
Pentrn îndeplinirea cu succes 
a Planului producției de cărbuni

organizare a muncii
■ătalin pentru ridicarea pro 

duvtivita(II muncii in minele de 
v«t*«»i din Valea Jiului, se des- 
Ifteaura dhi ce 
lături de o mai 
intre Mineri și 
troducerea de

lar se 
concret 
se Iaca

ff i
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îndeplini e sau depășite, 
că teliimbul lui Pop Lu- 

lucrează in contul progra- 
depe luna Octombrie, că 
ca acelea ale tovarășilor 
tustin-Lupeiil. Mlliut Za-

rauiâ- 
că niun- 
mod or 

tova- 
ocupa de 

pe

Hotărîrile Comitetului Executiv C. G.M. 
asupra rezullalelor întrecerilor socialiste 

penlru întâmpinarea zilei de 1 Mai
organizate

1949

împotriva naționalis
mului. pentru inter
naționalismul proletar

l)upH ret de ni doilea rixhoi 
iiiundiid 4 n/id iHiprriali^ii an 
glo americani au lyorlumai pe 
fiițti oruntureu lor t pun ni o nit- 
tu, uf murind idnbiliira dunPna- 
(ui tor modiule »'a put dm nou 
dvoHcbit de aml problema tn- 
teiifuju urii luptei pentru liber- 
Irite independența nufionala a 
popoufelur^ După tum u/atâ în
tregul mem al dt'votării iito- 
ri<e din epaiu imperialismului 
ți u crizei ficnerutr a capitalis
mului. aceutlâ lupta nu poale /i 
duru (U 
ildaririi 
led ar t a 
tutuiof 
mulul.

I uoarăful Stalin a aubliuial 
de icpelale ori tu prolelariutul 
poate repurta i/icluria numui tub 
steagul încrederii retiproce ți a- 
prupierii oamenilor mumii de 
toate niițioifidiluțile, ■ a iu orait- 
duireu irditla *e degoultă /ra-

Ite

succes dccâl pe baza 
inli'iiulio'mlismului pro. 
demascării și zdrobirii 

mani/< sfu1 lloi naționalir-

locul de

una dacă 
nu. 
mi- 
știu 
in-

sau

in ce ma1 larg A 
strânsă colaborare 
telinle e'il, de i.i- 
noul metode 'te

■nuc*. de extinderea metodei do 
iretuirea a lucrului p: schimburi, 
o serie de grupe aa .-ușii să s; 
râpă din rândurile celor ramase 
In urmă, să îndeplinească șl fă 
iutreacă noi mele fixate, datorită 
productivității sporite, rezultat al 
unei mi! bune organlzătl a muncii.

O mai bună organizare a mun
cii o găsim la baza oricărei nor 
me, 
Faptul 
dovic 
mulul 
grupe 
l.upaș
harle-Aninoasa. liricii Ște an Le
nea șl alte'e. muncesc cu o pro
ductivitate superb ară. se dato cș- 
te hi primul rând bunei org nlzari, 
planificării lucrului, in 
muncă respectiv.

Penti u că nu este tot 
se muncește organizat.
Acolo unde minerul, ajutorul 
nerulul sau vagonetarul nu 
ce au de făcut, muncesc la 
tâmplari, fără sa facă diferit.le
lucrări de extragerea cărbunelui, 
in ordinea cronologică sau a im
portantei. unde timpii mort! sunt 
întâlnit! de dm cauza neelejtuării 
couconiiten e a diferitelor lucrări, 
undo nu (o(i minerii din echipă 
lucrează in permanentă, norma nu 
e îndeplinită.

Să luăm, spre exemplu, grupa 
tovarășului Colda Ioan, care lu
crează inlr’un aba a] cameră din 
Mina An noasa. Pană la lnroduce- 
rca metodei de preluare a lucru
lui pe schimburi, această grupă 
rămânea sub normă. După ce e- 
chipefc acestei grupe au lucrat pz 
„fișe aparte'' a eșit in evidentă 
următorul lucru: echipele condu
se efectiv de tovarășii Colda Ioan 
și Prafa Nicolae, depășeau norme
le cu câte 30 -51) la sută, iar e- 
chipa condusă de Macavei Ale
xandru rămânea sub normă cu 25 
la sută

In minele Văii Jiului sunt grupe 
care produc mai mult sau mal 
put u, in funcție de greulăti'e spe
cifice ale fier Irul loc de muncă. 
Insă in cadrul celor trei echipe 
din grupa lui Colda Ioan. alta era 
situația. Primele dou< muncesc or
ganizat. De'a început și până la 
sfârșitul șutului, fiecare om in ca
drai echipei iși cunoaște sarcinile

la întâmplare 
rezultat, această eclil- 
numal trei sferturi din

prin ziarul no iru de

astfel

ce le avui de îndeplinit. 
III de ec.ilpâ au explicat 
fiecăruia, cum trebue să 
o armături, găinile pentru Împuș
care, ele. șl in ce timp trebuesc 
executute diferitele lucrări pentru 
a im se produce gâtuiri.

Nu același luciu, se petrecea șl 
cu cclilpa Iul Macovei. Deși mun
ceau in acelaș loc de muncă cu 
aceleași unelte, și in condiții de 
muncă Ident'ce, că șl ce'e'alte e- 
clilpe ortac i Iul Ma.ovel 
iieau sub normă, pentru 
ca nu se dentă ura in 
ganlzat. Șeful de echipa 
rășul Macovei nu se
plan flcarea muncii pe oameni, 
tiuip șl pe diferitele operații ne
cesare exploatării cărbunelui- I ti
clui se desfășură 
Iar drept 
pă realiza 
normă.

Criticat
un tovarăș al său de muncă, șe
ful acestei echipe, a trecut la or
ganizarea muncii, reușind 
să depășească norma.

Deasemenea, prinți’o bună or
ganizare a muticii, chiar greută
țile in muncă care stau in calea 
măririi rroductlviKtli muncii, deci 
a depășirii normei, pot fi înlătu
rate. Grupa tovarășului Bora Pe
tru, dela Aninoasa, nu-șl indepll- 
nea norma, din cauza unei fășll 
de cărbune, care era de părfit' de 
strat, printr'o intercalatie groasa 
de p’atră. Exp'oatarea acestei lă- 
șii. necesita muncă iii plus și con-
șftuh o Piedică în cclea depășiri! GR(JpA Qp GINERI CONDUSĂ DE TOV.

Pentru a putea munci cu o 
productivitate ridicată, tovarășul 
Bora s'a consfăt It cu ortaci săi, 
cum să 
ne. La 
fronturi 
arma,e
fiți câte unul sau doi oameni - 
după necesități. Dar nu numai a- 
tât La fiecare operație in parte, 
au fost repartizați tovarășii care 
se pricep ce! mai bine la lucră
rile respective, pentru a nu 
produce gâtuiri.

In ziua următoare, grupa 
varășului Bora a inchelat un 
bilanț: norma a fost depășită 
15 la

Se poate vedea astfel, cât
mare
ganizări a 
taj sau alt 
organizare
terea productivității și buna 
fășurare a lucrului, depinde

Comfle'u! Executiv al 
analizând rezultatele 
sociali-te organizata de

C G- M. 
întrecerii 
sindicate 

in întâmpinarea zilei de 1 Mai,
sub conducerea Partidului Mim- 
c toresc Român, consia'utâ ci 
lupta pentru indeplinirca primu
lui nostru Plan de Stal, întrece 
rea socialista a iost un mijloc de 
mobilizare a elanului crea or :■! 
oamenilor muncii in producție 
lapt care a dus iiisemnate depa- 
s.ri ale Planului de producție.

Pe luna Aprilie, sindicatele în- 
sușindu-si crit ca din Rezoluția 
U C al P- M. R. asupra proble
mei sindicale, a organizat mai 
bine întrecerea socialista pe baza 
de întreceri individuale, pe schim
buri, secții și întreprinderi, îm-

bunălâțindti-il astfel condițiile or
ganizatorice nece arc desfășurării 
întrecerii socallste.

inițiativa pornita la 3 Aprilie 
a. c-, de nimicitorii, inginerii și 
tehnicienii atelierelor C. F. I<-, 
,,flrivi(a Roșie“-Bucureșt1, prin 
care erau chemați la întrecere in 
întâmpinarea zilei solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc 
toți oamenii muncii din tara, a 
iost îmbrățișată cu mult elan de 
mas-a -alar'atilor din fabrici, u- 
zine, instituții, Gospodarii Agrico
le de Stat și S. M. T.

Astfel In sectorul C. F. R nu
mărul salariatllor angrenați in 
Întreceri in luna Aprilie a fost de 
32 la sută; din totalul salariat! 
lor in Industria carboniferă de 25

la •ulă; din 
Industria siderurgică șl metalur
gică prelucrătoare 23 la sută.

