 
în ce mai mult. In Fe- 
erau în secție numai țase

rat un btui plan de organizata a 
ace.tei întreceri Rezultatul a fost 
că munri orii atestei secții au dat 
numai o p oducție de calitate su
perioară 
din ce 
bruarie
brigăzi de calitate superioară, a - 
tăzi sunt 17. Rolul conducător îl 
are activul sindical și organiza 
torii grupărilor sindicale care au 
.ndrumat pe muncitorii în tnunea 
lor eroică

din mașini unui ritm acce
de producție. Propunerea a 
susfinută d« comitetul sin- 
de secție, care a intervenit

PIERDUT
— Bule inul Bir. Popula (tei I 

numele de Stanciu Dumitru d: 
Bărbătești cu nr. 78 91 eliber: 
de Primăria Bărbătești.

Declar nul.

Comitetul de secție « popula 
rizat larg inițiativa muncitorilor 
inun ați, unii dintre activiști s ri- 
. nd despre aceasta în gazeta de 
fabrică, Stahanoviștii au vorbit 
la radio și inițiativa lor a fosi 
îmbrățișată și de alte secții.

Când 
prinderi
un apel pentru accelerarea circu
lației fondului de rulment, aiWvul 

sindical al secției a luat chestiu 
nea în IJiscuție șt a găsit mij
loacele cele mai potrivite de a 
susține această inițiativă. In dvsba-

colectivei: a 103 de întta- 
din Moscova au adresat

terile care au avut loc, tehnolo
gul T Sirov și subdirectcrul sec
ției. Beriztn, au scos în evidență 
posibilitatea de a se adopta o 
porte 
lerac 
fost 
dical
țe lângă directorul întreprinderii 
ca să înzestreze în mod corespun
zător aceste mașini. Astfel, as
tăzi, 20 de mașini lucrează cu 
metode rapide. Acest fapt a a- 
vut o influență imediată asupra 
îndeplinirii pianului de produc
ție, programul de lucru pe luna 
Martie fiind terminat cu 3 zile îna
inte de

CITIȚI)
termen.

realizarile, în toate do- 
de activitate

FEMEE/
ale fabricii 
datorate în 
susținute a 
fiecărei sec- și

Toate 
meniile 
„Vladimir ilici” sunt 
primul rând ac|iunii 
corni etului sindical al
ții activiștii sindicali controlând 
zjlnic atât îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere, cât și res- 
țectarea tuturo punctel r din con
tractul colectiv. CAMINU1
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Deschiderea celui de al 28-lea Con- Chestiunea
greș al Partidului Socialist Italian

ROMA. 12 (Rador). — Mier
curi s'a deschis la Florența, cel 
de il 28 fea Congres al Partidu- 
lu. Socialist Italian

S natorul Barbaresclii a rostit 
mh discurs închinat memoriei lui 
Matteotii, dela asasinarea căruia 
se inpliHusv-, anul acesta, 25 ani.

Palmiro T- gliatti secretarul ge-
■eral ai Partidului Comunist Ita-

lian, a adus congresului salutul 
Panidului Comunist Congresul a 
fost dea enietii aluiat de reprezen
tanții Pariid< lor Socialiste din hi
dra. Franța și Austria

Criicomeiti. secretar al Partidu
lui So.ralist Italian, a ținut ra- 
poriul politic în ședința de Joi 
seara.

Salutul adresat Congresului de Palmiro 
Togliatti, secretarul general al Partidului 

Comunist Italian
FLOftENȚA, 15 (Rador) — La 

ședi*|a de deschidere a congre
sului n*|iornai al Partidului So- 
eialifct Italian, a luat cuvântul 
Palnur* Togi ia tG, secretarul ge- 
■erai al Partidului Comunist, 
care a salutat congresul în nu
mele Partidului

Togliatli. can- a fost primit 
cn aplauze furtunoase de dde- 

prezent i, a subliniat ca 
adresând»-se celui de ai 28-lea 
oonpns al Partidului Socialist, 
el donate să transmită nu nu
mai salutul călduros al condu
cerii partidului său și al tuturor 
comuniștilor italieni, dar și să 
arate marea importanță politica

pentru alianța dintre cele doua 
partide.

Duipă discursul Iui Toglinlti 
uu luat cuvântul reprezent-iuții 
jrurtidelor socialiste din străină
tate care au salutat Congresul.