D ivoltarea întrece: li socialiste 
a contribuit in mare măsură la 
depășirea Planului de Stat, pe lu
na Aprilie, in majoritatea între
prinderilor aliate in întrec re. De 
exemplu: la Reșița muncltoiil 
telin'clenl, inginerii șl funcționarii 
au depășit planul de producție cu 
13,5 la Ailă, la fontă, 11,6 la sută, 
la o(.*l ți cupru, H la sută, la lami
nate, uzinele Vulcan au depășit 
Planul cu 43 la sută, la C. F. R. 
ialarla|ll dela Grivifa RoșIo-IJucu- 
reștl, care se găsesc in fruntea a- 
tellerelor aflate in întrecere au

tot Iu! talar iniilor, din

(Continuare In pag. IV-»)

Reparlizându-și oamenii la locui polrivif și cu
sarcini concrete, organizandu-și munca mai bine

organizeze munca mal bi- 
exploatarea celor două 
de c'-'u.re din abataj, la

• i la rol, au fost iinpăr-

sulă

este însemnătatea bunei 
lucrului in fiecare 
loc de muncă. De 
a muncii depinde

se

to- 
alt 
cu

de 
or- 

aba- 
buna 
creș- 
des- 

inde-

(Continuare in pag, 4-a)

In continuarea anchetei

Minerul lovan Andronic este 
șeful ufiei grupe cure lucrează 
intruii abulii j camera din sec
torul ilt Priboi dela mina Ani- 
fiOO-fa

lonait Andronic 
indemânuiic și 
mul la tragere de 
Jucru se vede din

decât ui

este un miner 
lucrează 
inimă

rezu Halele 
lucrează

condus
18 Mai
/a sută,

cu 
Acest 

ce 
m

inde ei, 
a depășit 
in limp ce

le-a obținui 
-acest abataj

Schimbul 
intervalul i 
norma cu ~i<)
celelalte două schimburi au ră
mas sub normă: cel al lovarășu- 
lui Săsaran (Aieorghe a rămas 
cu 20 la iută sub normă, iar cel 
al tovarășului Stănilă Nicolae de 
abia a depășit cu 10 la sută ju
mătate din norma fixată.

Dar rczulljtele muncii oglin
desc "u nuniai eforturile depun-

și ințelegerca 
oamenii 

lor națiuni 
cialinnului 
nu dispar, 
deu’ullâ și

a
oamenilor 
diferitelor 
folosit de 

a naționalismului cu sCo.
u înrobi pe oamenii muii- 

u dezbina popoarele și 
(u ■ 

ne fată.

rniprocă diu
rn uni ii ui diferite- 

fi cu in perioada so- 
nliumle nu num ii 

ci, dimpoli iou , 
infloris,
sparge

ta
re

BORA PETRU DELA MINA ANINOASA 
A REUȘIT SĂ ÎNVINGĂ GREUTĂȚILE 
Șl SĂ DEPĂȘEASCĂ NORMA CU 15c|(1

Un lucru it preocupa pe ^e-
ful de grupă Horn Pe.ni Uâud 

| pleca de acus& către mină ți 
i din ubutuj după ce lu-
| crul către casăt se tot frământa

.\u «se impaea cu o sitiiuție:
fii in întrecere și nu rămâi
normă.

( e fel de întrecere e
nu îndeplinești măcar
- spunea Bora Petru orlu-
suu Bledeu Ion ,\ ar fi

dar ce faci cu ,,puprica”
• demuniiu de mi-
de cărbune despir-

inlercalație

OH NOU TRAflSPDRT 
de bumbac sosii 
din ll.R.S.S. pentru 

filaturile noastre

să 
su b

aria 
nor.când 

ni.ir' 
cuini 
greu
(papritu este 
nori fâșia < 
(ilă de strat, de o 
de piatră). Ne cere mult lucru 
scoaterea fușiei de cărbune as
cunsa pe după lespede. In ceeuce 
privește 
făcuta 
gândești 
tajul.

armătura, dacă nu e 
bine când nici nu tc 

fi se prăbușește aba-

Hledca, e bun miner cu mul 
tă experiență in mumă, I: șef 
de schimb in grupa lui Hora, 
După ce u ascultat cu multă a- 
tenție oarbele șefului de grupa 
și-a spus și el părerea:

— Daca noi ne organizăm 
munca mai bune, iu ușa fel ca 
fiecare om sa știe ce are de fă
cut, o să putem du peste normă

— K bine ce spui tu — ii 
răspunse Hora l’etru, Abamji'l 
nostru e exploatat pe două fron
turi, unul in dreapta altul in 
stânga prenbatajului. Să impâr- 
(im oamenii pe lucrări, fiecare 
In locul potrioit și cred că o 
si putem lucra mai bine

» * »
— Să stăm o clipă, mai tova

răși, sa ne consfătuim puțin. In-

BUCUREȘTI, 20 (Rador).
Zilele t'ccute a sosit In portul 
Constanta venind din U. R. S. S 
un vas sovietic încărcat cu bum
bac pentru filaturile din tara noas
tră.

Muncitorii din port au reușit să 
descarce întreaga cantitate de 
bumbac in numai opt ore

l’clltlu 
Iu pin a 
(inănd 
ghezia 
tiăoita 
pul de 
cii de 
de a deslănliii lâzboaie de 
cetite In momentul 
burghezia monopoli tă amej-ica- 
r,u este jnirtâtoarca celui m ii 
deșânfat riafionlt m l’roporiădu- 
ireu stipertorituții rasei urtglo-su- 
zone și a ,,lelului de oiafă -ime- 
ricatt" preterifiunile li dominația 
lumii susținute prin amenmțar -a 
cu arma utomico /iriguiiiri-u negri, 
lor, a oamenilor ,,de i uloiire' n 
in general a americanilor inferi
ori , . Studiile rasiste ale obs'ii- 
ranliflilur americani toate acestea 
donedes cu im/n t < jliștii ame
ricani sunt ruccesorii orednit i ai 
fasciștilor germuni

Urmărind înlăturarea tuturor 
barierelor naționale din calea 

(Cotnlnuare iu pag. |j|-a)
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(Continuare în pag. Il-a)

noastre, publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor:

de minerii 
lupta pentru 
latiu și calilalin mărita, ele 
gândesc 
lificare a minerilor din 
schimburi

('ine muncește bine 
zul depășește norma 
știe să muncească, nu 
fii area coi espimzătoare, 
sub normă

lată răspun ui 
nan Andronic la 
de ziarul nostru 
ridicarea ninelului 
u minerilor:

Dece trebue să avem un nivel 
de calificare cât mai ridicat?

Răs unsul meu es'e red t in câ
teva cifre cari vorbesc singure: 
schimbul condus de rnlne dep 
șe'te zlln'c norma cu 30 la sulă. 
: chnibul Iu' Să ăr:n Gheorg e siih

PETR1C PETRU
miner

șef de echipă io abatajul tineretului dela Jict-Lonea

grupei lui lovan In 
i o producție canli-

o- 
mai ales nivelul de ca 

cele ti -i

iar cel al
40 la sută

or ga vi
ciile nu 

are caii 
rămân -

louiirășlilui lo- 
anclieta iidlialâ 
in legătură cu 

de calificare

schimburllc 
nici norma

diferențiere

normă cu 29 la sută, 
lui Slănil'~. Nicolae cu 
sub normă.

Orie ne iși poale iucliipul cât 
vor câștiga minerii din schimbul 
meu. fa'ă de cei din 
care nu-și realizează 
zilnică.

Înainte nu era nlcio
de salarizare la minerii din gru
pa mea. Munceam in colectiv șl 
salariul notru se impărtea in mod 
egal pentru întreaga grupă.

Dar pentru a primi fiec. re du
pă munca depusă, noi lucrăm după 
metoda preluării producției pe 
schimburi. Eu și cei din schimbul 
meu lucrând mai bine câștigăm 
cu mult mai mult decât cei din ce
lelalte două schimburi, care nu și 
îndeplinesc norme’e

Cu toată dep șlrea înregistrată

de schimbul meu. pe grupă s'a 
râma , sub norma cu 7 la sută. Da
că noi nu am prelua luciii pe schlm 
buri, ar insemna ca câștigul orta
cilor mei să nu alin, ă rlcl salariul 
de bază.

lată decc este bine să se lucre
ze după metoda preluării produc- 
t ci pe schimburi. Lucrând as.fel 
fiecare schimb știe cum lucrează; 
dacă muncește bine și depășește 
norma câștigă mai mult, dacă lu
crează prost, câștigul va fi și el 
mai mic.

Dar iui 
ce eu cu 
norma și

Totul este să știi să-fi organi
zezi munca. Important es<e ca sar- 
c’nlle ce le dai celorlalți să Fe

asta e principalul, ci de- 
schimbul meu depășesc 
câștigăm mai mult?

umtalea 
muncii apar 
națiuni bur- 
mult arma o-a

Kespeclând cu strictețe 
siguranță, apărăm cel 

capital al nostru: 
de ing. 

decorat 
șeful se v.

Istoria minerilor din Valea Jiu
lui e presărată cu multe jertfe. 
Din timp in timp s'au produs ac
cidente cu urmări grave, uneori 
dezastruoase. Zeci și zeci de mi
neri Ș‘-au pierdut sănătatea sau 
chiar viata lăsând goluri in câm
pul muncii, durere in familiile li r 
și descurajare in rândurile tova
rășilor lor de muncă

In trecut când minele erau stă
pânite de capitaliști, accidentele 
erau „jus Jilcate' de natura „re- 
rlcul asă" a muncii șl deci — du
pă ei accidentele erau ,.Inevita
bile .

A: lăzi, când Partidul Muncito
resc 
tării, 
sunt 
când
prețios capital, atitudinea capitalis
ta învechită trebue comp ect spul
berat». Iii mină, 
sunt inevitabile,
turcie; s'guranta minerului, a lo
cului de muncă poate fl asigurată.

Pe această lin;e de preocupări, 
Ministerul Minelor și Petrolului a 
elaborat ,.Regulamentul general 
de exploatare și siguranță pentru 
minele de cărbuni", regulament 
care până acum iu a existat, fapt 
care dovedește nepăsarea și de- 
sinfereiul regimurilor din trecut, 
asupra măsurilor de slguran.ă în 
mină. In acest regulament sunt 
prevăzute măsurile ce trebuesc

Rumâr conduce destinele 
când oamenii muncii nu mai 
lăsafl pradă accidentelor, 

omul es'e con: iderat cel mai

accidentele nu 
Ele pot fl inlă-

măsurile de 
mai prețios 
omul

ECH1ZL1 EUGEN
cu Muocii*
de «era] al minei Pcfrila

luate și respectate pentru preve
nirea accidentelor iu m nă.

Aplicarea cu strictele a măsu
rilor prevăzute in el cade atât iu 
sarcina inginerilor șl tehnicienilor, 
cât și a tuturor muncitorilor sub
terani d n Industria mine ă>

La mina Petrlla ca șl la cele
lalte n 1 e din Vale, Jiului pentru 
prev. ni ea catastiof.lor provocate 
de exploziile de metan sau praf 
de cărbune, care se soldează cu 
un marc număr de accidente mor
tale. s a infi n(at Încă pe la sfâr
șitul anului trecut un serviciu de 
aeraj șl s:guran(ă ■elinică, care 
este condus de ingineri cu multă 
experiență n m'nerit

Acest serviciu de aeraj are ca 
sarcină să controleze prin măsu
rători de gaze in fiecare schimb, 
toate locurile de muncă in mină 
și să constate dacă sunt prezenta 
sau nu, gazele periculoase printre 
care se numără: 
oxidul de carbon 
precum șl praful 
lanț.

In cazul când
menea gaze se iau Imediat măsu
rile nece'are pentru îndepărtarea 
lor prin ventilație. Iar praful de 
cărbune se lo.aliz ază prin stropi
re cu apă- Sarcina măsurătorilor 
de gaze este foarte importantă. El 
au o răspundere mare in execu-

gazul metan, bl- 
șf gazele de 
de cărbune

se găsesc

foc, 
vo-

ase-

(Continuare in pag 2-a i
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Org. de bază P. M. K. ți Adminislrația Gospodăriei 

Agricole de Stat din comuna Lăpușnic

Trebue să dea mai multă atenție ridicării 
nivelului politic-cultural și de viată 

ol angajat lor

Crește grija fată de sănătatea 
oamenilor muncii din Valea Jiului

l OoS|Mxteria Ag'rirolft dr Stat 
drU 1 apu-șni- e una dintre ■ ele 
caic și-au îndeplinii iu cinste sar
cinile d ■ cadrul campaniei de tu- 
■linâiițăn.

Având de însămânțat 12.30 ha, 
ferma a iit^mân at 22,83 ha, dv- 
pă.and pic vederi le planului cu 81 
la Sa â.

Și pentru meritele lor au fost 
evidrnțtați un mare numai dc 
niuDiitori agricoli ca Nric losif 
ca e la • a uri dcpÂșca silnic nor
ma cu cca. 100 la sulă; grăj- 
daiul Tluase Icsif sau argatul t’a- 
ciu Ion. Administratorul gospo
dine) iov. Friednian Ludovic a 
fost decora la 1 Mai cu Meda
lia Munci

LMr, 4a a «astă Gospodărie, mai 
există o serie de slăbiciuni care 
Lrebuesc cât mai grabnic lichi
date.

Asifci organizația de baza și

Mobilizat' »• îndruma|i de Partid

Țăranii muncitori din satul Crișeni 
își construesc prin muncă voluntară 

un cămin cultural
jVa in , a iva organizați i de 

baal PMR din Crișeni, la 16 
Martie 1949 s’a început construi
rea unui cămin cultural în loca 
Litace.

In acest scop, s’a constituit un 
corni et de construcție al căminu
lui cui ural în care au intrat cci 
mai <bani tovarăși. Primii care

Alegerile asesorilor populari 
la Certei

Intr’o atmosferă entuziastă la 
Certej au avut loc în z ua de 
15 Mai alegerile asesorilor popu
lari.

In lungi coloane in frunte cu 
drapele țăranii sa elor din jur au 
venit să-și aleagă reprezentanții 
lor în justiție.

Ședința a fost deschisă de tov. 
judecător Stănescu care a arătat 

SPORV
Rezultatele concursului de motociclete 

organizat de gruparea sportivă 
„Mureșul14 Deva

gTU|Hjl sindical nu se îngrijesc 
mai mult de ridicaiea nivelului 
politic ți cultural al angajaților 
Gosțxxiârici, .prin citit sau con
ferințe educative

Pe de altă parte, cantina de 
cuiând înființa a aic multe lip uri 
în ceea ce privește organizarea a 
provizionăiii. montarea are încă 
un preț ridicat și nu v întotdea
una satisfăcătoare din punct de 
vedere al calității.

Lichidai ca acestor lipsuri ră-ț 
rnâne ca sarcină principală orga
nizatei de bază P.M.R. dela gos
podărie pre um și administrației, 
Va trebui ca dcacum înainte si Sd 
ducd o muncă mai intensă în 
direcția ridicării nivelului politic 
și de tiai al ta’ariaților Gospo
dăriei Agricole de S at din La- 
pușnic.

C BIJDA 
coresp. Voi.

au ră | u î la ch marea Or^un za- 
ției P.M.R , au fost U.T.M.-iștii, 
care au început construirea cămi
nului.

As ăzi căminul este aproape 
terminat urmând a fi construit & 
coperișul.

DARMOIANU SERG1U 
coresp. voi.

importanța alegerilor de asesori 
populari.

A lua: apoi cuvântul t v Goia 
Dumi ru. care face comparație in
tre justiția veche și justiția nouă 
populară, pusă în slujba celor ce 
muncesc, trasând totodată sarcini 
pentru nouț asesori populari.

S’au făcut apoi propunerile pen
tru asesori, cei propuș. f. nd aleși 
in unanimitate.

Categorii nelimitate
8 ori 1500 in.

1. Marko Tiberiu 12 20 sec. cu 
fnașina TR0JMPH.

2. Szenete Ș'e.'an 12,50 sec. 
cu mașina DKW.

3. Sebestyen Ștefan 13 00 sec. 
cu mașina As’ra.

RES1GA ALEXANDRU

PING-PONG
-Diununică s’a ținut la Hațcjgi 

concursul de p ng-peng la care a 
participat echipa locală dc pmg- 
pong și echipa Sindicatului Cons
trucții din Pctroșeni.

Formată din elemente valoroase 
echipa Sindicatului Construcții a 
câștigat cu rezultatul de 16 3.

PIERDUT
— Buletinul Bir. Populației pe 

numele Deak Nicolae din Lcn.’a 
cu Nr. 29-1 elibera: dc Primăria 
Lonea.

Declar nul.
— Bule.inul Bir. Populaț ei pe 

numele de Doboș Berta din Lo
nea cu Nr. 2267 el berat dc Pri
măria Lonea.

Declar nul.
— Buletinul Bir. Populației pe 

numele Dai;iel Adalbert din 
Pctrojeni Nr. 4084 eliberat de 
Miliția Pc.roșeni.

[Declar nul.

lină d'da începutul lunii Ia
nuarie 1919 dvcând Casa Asigu- 
i arilor Sociale a trei ul bub ion 
du crea diieciA a Ministerului 
Mu h li și Prevederilor Sociale, 
muma sanitara a luai un nou a- 
vâiH în Valea J ului

In cec i ce privește b^nâtatca pu
blică, au fost organizat? — cu 
sprijinul efectiv al LJ F.D.R. și 
a sindicalului sanitar, I ca tavane 
sanitari! care s’au 'deplasai in co
munele din p’ăiile Văii Jiului. Cu 
a este ocazii medicii au consultat 
gratuit țaianii sărăci, tm pluti n- 
du-le totodată medicamentele ne
cesare și fa ându-le recoltări dc 
sânge.

Numai In luna Aprilie consul
tațiile gratuite date țărănimii mun
citoare din diferite sate cu prile
jul caravanelor organ zatc, se ri
dică la cifra dc 15.597.

Pe 1 nia acelorași preocupări or
ganele sâni are au fa< ut 712 ins
pecții la căminele inunHtoreșzi. 
cantine, centre dc lapte, ș oii și 
Io aluri publice

Da a fiind importanța îmbogă
ți iii noțiunilor de hiojrna în 
rândul mamelor muncitoare, p n- 

u prevenirea bolilor, au fost 
organ zate 35 c n'erințe desbătând 
probleme de profilaxie a boli
lor și liigirnă.

Respectând cu strictețe măsurile de 
siguranță, apărăm cel mai prețios 

capital al nostru: omul
(urmare din pag. 1)

tarea sarcinilor lor sl deaceca este 
neapărat necesar ca tovarășii mi
neri să le dea tot sprijinul pentru 
indep'lnlrea mhlunil lor.

Măsurătorii de gaze au datoria 
de a face verificări inopinate la 
locul de ntuncă a lămpilor de si
guranță, in ceeace privește buna 
lor stare, precum șl controlurl I- 
unplnate dacă minerii Intră in mi
nă cu rechizite de fumat.

Scrvlc ul de aera] controlează 
situat a generală a aerajului din 
mină, i',ând lunar sau mal des 
cârd e= e cazul, măsurători pentru 
debilul aerului necesar respirației 
minerilor d.n diferite puncte ale 
minei.

In ace.'t scop se măsoară vite
za aerului cu un aparat special in 
cca. 83 de stafii special amena
jate in ga erille minei.