In ședința <le seara a congre
sului a luat cuvântul Pietro 
Ncnni scxrelarul Partidului So
cialist care a condamnat acțiu
nile socialiștilor de dreapta și 
sa pronunțat pentru unitatea 
oamenilor muncii în cadrul 
Confederației Generale a Muncii 
din Italia și pentru unitatea de 
acțiune cu Partidul Comunist

Uniunea
tratamentului indienilor din 
Sud-Africanti

ONU-ului
în discuția

a faptului că în ciuda tuturor 
dificultăților și u campaniei ca
lomnioase desLănțuite de duș
mani, comuniștii și socialiștii au 
putut păstra și continua alianța 
lor bazată pe unitatea de acțiu
ne, care leagă cele două partide 
încă din timpul luptei duse în 
ilegalitate împotriva fascismu
lui. Această unitate a spus To- 
gliattî, a devenit în ult-mii ani 
un factor puternic de care duș
manii noștri sunt siliți să țină 
socoteală. Perioada dintre Con
gresul dela Geneva și actualul 
Congres al Paridului Socialist 
a constituit una din cele mai se
rioase perioade de încercare

NEW YOKK, 12 (Răilor). 
In șt^dioțele de di m învață și 
după inu.su ale zilei de 10 Mai, 
Comitetul Politic al ONU-lui a 
examinat chestiunea trata meritu
lui indienilor din Uniunea Sud- 
Africanâ.

„Delegatul Uniunii Sud-AIri- 
aune n încercat să afirme cu u- 
d urnirea generală nu este com

petentă su examineze u ceasta 

chestiune și să ia o hotărîre în 

această privință.

Cea de a 20-a aniversare

de

a ziarului „Liferaturnaia Gazefa“

Dupii ce a făcut un scurt is
toric ul problemei tratamentului 
indienilor din Uniunea Sud-Afri
cană, reprezentantul Uniuni* So
viet wx; Paniușkin, a declarat că 
guvernul Uniuni* Sud-Africane, 
continuu să nu îndeplinească ho
tărî nea adoptată de Aduna re i 
Generala în aceasta chestiune in 
Decembrie 194b El a arătat cu 
guvernul Uniunii Sud-Africane a 
înăsprit politica și actele discri
minatorii 
di ana.

Citând 
dovedesc 
toarc din 
duc o politica 
rasială și <le inegalitate politica 
și economică care se deoscljcște 
foarte puțin de politica dusă la

fuțn (k* populai ia iii-

numeroase fapte care 
că cercurile conduca- 
Uniunca Sud-Afrix-ană, 

de discriminare

timpul său de hillcriștii din Ger 
mania, PunJiiskiu a arătat in 
inolixucre, cu (>NI treime să 
couila unii- cu holurile puLuoa 
discriminatorie dusa de guver
nul Uniunii Sud-AfriaCuiie, față 
de indieni și sa ia măsuri pen
tru Icliidarea acretei politici ru
șinoase

Delegația indiană a prezentat 
o rezoluție care prevede institui
rea unei comisii formata din 
reprezentanții Indiei, Uniunii 
Sud-Africane și unei terțe țari 
membru a ONU-lui și care să 
fie aleasa de India și Uniunea 
Sud Africană pentru examinarea 
situației creată In urma jxjliticii 
dusă fațu de indienii din Africa 
de Sud.

franceză profesOpinia publică
tează împotriva persecuției frunta
șilor comuniști Jaques Duclos 

și Florimond Bonte
Florimond Bonte este ur- 

peniru publicarea cărții s: le

MOSCOVA, 12 (Rador). — La 
11 Mai s’au împlinit 20 ani dela 
apariația ziarului „LITERATUR- 
NAIA GAZETA”. Cu acest prilej 
redacția ziarului a primit nume
roase salutări din partea scriito
rilor. savanților, artiștilor, muzi
cienilor, pictorilor, muncitorilor, 
etc.

In salutul său conducerea Uni
unii Scriitorilor Sovietici din U. 
R.S.S. arată că „L1TERATUR- 
NAIA GAZETA” a devenit o tri
bună a gândirii sociale și poli
tice, înaintea imelectualității so- 
vie i.e 
dist al 
inului, 
git și

PARIS, 12 (Rador) — Orga- 
n zațiile democratice din Franța 
protestează erieigic împotriva mă
surilor luate de guvern pentru a 
urmări prin justiție pe fruntașii 
Partidului Comunist Francez — 
Jaque Duclos și Floiim nd Bonte.

Lui Jaque; Duclos i s’a intenttt 
un proces în legătură cu publi
carea comentariilor sale la bro
șura lui Andre Marty ,,Zilele glo
rioase ale răscoalei pe Marea-Nea-

gră”. 
mă it 
„Drumul celor șase”.