Tot acest serviciu difuzează 
prescrlj (lunile p evăzute de regu
lamentul de siguranță șl contro
lează aplicarea lor.

Dacă in trecut cum am mal 
spus nu cm avut un regulament 
de siguranță pent.u nunele de căr
bune, a-tăzi il avem Insă pentru 
a deveni o armă in mâna mineri
lor și tehnicienilor pentru diminua
rea numărului de accidente, regu
lamentul de siguranță trebue a- 
plicat și respectat de toți lucră
torii mineri cu cea mai mare con
știinciozitate.

Cum însă cauzele care pot pro
duce accidente in mină sun foarte 
numeroase șl foarte variate, iar 
prescripțiile din regulament sunt 
cuprinzătoare, d'fuzarea regi’a- 
mentului nu este atăt de s'mplă.

In acest scop la mina Petrila, 
s'a procedat in felul următor: 
Pentru operațiunile mai frecvente 
și mai periculoase cum sunt cele 
de circulație și transport pe pu
furi și galerii, transport cu cai sau 
cu locomotive, manipularea diferi
telor mașini, e‘c. s au extras in
strucțiuni d'n regulament adap
tate la situafia locală și au fost 
afișate vizibil in rame, la locuri'e 
de muncă respective. Totodată lu- 
c.ătorii care execută aceste ope- 
raf uni sunt instrui i ind'G .'ual in 
acest scop.

Pentru personalul, tehnic ince- 
pjnd cu artificierii, difuzarea regu
lamentului de siguranță se fac 
rrin cursuri speciale timp da două

Deasemenea, la spitale se țin 
regulat ședințe cu cara< ier sâni 
tar-rduativ atât cu bolnavii cât 
și <.u p i sonalul san ia S'a for 
mat din rândul corpului mucii- 

< al al Vaii Jju’ui un c rc în 
cart- se s udiază manuale de me
dii ină sovietice

In privința asistenței medii ale 
și a O ro'irilor s’au obținut d« a 
semeni o serie dc fi urni ase r aii 
zJri.

Au luat ființa In toate locali
tățile Văii Jiului creșe unde 6unt 
iiigrjiți zilnic cop i muncitorilor. 
A mai luat ființa un preventoriu 
la Pâclișa unde au fost până a- 
cihi trimiși 4() copii din Valea 
Jiului.

Pentru lărgirea asistenței me
dicale au mai fost înființate 1n 
( ur ul 1 milo trr» ute câte un past 
sani'ar *ia P mor și Urii ani jar 
în 13 sa e au luat ființa cojțuri 
fan ilare.

Cele câ e a d îi mul iplele r a- 
lizări înfăptuite in direcția ridi
cării n ve'tiltji 'anltar al oameni
lor nun i dn Valej J ului a ală 
marea grija p- care regimul nos
tru de democ ație populară o a e 
fa a de sănătatea celor ce mun
cesc.

R ALBU coresp.

luni. După terminarea acestor 
cursuri, artificialii șl tehnicienii au 
datoria de a transmite minerilor 
verbal, la locul de muncă cele 
invătate la aceste cursuri, pa care 
au datoria de a Ie explica in con
formitate cu specificul locului de 
muncă, spre a putea li in(elcse pe 
deplin și aplicate cu strictele.

Mai ales in ultimele luni, la 
mina Petrila au sosit o serie de 
neul ven'ti, care urmează să lu
creze in mină- Angaja* 1 2 3 * 1,II r.oul, in- 
ainte de a intra in mină sunt re
partizat! să lucreze t mp de 2 -4 
săptămâni la suprafață. In acest 
timp, noull venltl trebue să ur
meze cursuri speciale de preve
nire a accidentelor in mină, iar 
după o examinare acela care co
respund sunt admiși să lucreze in 
subteran.

Duminecă 15 Mai a. c. » avut 
loc la Deva, organizat de grupa
rea spo tivă „MUREȘUL” din Ja- 
calitae, un mare concurs de mo
tociclete urmărit cu un viu in
teres de ui număr de c.a. 5.003 
spectatori în tot timpul disputei.

Cei ză de concurenti care s’au 
prezentat la start au avut de par
curs un circuit pe o d stanță de 
1.500 m.

lată rezultateJe tehnice ale 
concursului.

Categoria 125 cm cub.
4 ori 1500 m

1. Weber losif 6.44 sec. cu mi- 
șina DKW.

2. Liuțu losif 8,45 sec. cu ma
șina NSU.

3. iBenkoe Ludovic 8,5'1 sec? 
cu mașina Puch.

Categor'a 200 cm. cub.
5 ori 1500 m.

1. Tzikil loan 9.09 sec. cu ma
șina N.S.U.

2. Weber Tona 9 23 sec. ru 
mașina DKW de 125 cm rub.

3. Vasilievici Remus 9 19 se-, 
cu mașina Zundapp.

Ca egoria 2>0 cm. cub.
6 ori 1500 m.

1 Marke Tiberiu 9.25 se-, cu 
ma ;im TRCUMPH.

te e*“tan in/'? rec. cu 
mașina DKW

3. Ma rvorodt losif 10 32 s;c. 
cu ma ina TRIUMPH.

cep-iti lucul peste un sfert, sau 
peste o jumătate de ceas, dar u 
sa ne fie de folos. Vrem sa ve
dem cuin am putea munci mai 
bine — le-a spus intr’o diminea
ța tovaiâșul Bora ortacilor lui, in 
abataj la începutul șutului.

Lei șapte mineri d n schimbul
I sau strâns in jurul setului de 
grupa- Unii s’au așezat pe bu
tuci, al|ii au ramas in picioare. 
Cu totii, m'nen ajutori, mineri ș< 
vagonetari, ascultau cuvânt cu 
cuvânt cele spuse de Bora.

— Trebue să ne organizăm 
munca pe oameni, din mai multe 
motive. Întâi pentruca trebue, sa 
ne iudepl nim sarcinile noastre, 
pe care le avem in Plan. Apoi știti 
ca suntem in întrecere cu cele
lalte grupe din ector. și nu tre 
bue sa ran i:tcm mai prejos.

iji. mai e o chest une. La pla
tă, nu e tot una dacă rămâi sub 
normă sau depășești r.orma- Cred 
câ fiecare dintre noi, vrea să câș
tige mai bine, sâ tră asca mai bi
ne. D’aia zic eu. să ne organizăm 
munca.

Miner i din echipa, au pr mit cu 
bucurie propunerea tovai Asului 
Bora. Cu totii au anaiuat situa
ta locului de munca pentru ca 
fiecare om ă l e împărțit acolo 
unde se pricepe mai bine-

Ș impari rea sare nilor a în
ceput. Pe imul din frontul de căr
bune. a fost repartizat mineru' 
Bled^a loan ș ajutorul său to
varășul Nistea Ion. Pe celălalt 
front șeful ele grupă Bora Petru, 
ajutat de Covaci Gheorghe- E 
trebu. să Ci’evtu z? toate lucrâ-

Deasemenea, lunar se fi> ?e- 
dinte pentru prevenirea accidente
lor in mină, la care pjrllcipă mi
nerii, șefi de grupe șl de schimb, 
dela toa e locurile de muncă sub
terane. In aceste ședințe se prelu
crează cauzele care produc acci
dentele, arălându—se totodată fe
lul cum pot fi evitate.

Pentru ca aceste măsuri să mic
șoreze radical și in timp scurt nu
mărul de acc denie in mină, este 
n;cesar ca minerii să se încadre
ze efectiv in lupta impotrlva acci
dentelor. Minerii șefi de grupe și 
de schimb, trebue să ia parte cu 
tofii la ședințele pentru p.evenirea 
accidentelor și să difuzeze in rân
durilor tuturor minerilor din gru
pele sau echipele lor cele invă
tate.

Trebue depusă o muncă de lă
murire și de instrui e de către fie- 
ca-e miner cu experientî mal mul
tă pentru a invăfa pe oamenii 
noul și fără experiență cum tre
bue să se păzească șl cum trebue 
să prevină rroducerea eventuale
lor accidente.

Numai prin transmiterea dela om 
la om dela cel mai priceput și cu 
mai multă experiență, la cei cu mai 
putină experiență, la fata locului 
in diferite imprejurări, a felu'ui 
cum trebuesc prevenit? accidente
le, cum trebue să se lucreze pen
tru a respecta măsurile de sigu
ranță, putem intr’adevlr să in ă- 
turăm numărul ridicat de accidente 
care este o moștenite t Istă șl du
reroasă. de'a regimurile trecute.

Ing. ECTTZLI EUGEN 
decorat cu „Medalia Muncii'' 
șeful serv, de aerai Petrila

M <0ț_ II H
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„VULPEA PEDEPSITĂ**
PIESA PEN1KU COPII DE M. I LORI AN

A șap ea premiera a stagiunii 
T raîru'ui de Stat din P<jit>țeni 
«i avut loc Joi 19 Mai a cj 
pnn prc/cntarra piesei pentru co
pii ..Vulpea jK-.dcpsita'’ de Mir- 
cea Florian

Piesa prczinia o deosebită va
loare, deoarece într’o forma de 
basm, d> < i a<cesibila puterii de 
înțelegere a copiilor, înfățișează 
distin t un anume moment p lit c 
tare ar pura ture punde mționa- 
liiârii bit rrprinderjJor în tura 
noastrâ

Intre fabulația piesei fi faptele 
reale există o |>ermanvnlâ cores- 
ponden â

In r lief apar douâ grupări dc 
indivizi i ari sunt rX|X3nenți a d ua 
clase social- a ragrniste: burghe- 
z a rxp'oatatoarc (bursucul și po- 
po ul muncilor rxpl atat (ta toni)

Pe alt plan fe. situează figura 
lupului și a vulpii, uneltele c\- 
ploa atonlor. pre< um și Ca torul 
Ciuf ele nen ul n -sanltOi, co
rupt de sta ea so ala — iiigâm 
lai dar reeducabil.