La redacția ziarului L’Humal 
nite sosesc sute de rezoluții de 
protest adoptate la diferite în

truniri. Qpinia publică franceză 
protestează de ase meni împotriva a- 
restărilor efectuate printre 
brii mișcării de rezistența 
redactorilor ziarului France 
bord și rexistei Rcgardes

meni
și a 
d-A-

Buletin e xt ern

înaintea intelectualității 
și un înflăcărat ptropagan- 
marilor idei ale comunis 
Cercul cititorilor s’a lăr- 

| opularitatea lui a crescut 
în rândurile poporului sovietic și 
ale cititorilor democrați din s răi- 
nătate. Salutul pe care îl adresează

ziarului Academicianul Grecqv 
scrie: ,,Ari?oleIe pe care le pu
blicați, ne ajută nouă oamenilor 
sovietici să realizăm noui succese 
în creațiile noastre și să ridicăm 
munca noastră la un nivel și mai 
înalt.

Li eraturnaia Gazeta a mai pri
mit salutări dela numeroși scrii
tori progresiști din străinătate.

Jan Drda președintele Uniunii 
Scriitorilor Cehoslovac^ scrie: 
,,Consider drept una din principa
lele sarcini ale ziarului „Litera
li urna ia Gazeta”, de a contribui 
cu și mai multă fermitate la lupta 
pentru pace din întreaga lume”.

Miercuri seara a avut loc la 
Moscova la Casa Sindicatelor, un 
festival închinat celei de a 20 a 
aniversări a ziarului „Litcratur* 
naia Gazeta”.

Comitetul politic special alIn
Adunării generale a O. N. U.

A FOST ADOPTAT PROEC- 
TUL DE REZOLUȚIE 

pentru admiterea Statului Israel 
în O N. U

— Trbunalul militar monarho- 
fascist din Pireu, a condamnat la 
■toarte 6 cetățeni, pe motivul că 
ar fi acordat ajutor partizanilor. 
Atți doi cetățeni au fost condam
nați la «toarte de tribunalul nro- 
■arito-fascist din Larisa.

* * *
— Docherii din Londra au re

fuzat să descarce vasele cu che
restea, venite din Canada. Echi
pajul acestor vase sa alătu.at 
grevei generale a marinarilor Ca- 
■adieni.

calitate de consilier 
societate de textile din

de aceasta Schacht va

» * »
Ziarul DAILY WORKER anunță 

că turnatorii dela întreprrinderile 
naționale pentru exploatarea căr
bunelui din Lancashire au declarat 
grevă în semn de solidaritate cu 
cei 62 000 de mineri greviști.

» * *
— Criminalul de război Schacht, 

fastul ministru de finanțe sub Te

că în 
peste 
mun- 
a fi

gimul hitlerist, a sosit de curând 
în Cliili în 
tehnic la o 
Santiago-

In afară
funcționa în calitate de consilier și 
la Ministerul de Finanțe Chilian.

.* »
LONDRA. 13 (Rador). — Or

ganizația Partidului Comunist din 
Anglia de Nord-Est a publicat 
o declarație în care arată 
oceastă regiune există 
30.000 șomeuri. iar ceilalți 
citori trăesc cu teama de 
ccmcediați.

Organizația Partidului Comu
nist din Nord-Estul Angliei cere 
stabilirea relațiilor de prietenie 
cu Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară, construirea 
de noui întreprinderi industriale 
in Nord-Estul Angliei, precum și 
construirea de școli, locuințe și 
spitale pentru muncitori.

Neînțelegerile între imperialiștii 
englezi și îrancezi asupra Siriei

LONDRA. 13 (Rador) — Am
basadorul Franței la Londra O- 
assigl, a remis guvernului biita- 
nic o notă de protest împotriva 
violării de către Marea Britanie 
a Acordului FrancoJBritanic cu 
privite la neintervenția în afacerile 
interne 
francez 
britanic

ale Siriei. Ambasadorul 
a atras atenția guvernului 
asupra faptului că Husni

Zaim a putut realiza lovitura de 
stat din Siria datorită sprijinu
lui dat de Marea Britanie.

Guvernul franciz subliniază dea- 
semenea în nota remisă guver
nului Marei Britanii că Husni 
Zaim a încheiat un acord secret 
cu Marea Britanie îndreptat împo
triva intereselor franceze din Si
ria.