F ind j^entru copii p e a a ■ im 
o puternica semnificație sociali; 
îmhră a a îd'aA într’o forma care 
-să permită se i a ea și ințel ger a 
conținu uIui. Copii au putut u|Or 
să. înțeleagă că bursucul fură 
castorilor munca ajutat fiind de 
lupul (forța (eroare) și vulpea 
(Viclenie) unelte între cari se 
menține o ptrmaii“iiîâ rivaliate, 
ore mân heaza dezagregarea cla
sei so iale dc care țin — bur
ghez a. — Au pu ut dca^emeni în
țelege că numai in iriți prn n ii- 
late, căliți de suferința, castorii 
— muncitorii — pet dărâma o- 
rânduirea ve he ca apoi cu for
țe reînoite de însăși victoria ob
ținută să porntas ă mai dej arte li 
muncă; o muncă utilă de astă 
dară, in folosul lor.

Grupa de mineri condusă de tov. Bora 
Petru dela mina Aninoasa a reușit să 
învingă greutățile și să depășească norma 

cu 15Ț
(Urmare din pag. l-a)

In regie, pentru a doua oară 
după ..Cumpăna” Gustav Valen
tin și Val Mujur au obținut gm 

u ce', remarcabil, icJielând prii 
linia grnerala pasagnle semnifi- 
«ative ale pieri

in privința interpretării a&easia 
a reușii susținând roluri d- ani- 1 
hllale să le umanizeze dândJ le 
contur psihologi» precis

In rolul bur u ului I ■ Sianes* 
»u a n alizdi < u talent lipul bur
ghezului, <rud, v<naJ. egoist și 
polirOn. iar Fifi Graz/iani — vul
pea îri piesă — a reușit u in- 
flâțișz'zc laz hrul ț* rfid și hpfiit 
dr rujjule. insinuant, gata o i- 
când să monteze intrigi pentru a 
parveni.

Pr.nir'un joc sugestiv, Beba 
Banu. în rolul lupului a 1 an pus 
în scenă pe în^lc-ul celor mici 
tipul brutal al slugoiului.

In r’un 4 uplu r» Ujit au aparut 
castorii — eroii pozitivi *■ piesei 
— tOri'urând firea r un terpera- 
mrnt deosebit dar pâîlrâjidu ți 
to:oda*J < orz u ,ca <a ani tanțî 
I ent u un s< op comun

Piesa b ne incht atâ j fost ju
ca ă, i itr'un r.tm vioi cu jft< 
d^ scenă dejajaî >u>esiiv. com
pleta a de ui balet al florilor 
ta r reușit n’a aiins insă posib li- 
lățile interpretelor.

Dciorurile exr< u*at dt piet m! 
Râul N^-gru au venit și «le. ală
turi dc «osiumc, ‘a satisfacă ce
rințele imaginației micilor spec
tatori.

Ca par e negativă semnalăm n 
nele dezacorduri 1n timp d ntre 
muzică și cor.

Reprezentarea piesei „Vulpe* 
l^edepsiiă ,,constitue un succes al 
Teatrului dc Stat în strădaniile 
sale de a prezenta piest pentru 
copii,

M A M.

rde producții e i.eutru exploata
rea frontului de cărbune.

Pentru armarea abatajului, , 
fost repartizat tovara ul Dcmeter 
Mihai. El este un imner bătrân 
cu multă experiența ți de felul 
cuin e efectuata armătura depin
de bunul mers al muncii. a- 
iutor al tovarășului Demeter, a 
fost de tânărul Ștefan Mihai ca
re deasemenea e lin muncitor har- 
ifc, iar la rol, pentru încărcarea 
cărbunelui in vagonete a fost re
partizat vagonetarul Pantelimon 
Miron.

• * •
In ziua următoare, munca a luat 

un aspect nou: organizarea mun
cii și-a arătat roadele. In trecut 
se întâmplau cazuri când armă
tura nu era făcută la timp, din 
lipsa de material lemnos, sau din 
cauza găurilor pentru impușuire 
care nu erau terminate la timp. 
Astfel se produceau gâtuiri iae 
norma nu putea fi indepllu'tă. Al
tul e rezultatul muncii organizate. 
Lucrările de escavar? a cărbune
lui, de armătură, de evacuare și 
de transport se fac concomitent, 
iar fășia de cărbu:.e ascunsă după 
straiul de piatră, a cărui exploa
tare cere munc". mul:ă șl migă
loasă, n'au mai fost o piedecă in 
calea depășirii normei.

Acum vagonetarul Pantilimon 
Miron. are mal mult de lucru. In 
trecut încărca cu carbjn? mai pu- 
(jie vagonete decât era prelimi
nat.

După organ zarea muncii in fie
care zi exped ază din galeria de 
bază mal multe vagonete pline- Cu 
IS la su'Z mai mult peste normă.



• URI NOI

.DIN CÂMPUL MUNCII DECE TREBUE SA AVEM UN NIVEL DE 
CALIFICARE CAT MAI RIDICAT?

Importante depășiri de normă 
la Atelierul Mecanic dela mina 

Certej
însuflețiți Jr nunle sarcini ce 

slau în fața clasei, muncitoare ți 
conduși de oigunizația P. M, |{. 
muncitorii Uda Atelierul Mecanic 
din Ccrlej, au obținut frumoase 
succese In munca.

Astfel echipa compusă din tov 
Pop V , Oolgoțiu AJrx., Borjia 
Ion, Bârsă iin N., Susan Aurel ți

Populația muncitoare a orașului Brad 
a sărbătorit plină de entuziasm Ziua 

Victoriei și a Independenței
La Brad, Ziua Victoriei a fost 

sărbătorită cu marc entuziasm de 
către muncitorimea care a parti-i 
cipat intr un număr imens de 

mare. Pe arena Sportivă din lo
calitate în cadrul unui bogat pro
gram artistic a cântat corul rima
tei, iar un număr de peste 300 
Ostași au executat un program de 
gimnastică ritmică după care • 
chipa de dansuri a arlmatei £ 
execu at diferite dansuri din Țara 
Moții cm .

Programul a luat sfârșit ptria

pentru
(Urmare dia pag. I a| 

expansiunii lor mondiale, mo- 
nopoiișlii americuni folosesc ide
ologia cosmopolitismului care 
reprezintă reversul naționahs. 
mulul burghez,

Temăndu-ie cu de mourle de 
succesele socialismului, imperia
liștii speru sa poală sdruncina, 
submina, <u ajutorul cosmopoli
tismului, sfântul sentiment al 
patriotismului, >ă intunece con
știința națională a popoarelor, 
să slăbească voința lor de luptă 
pentru libertulea și independența 
lor. Atât naționalismul cât și 
cosmopolitismul suni folosite as
tăzi de imperialiști cu un singur 
scop, acela de a slăbi lagărul 
socialismului

Crainicii cei mai zeloși ai i- 
cestei ideologii sunt agenții plă
tiți ai imperialismului american
— socialiștii de dreapta: Blum 
Benin, Saragal, Schiimacher, 
Spaak și alții, ('osmopoliții so
cialiști de dreapta iși aplică pe 
teren teoriile lor despre con. 
cepțiile inoecliile ale suverani, 
tații națioale", vânzându-și țările 
milionarilor lumericaiii „Planul 
.Mar-ductil" pe plan economic, 
pactul Atlantic din punct de cre
dere militar, „Uniunea Europea
nă" in domeniul politicii externe
— toate duc la pierderea suve- 
ranității naționale de către slu
tele din Europa occidentală și 
la frasformarea lor in sateliți ai 
U. S, A,

In țările democrației populare, 
care realizează adânci prefaceri 
social-economice și care au în
lăturat burghezia dela putere 
agenții imperialiștilor a'iglo-ame- 
rcani folosesc naționalismul ca 
uneltS principală împotriva o- 
rânduirii democralice-populare 

; împotriva prieteniei popoarelor 
care se întărește mereu și împo. 
Irioa legăturilor frățești lot mai 
strânse cu U. R, S, S,

In ce constă forța țărilor de 
democrație populară? In faptul 
că raporturile socialiste ce e 
întăresc mereu asistența mutu
ală desinteresată, bazate pe fra
ternitatea și egațiatea țărilor de
mocrației populare și U.R.S.S.,

Pi. uiar Logltin, luând in acord 
<onfec (lonarea vagonetelor 111‘cc- 
>are transportului de minereu de
la mină la ftota(ie, a reușit să 
depășească norma cu *11 la sută, 
datorită unei munci bine oignni- 
zjite, Înlăturând timpul tnotl și 
lichidând absențele nemotivate.

V. PEPELEA coresp. voi.

Împreună ca ostașii

desfășurarea unui match de foat- 
hal între echipa Armatei ți e 
chipa locală Autul cu rezultatul 
de 2_l țientru Auiul

Populația muncite are care a 
luat parte la marcața sărbătoare ■ 
victoriilor repurtate de glorioasele 

arma e sovietice a ovaționat în
delung pe matele conducător de 
popare și cel mai bun prietin al 
[ropotului nostru, generajissimul 
Stalin.

MARIAN PETRU 
coresp. voi.

Împotriva naționalismului, 
internaționalismul proletar

permit să se construiască cu suc
ces socialismul și să fie înlătu
rate și lichidate clasele exploa
tatoare, Reprezentanții rămași ai 
claselor exploatatoare pe Cule 
de pieire încearcă să lupte îm
potriva regimului populur-demc- 
cral, a dictaturii proletariatului 
prin semănarea neîncrederii și 
dușmăniei intre popoarele țărilor 
de democrație populară și U. R.
S. S Încercând să rupă cutare 
sau cul.are țară dela lagărul so
cialist democratic comun, bur
ghezia caută să creeze astfel po
sibilități reule pentru restaura
rea capitalismului, Tendința de 
a se îndepărta de torentul comun 
ul construcției socialiste, de t 
se izola și de a se închide ’n 
găoacea sa națioiilă, tendința de 
a cocoloși contradicțiile de clasă 
din sânul propriei națiuni, ten
dința de a nu Dedea ceeace a- 
propie și unește massele munci
toare ule diferitelor națiuni, ci 
de a oedea numai ceeace le 
poate îndepărta una de alta — 
toate acestea burgheziu și agen
tura ei le sădesc și cultivă cu un 
singur scop: să-și recâștige do
minația de clasă pierdută

In ciuda înfrângerii burgbe 
ziei in țările de democrație po
pulară, naționalismul prezintă 
acum pericolul principal pentru 
construirea cu succes a nouii o 
rânduiri de stat și pentru dez
voltarea acestor țări pe calea 
socialismului. Agentura imperia
liștilor caută să ațâțe naționa
lismul nu numai in sânul pături
lor mic-burgheze și a intelectua
lilor, dar și in sânul părții îna
poiate a clasei muncitoare. In
fluența naționalismului pătrunde 
și în rândurile partidelor comu
niste și muncitorești din țările 
de democrație populară. Odată 
cu ascuțirea luptei de clasă, se 
manifestă in aceste țări tendințe 
naționaliste, încercări de a a-
dapta politica internalionalistă a 
clasei muncitoare la politica na
ționalistă a burgheziei

Pilda clicii lui Tito din Ju- 
gorlavia arată limpede unde 
duce naționalismul Pășind pe 
ca'c.r naționalismului, această

La Pelrila

Campania de califi
care a câți mai mulți 

mineri se desfă
șoară cu intensitate

La Petrlla, campunla pentru ca
lificare a cât mal niultl muncitori 
necullllcați se desfășoară cu In
tensitate.

In prezent funcționează 4 școli 
de calificare paralele pentru ca- 
llllcarou inineră. Cursurile a două 
școli începute acum două luni șl 
juma ale, juna pentru pregătirea 
du alutorl mineri recrutat! din rân
durile vagonetarilor șl una pentru 
pregătirea de inițieri din alutorl 
mineri, urmează să la sfârșit. Iar 
alte doua usemănătoaie au înce
put acum o săptămână.

Insă campania de calificare nu 
se desfășoară numai po tărâm mi
ner l a preparata du cărbuni dltl 
Petrlla densentenua se sltnte lipsa 
do brațe de mutică callllcate.

Pentru pregă'lria de noul cadre 
calificate necesare preparațlcl, in 
ziua du 12 Mal a lost deschisă la 
Petrl’a o școală de calificare pen
tru munc'torl necall kațl din pro
ducție, care este frecventată de 
50 do elevi.

Lecțiile aces<el școli sunt pre
date de Ingineri și tehnicieni spe
cialiști. prin a cărei frecventare 
muncitorii ișl, însușesc un nivel 
de calificare ridicat, care să co 
respundă necesităților actuale ale 
preparațlel din Petrlla.

ST- SOLGA. coresp. voi.

(minare ăia pag. l-a) 

ludecate. Flecare om din echipă 
ta știu precis ce are de făcut să 
nu slea să aș’epte lemnul sau sâ 
sc plimbe pu abataj Irebue ell 
minat in intregjne timpul mort; 
lucra llu secundare tribuesc ast- 
lel repartizate ca ele să poală II 
executate de unii in timp ce cei
lalți continuă la extragerea căr
bunelui.

Insă uu este suficient numai 
atât. Flecare miner din echipă tre
ime să aibă o calificare profesio
nala căi mal ridicată Ortacii uicl 
dc pildă, lucrează bine. El știu 
cum Irebue să lucreze după ce le
alii Impârllt sarcinile dimineața, 
la nul im există timp mort. Toi 
timpul il loloslm la extragerea 
cărbunelui- Pe când ortacii Iul 
Sus ran și Stănllă tiu reușesc să 
facă fată. Și nu fiindcă nu ar mun
ci. De muncit muniesc șl el, insă 
nu au mult spor la treaba Nu au 
callilcarea care se cere celor cate 
lucrea'â In mină.

Șl iczultatele se văd. Eu șl or
tacii mei 30 la rută pește normă 
Iar Săsărati șl Stânllă cu ortacii 
lor stau sub normă cu 29 șl 40 !□ 
sută

Din exemplele date chiar din 
munca grupei mele cred că am 
reușit să arăt că fără o ca'llica- 
re mai înaltă nu se pot obține rea
lizări in producție, ori cât elort 
sur depune, nu se roat- obține un 
câștig mal bun chiar dacă se mun
cește mult

IOV AN ANDRON1C
miner

șef de grupă la mina AnlnoaSa

clică duce o politică vădii troț- 
cliistă și contrarevoluționară în 
tonte chestiunile esențiale. Pentru 
a ascunde acest lucru, ei aiiunțu 
in mod mincinos „desființarea'' 
contradicțiilor de clasă, tar in 
reulitate mizează pe chiaburime 
ca pe sprjiuul puterii lor. Îm
pingând lot mai departe Jugos- 
laoia pe calea transformării in- 
tr'o republică burgheză obișnui
tă, tiloiștii folosesc aparatul de 
stat ul Jiigoflaoiei pentru perse
cutarea crâncenă a acelora care 
declară cu curaj că rămân cre
dincioși marxism-leninismului și 
prieteniei cu Uniunea Sovietică. 
Nemernicul trădător Tito, în
treaga sa bandă de călăi și pro. 
ooculori, flecarind despre con
struirea socialismului „pe scară 
națională in Jugoslavia", au in
citat in realitate orice lupta 
împotriva imperialiștilor anglo- 
amercani și și-au îndreptat toate 
sforțările pentru ațâțarea urii 
impotriva U, R. S. S, și a țări
lor de democrație populară. Na
ționalistul irnveterat Tito a dev"- 
nit unealta ațâțătorilor la război 
anglo-americunl, care-l folosesc 
impotriva Jugoslaviei însăși.

Partidele comuniste și muncito. 
rești au tras învățăminte din 
trădarea clicii lui Tito, și-au 
sporit vigilența față de orice 
manifestări de naționalism in 
rândurile lor, Cnoscuta Rezolu
ție a Biroului Informativ asupra 
situației din P. C din Jugoslu- 
via a jucat, un rol enorm in a- 
ceasla direcție Partidul ifuncilo. 
resc Unit din Polonia și Partidul 
Comunist Bulgar au dat o ri
postă energică abaterii oportu
niste de dreapta și naționaliste 
din rândurile lor in persoana 
purtătorilor ei, l eslau (Comulcai 
și Traicio Coitov, care trecând 
pe pozițiile naționalismului, pro
fund dușmanose clasei munci
toare și socialismului, au pășit 
pe o cale extrem de primejdi
oasă

Partidele Comuniste lup'ă 
impotriva naționalismului din 
lâ'idurle lor, considerâiidu-l drept 
<iu mai periculoasă manifestare 
a influentei burgheze Substilu

iud intereselor de clasă ale pro
letariatului interesele „întregu
lui popor", ștergând deosebirea 
dintre parfid, clasa muncitoare 
și popor și întunecând conștiința 
comuniștilor, naționalismul pune 
partidul in primejdia de a-și 
pierde orientarea de clasă, de a 
trece pe pozițiile burgheziei, a- 
dică pe pozițiile trădării cauzei 
socialismului și libertății patriei 
Naționaliștii din țările de demo
crație populară se manifestă in 
primul rând prin ostilitatea lor 
față de Uniunea Sovietică, ga
rantul victoriei socialismului 
din aceste lari, garantul exis
tenței lor naționale. Atitudinea 
față de Uniunea Sovietică cons
tituie piatra de încercare a ud. - 
vârâtului internționalism pro
letar, pentru toți comuniștii, 
penru toți patrioții devarați.

(druiiniștii demască fără cru
țare toate manifestările de nați
onalism și luptă neîncetat pentru 
stârpirea lui. Ei acordă o deo
sebită atenție educației in spirit 
internafionalist, folosind bogata 
experiență a gloriosului Partid 
Bolșevic, stegarul internaționa
lismului proletar.

Experiența U. R, S. S. arată 
ce mare importanță are prietenia 
popoarelor pentru construirea 
și apăraea orânduirii socialiste. 
Numai conducerea clasei muci- 
toare, a partidelor comuniste și 
solidaritatea proletară interna
țională pot asigura succesul 
luptei gigantice a popoarelor. 
Experiența P C, (b) al li. II.
\ dovedește deasemenea că 

partidul proletariatului realizea
ză prietenia intre popoare du
când o luptă neîmpăcată împo
triva manifestărilor naționaliste

l.agărtil imperialismului es'e 
condamnat de istorie, Învinge 
și na invinge Lagărul păcii al 
prieteniei intre popoare al de
mocrației și socialismului ir 
frunte cu Partidele comuniste și 
cu Uniunea Sovietică. Lupta ho- 
tărită impotriva naționalismului 
l>t ntru internaționalismul pro
letar, este una din condițiile 
pricipule ule acestei victorii

IATA DECE IRLHUE SA AVEM 
UN N1VFI DE CALIFICARE CAT 

MAI RIDICAT

Avea 14 ani când a intrat pen
tru prima data in Atelierele Cen
trale Petroșani.