Importanta victorie obținută de Confederația 
Generală a Muncii din Franța în aleger le 

comitetele sindicaledelegaților pentru
PARIS, 15 (Rador). — Con

federația Generală a Muncii din 
Franța a câștigat o victorie 
importantă în alegerile delega- 
|ilor pentru comitetele sindicale 
dela uzinele Cytroen. Potrivit 
rezultatelor definitive, delegații 
C. G. T. au obținut 6000 voturi 
față de 5317, cate obținuseră în 
anul 1948, Eorce Ouvriere a ob
ținut 1162 voturi (pierzând 629 
voturi); Confederația franceza

catolici 457 vo- 
(836 voturi); can-

acestor rezultate, 
locurilor este ur- 
locuri C. Cî. T.

a muncitorilor 
luri pierzând 
didații „Independenților" au în
trunit 1789 de voturi.

In urma 
repartizarea 
mătoarea: 75
(câștigă locuri); Force Ouvriere 
7 locuri (pierde 2 locuri); Fede
rația Franceză a Muncitorilor 
Catolici 4 locuri (pierde 5 lo
curi): ..Independenții" (R. P. F.) 
4 locuri.

NfcW YORK, 11 (Rador). — 
t ASS transmite:

La 9 Mai, Comitetul politic 
sjiec.al și-a încheiat desbaterile 
asupra problemei admiterii Sta
tului Israel în Organizația Na
țiunilor Unite.

In ședința dela 6 Mai, repre
zentantul Statului Israel, Eban 
a /răspuns întrebărilor ce i-au 
fost adresate de membrii Comi
tetului. ca și in declarația fă
cută la 4 Mai, Eban a încercat 
să asigure pe delegați de voința 
Statului Israel dc a colabora cu 
Națiunile Unite pentru aducerea 
la îndeplinire a rezoluției Adu
nării Generale referitoare la pro
blema palestiniana. Totuși, el a 
evitat să dea un răspuns diroct 
întrebării dacă guvernul Statului 
Israel va aplica recomandările 
cuprinși* în această rezoluție

Reprezentanții țălrilor scandi
nave au adoptat o atitudine 
foarte rezervată cu privire la 
problema admiterii Sfatului 
Israel.

Delegatul Poloniei, Droliojow- 
ski a sprijinit cererea de admi
tere a Statului Israel în ONU.

Delegatul australian a propus 
iu numele delegației sale, pre
cum și în numele delegațiilor 
Statelor Unite, Qanadei, Urgua- 
iului, Guatcmalei, Republicii 
Haiti și Rpublicii Panama, un 
proiect de rezoluție rocoman-

dând admiterea Statului Israel 
In ONU.

Reprezentantul britanic a afir. 
mat că atitudinea Statului Israel 
nu corespunde pe deplin reco
mandărilor Adunării Generale și 
a declarat că admiterea Statului 
Israel în ONU ar trebui să 
fie amânată cel puțin până in 
momentul clarificării tuturor pro
blemelor față de care guvernul 
Statului Israel nu și-a fixat ati- 
tvJinea până în prezent.

La încheierea discuțiilor, dele
gatul Argentinei, precum și re- 
piezentanții Greciei st Arabiel 
saudite, și-au retras propunerea 
de a se invita la o ședință a Co
mitetului, reprezontanp ai orga
nizațiilor religioase, pentru a lua 
parte la discutarea 

Jocurilor sfinte”.
Comitetul politic a 

la votarea rezoluției
o „rezoluției celor șapte"

Rezoluția libaneză, care pro-*, 
punea amânarea disc utării admi- , 
terii Statului Israel in ONU, 
până la cea de a 4-a sesiune a 
Adunării Generale. a fast res
pinsă cu 25 voturi contra 19 și 
12 abțineri.

Comitetul a aloptat „rezoluția 
celor șapte” cu 55 voturi pentru 
. .Uniunea Sovietică, Ucraina, ' 
Bielorusia, Polonia, Cehoslova
cia, Iugoslavia, Sta ele Unite 
etc), contra 11 și 12 abțineri

problemei

trecut apoi 
libaneze și

C. TunisianSecretarul P 
dat în judecată 

pentrucă a condamnat 
pactul Atlanticului

PARIS, 11 (Rador). — Ziarele 
progresiste din capitala Franței 
anunță că 
din Tunis 
secretarul 
Tunisian, 
faptul că
pactul Atlanticului și politica ame-

autoritățile franceze 
au dat în judecată pe 

Partidului Comunist 
Maurice Mizar, pentru 

a condamnat energic

ricana de colonizare a Africii de 
Nord. )

Comitetul partizanilor păcii tare 
cuprinde toate organizațiile de
mocrat ce din Tunis a protestat 
energic împotriva procesului in
tentat Iui Mizar.
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