Legrand losif a rSinas mirat 
dc repeziciunea și precizia cu ca
re lucratorii caie-și cunoșteau nie- 
ser a iiiânuiaii mașinile șl uneltele 
de lucru.

Cât n'ar fi d.it il -â poată stă
pâni mașinile, sa poala sa școala 
cu aceste pese cum scoteau cei
lalți! I se parea lucru mare- Cre
dea ca n’o sa poată face treabă 
niciodată.

Dar când a început sa le prin
dă rostul, im sa mai la-a'. Daca 
a vrut sa știe ceva, nu s'a lasat 
până n'a aliat. Și așa a prins dra
goste de munca, dragoste de ma
șinile d n atelier.

Când a terminat ucen'c a a ră
mas mai departe in atelier Lucra 
cu sârgu nta și când sc ivea ceva 
cniTipl cat nu se lașa până nu gă- 
sia rezolvarea. A‘a a început să 
citească cărți te1 iihe unde se 
sorbea despre munca lui

ȘCOALA TEHNICA HORTICOLA
Ocoagiu. jud. Hunedoara

AVIZ
Se aduce la cunoștința celor 

interesați că examenul de admitere 
in anul 1 se va ț ne în zilele 
de 7—2S 1‘tnie ac si la
1 Septembrie a c. Examenul cen 
Stă din următoarele pr.be:

Examen scris: L. Româna și 
Șt. Naturale.

Examen oral: L. Română. Ma
tematic', Istoria. Constituția R P. 
R., Șt. Naturale și Fiz co-Chimice.

Relațiuni se pot cere zi'nic la 
cancelaria școlii.

Școala posedă internat și can
tină

OJRECȚIUNEA

Astăzi, Legrand los f este u- 
ntil dhi ce1 mai buni lucratori de
la A. C. P. Cine alara di el mai 
lucrează deodata la 3 mașini de 
•alai roți dințate.

la â cc ra'pimde Legrand la 
ancheta noastră.

Dacă am reușit să mă ridic, 
să-mi cunosc bine meseria șl sâ 
obțin cele mal bune rezultate a- 
ceasta se datorește sforțărilor de 
a ml ridica intr’una nivelul de ca- 
lllicare profesională.

Ml-aduc aminte cât de greu ml 
sa părut la inccput să lucrez. In
să pe rnasuiă ce deprindeam mun
ca pe măsură ce invâlam cum 
să muucesc, eforturile erau mal 
mici, Iar rezultatele tot mai bune- 

In atelier dacă nu știi să lucre
zi, muncești mult, produci puțin 
și câștigi așa cum produci.

Astăzi, mie îmi este ușor să 
lucrez la 3 mașini deodată.

Totul depinde de nivelul dc ca
lificare al lucrătorului. De califi
carea lucrătorului depinde șl sa
larizarea sa. Cu cât u.- lucră
tor are o calificate mal ridicată 
va putea executa lucră. 1 de Im
portanță. unde se cere precizie și 
repeziciune, va putia II încadrat 
inir’o categorie de salarizare mal 
bună, corespunzătoare calificării 
sale, va produce mai mult având 
deprindere șl organlzându-și mun
ca mal bine.

lată cum de calificare depinde 
producția, calitatea produselor, 
dar depinde șl îmbunătățirea con- 
ditiunilor de viață ale lucrătorului.

Câștigul meu lunar se ridică 
până la 26.000 lei.

Dece? Fiindcă in timp ce unii 
lucrători lucrează prost, nu-și or
ganizează munca, cu coordonez 
munca la 9 mașini de frezat șl 5 
mașini de găurit. Efectiv, dato
rită nvclului ridicat dc calificare 
eu pot să lucrez deodată la cele 
3 mașini de tăiat roți dințate.

Citind cărți tehnice cu mi-am 
câștigat o seric de cunoștințe teo
retice, pe care zilnic le aplic in 
practică șl astfel lucrez cu mal 
mare ușurință decât cel cari o- 
dată ucenicia terminală nu sc mai 
ocupă de ridicarea lor profesio
nală.

Cei cari întâlnesc greutăți pe 
cari singuri nu le pol rezolva, a- 
ceia Sunt cu nivelul profesional 
scăzut. Fiindcă in meseria noas
tră nu irebuesc fă se ivească pro
bleme pe care noi să nu Ie pu
tem deslega-

Deaccea, cel care nu au sufi
ciente cunoștirțe teoretice Irebue 
fă urmeze școlile de calificare, 
unde vor invăța lucruri de folos, 
unde vor primi noul cunoștințe cari 
puse in practică il vor ajuta in 
muncă.

Pe măsura ridicării nivelului 
profesional, se imbună'ătește ca
litatea muncii, dar se îmbunătă
țește în aceiaș măsură condlțiu- 

n'le de viață ale muncitorului 
lată dece Irebue să avem uu 

■ihel dc caliilcaie cât mal ildicat!
LEGRAND IOS1F

frtzar
la Atelierele C.ntrale Petroșeul

AȘA AM PUTUT SA DEPĂȘIM 
NORMA Șl SA NE ÎMBUNAT A-

I IM CÂȘTIGUL

Pelric Pelin iste șeț ul unui 
schimb din grupa tooai ășului 
Deuk I ențel din abatajul tine
ri tulul dela mina loneu

LI și urlații lui, obțin succese 
din zi in zi mui bune Dela in- 
cepulul anului iu fiecare lui<a 
echipa tovarășului l'etzic a de
pășit riurmii hi prima lună 14 
la sulă pste normă, apoi 7b ol 
56 la suta, Progiamul prevăzut 
pe primul trimestru a fost depă
șit <u ji) tu su'i iu Iu rus Mai 
până iu prezent uh o depășire 
de Iu .ulă a noi mia Uu alt 
sui ies ul echipei sule este rcu- 
iiomia de exploziv pe care a 
realizat-o. Din laniiurii și până 
■ < um ci lupa tou.ii ușu lui Pctric 
a lerdi/iit o ci uliului medie de 
exploziv de 07 la sulă

( um reușește < risipo iooură- 
fUlui Petri, să oldmă asemenea 
iui < esr 'z

Răspunsul este ret dat de to
varășul Pelric cu privire lu ars- 
ihetu noastră fi /re cărei ra- 
pr t/diic'em;

Succesul nosbu conitâ ia orga
nizarea cât mal buna a muncii, 
plasarea judicioasa a găurilor ți 
îndeplinirea de către fiecare uiiner 
a sarc'nilor ce-i revin.

Organzându-ne cât mal bine 
munca, repartizând in modul cel 
mal just brațele de munci, noi 
am putut reduce efectivul schim
bului, ajungând astlel sa scoatem 
aceea., cantitate de cărbune insă 
cu oameni mal puțini.

Eu șl cu ortacii met in cele 8 
orc dc lucru, nu slăm o clipa lo
cului. Fiecare șlle ce irebue să 
Iacă tj lucrul merge iăi2 intreru- 
pere. Numai așa am putut sa de
pășim norma șl să ne Itnbunălăllm 
câștigul. Eu. dc pildă, iu luna A- 
prllle am câștigat IhOtXl lei.

Producând mal mult, lacem să 
crească sa'ariul imbunaiățlndu-ue 
astlel conddiunlle de trai.

Dar ca să poți obține asemenea 
succese este neapărată tievoe ca 
fiecare miner să aibă un nirel de 
calificare cât mai ridicat. Numai 
un miner cu o cât mai inaltă ca
lificare profesională va putea să 
înregistreze succese in muncă șl 
să-și ridice nivelul său de trai.

In mină, fiecare orerațiune cere 
minerului o buna caliicare. Pla
sarea, baterea șl împușcarea gău
rilor, evacuarea cărbunelui, orga
nizarea și desfășurarea muncii, 
armarea, toate acestea reclamă 
din partea șefului de grupă dc e- 
chlpă și a minerilor din abataj un 
nivel de calificare profesională cât 
mal ridicat-

Minerii cari posedă un nivel ri
dicat de calificare ișl depășesc 
normele, ișl ușurează munca și ișl 
măresc salariile, asigurându-șl 
condițiuni de viață din ce in ce 
mal bune.

PETRIC PETRU
miner

șef de echipă in abatajul tineretu
lui din mina Lunea
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Guvernul democrat provizoriu al Greciei va continua 
să militeze pentru încetarea războiului civil care 

amenință pacea mondială
GRECIA LIBERA, 20 (Rador) 

h IS Mai, guvernul democrut 
provicoiiu al Greciei s’a întru
nii In ședința ordinată Prrședin 
trie ternului democrat provi- 
jtOiiu Mi sus P.n tsal id< s. j făcui 
o expunere iiiuprj nouilor *n ț a 
livc luate du guvern, In eed r a 
întuiării răsboiului chil din (iu 
iia. Ministrul de Rihboi Dihniij 
Vlanda, a vorbii apoi d spre ta
tuat ia dc|K' fiO'ituiile de luptă.

La închiderea ședinței guvernul 
demo rat provizoriu, j dat jju 
blicjtații un comunicat în ai de
clari pr ntre al ele :

Guvernul democrat p oviz nu 
a constata , u s.it's acții- -ă n u<t 
fa inițialiiă |x-ntiu incitarea răs
boiului civil din Grecia a nviit 
un adânc r.Vunei, în rfn lurile șol- 
duților și ofițerilor cinstiți din al
intata monarlvo-'fasc istâ In rân
durile întregului popor grec pre- 
r uin și în opinia jaiblică mon
diala.

Tiaficanțfi streini ai sângelui 
poporului gerc și vasalii lor, di la 
Atena înecarea să înăbușe cu fcc 
și sabie dorința nestrămutată a 
po|>oiului gterc de a opti văr
sarea de sânge.

Guvernul ntonarho-fa cis'. a por
nit o nouă campanie de crime îm
potriva |vatrioților grei i In Gre
cia monarh i-fascistă Curțile Var 
țiale etni fără încetare sent nț d 
condamnare la moarte și trimit 
în fața piu oanelor de execuție p.i 
cei ntai buni fii ai {toporului In

Hotărîrile Comitetului Executiv C.G.M.
(urmare din pag. I) 

ulti,mele zile, s’.i deslănțiut din 
nou urgia călăilor monarhii fas
ciști îmțiouiva populației pașni
ce. Numai în Macedonia (), ci- 
dent.ila au lost ai. state pvsto 
10.000 țiersoane ațaițiiiând lami- 
I ilor |>.t11iiani 1 ur. Copii, femei și 
bătrâni sunt a un, ați In închisoare 
undi sunt torturaț. și exteikn1.J 
nați.

depășit Planul cu 34 la sută, Iar 
exploatarea Lt nea d ii Valea Jiu
lui, a depășit Planul cu 9,71 la 
sută In cadrul întrecerilor s'au e- 
vioențiat in muncă un număr în
semnat de salariați, care prin ino
vații, raționalizări, șl Invenții au 
contribuit la îmbunătățirea proce
sului de producție.

Comit.tul Executiv, al C. G. M., 
constată însă că pe lângă reali
zările obținute iu întrecerile or
ganizate in cinstea zilei de 1 Mai. 
mai persistă încă multe lipsuri in 
muncă organelor sindicale șl anu
me: iu unele întreprinderi între
cerea a fost organizată in mod 
birocratic. Nu peste tot obiectivele 
întrecerii au fost concrete șl le
gate de specificul ramurii respec
tive nu a fost un control efectiv 
din partea Uniu iilor șl a Comi
tetelor de sindicate asupra tutu
ror întreprinderilor aflate in între
cere. V. (

Totodată se constată aba crea 
Biroului Executiv al Uniunii Mi
nere care nu a ținut scamă de ho- 
tăririle Comitetului Executiv al 
C. G M. cu privire la decernarea 
drapelului de pr, ducție șl stabili
rea întreprinderii fruntașe. Conii- 
t tul Executiv al C. G. M aprobă 
propune ca comisiilor de intreceri 
ale Uniunilor de decernarea dra
pelelor de către Uniuni și Centiale 
la următoarele intreprlnderi:

1. In ramura feroviară: 
Atelierele (iriidUt-Hoșie-Bucureșll,

2. Iu ramura carboniferă: 
Exploatarea /.oneu-f alea Jiului

3. Siderurgică:
liziuelc U. I>. li. 1. V.-Reștfa

4. Metalurgie prelucrătoare:
E'ulcan"-Bucureșli,

Autoritățile din Atena au dcslânțuit un 
nou val de teroare împotriva luptătorilor

patrioți și t amiliilor lor
GRECIA LIBERA .0 (Rador)

Postul d radio ,,Grecia Libera’’ 
a transmis un articol al iui Mil- 
sos Partsalides care subliniază iă 
autoritățile din Alena au deslăn- 
țuit un n u val de i roate și ma 
sacre sângeroase

La Kefalonia au fost impuș- 
1 ați r-rent 18 patiioți ccndainnați 
la moare, peniu activitatea i'nti- 
hltleris'a. Viețile a -ut de lup
tători antifasciști, salvate anul 
trecut prin protestele < rinic' nu 
blice mondiale, sunt d n nou în 
primejdie Represaliile împotriva 
luptă'orilor. din a mala mișcare 
de rezistență au devenit și mai as
pre în ultiinih zile. Sistemul 
luării de oîle ateci a început a um 
să fie aplicat pe scară î tinșă. Su
te și mii de rude ide partizani
lor. femei, copii și bătrâni, sunt 
arestați. In Macedonia Occiden
tală s’au organizat masive ac-

5. Chimică:
Eabrica „I’honix"-Baia-Mare.

6. in ramura petroliferă: 
Schela Băicoi-'f intea.

7. forestieră: 
Exploatarea ,, \(oldaoifa"-('ăm-

ptiluiig-Hucomiia
8. In ramura cnstructli:

/ abrica de Ciment Turda,
9. Textilă:

Bumbăcăria lîomână"-Jilava
10. Textila: 

../•'abrica Hainiși".
11. Pielărie: 

.Janoș IlerbaC-Cluj
Totodată Comitetul Executiv a- 

probă propunerea in evidențiere a 
următoarelor întreprinderi, care 
sau distins prin realizările lor:

I. I,S.S -Hunedoara.
-. Exploahirea Pelrila-I alea 

Jiului
>. Atelierele C.E.IÎ .-Timișoara
4. Eabrica de unelte „Semăn.!. 

loarea"-Hucu''ești
>. Țesătoria „Industria Bum- 

bacu lui"-București
<>. Elatura „J’iscofiT'-Popești. 

I.eordeni
?. Schela Sovrom-Târgovișle
•S. Tipografia .,Unioersul"-Bu. 

reșli
Comitetul Executiv al C. G. M. 

trimite salutul său fierbinte tutu
ror muncitorilor, muncitoarelor, 
tehnlc’emTor, inginerilor și func
ționarilor. pentru realizările ob
ținute in lupta pentru îndeplinirea 
Și depășirea Planului de Stat pe 
luna Aprilie șj cheamă întreaga 
clasă muncitoare să pornească cu 
și mal mare avânt la îndeplinirea 
și depășirea Planului de Stat pe 
trimestrul || al anului 1949

Comitetul Execuți
al Confederației Generale a Muticii

Iu încheiere comuni, atul aiată 
lă guvernul d<mociat provizoriu, 
va continua să militiz pentru î - 
cetarva răsboiului c vil In iic- 
. ia. rădioi care amenința |xi| e.r 
mond ala si că este, s gur d fap 
tul iă opinia publică mondială, 
se va ridica încă odată țxntru a 
opri mâna criminala a < ălailor 
moiiai ho-fast iști.

țiuni de represalii împotriva po
pulației pașnice. Nniniti la Gre- 
ticvo au fost nalt ca oslalect 
3(10 Io uitori. iar din șutele înve 
cinate alți 400 La Nestori uu 
fo'< arestate 8(10 de perscane. la 
Siatita, 000, la Norizos, 150. Ja 
Ka'l ’ria “00, la Ptolemois și la 
Klorina câte 150 persoane. Nil- 
măi ui celoi atestați in ultimele 
zile trece de 30(10. La' are iatl 
sunt supuși un i tor.uri brutale ș. 
apoi omorâți

Zilliacus a declarat ca va continua lupta 
de demascare a actualului guvern englez

LONDRA. 10 (Rador). — In 
urma ex Iederii sale din Pairii-, 
dul I iburist. depilatul Zilliacus a 
arătat ca a est fapt se datoreș e 
luptei sale pentru pace.

El a spus între alele:
,,Conducăiorii Partidului labu

rist au hotărît că nu p:t fi m m 
In u al acestui partid țxntru < a 
am participat la Congresul Mon
dial al Partizanilor Păcii dela

Paul de Grott, secretarul P.C. Olandez 
a cerut parlamentului încetarea războiului 

din Indonezia
HAGA. 19 (Rador). — în 

parlamentul olandez au corn miat 
desbaterile în chestiunea indone
ziana.

Paul D' Grott s •< returul gene
ral al Partidului Comunist O- 
landez a prezentat in numele giu- 
pului parlamen a comunist o re
zoluție prin cate se cere înceta 
rea răsboiului sângeros din In 
doncz’a. în heierea păcii și lua

Comitetul Executiv al C. G. M. 
chiamă oamenii muncii din Anglia 
să intervină pentru eliberarea 
antifascistului Gerhardt Eisler

BUCUREȘTI. 20 (Hiidoil. 
Comitetul Executiv al C.G-M. 
u transmis presei următoarea 
deelu rufic:
..Comitetul Executiv al C.G.M 
din R P.R. în numele a peste 
I 500.000 de oameni ui muncit, 
organizați ,în sindicate, își ex
primă udâncu iniligmire împ. ■ 
triva metodie.lor hitleriste între
buințate d< polițiiu. britaiziraă. 
la ordinul imperialiștilor ame- 
ricinii, prin arestarea în mod 
samavolnic u antifascistului ger 
nimn Gerharxlt Eislcr

Eelul e.um a fost răpit frun
tașul democrat german de către 
poliția britanică reprezintă o

Noi luptăm pentru pacea mondială, 
pentru înjelegerea cu Uniunea Sovietică 
a spus Henri Wallace, în discursul de încheere a călătoriei 

sale de propagandă pentru pace
NEW YORK, 18 (Rador) —

Ca incheeie a lalaioriei sale de 
piop.ig.iid, leului pac elec uat,i 
in orașele jnincipale dn Satele 
Unite, Henri Wallace, a voibit 
la Madt oii : ouare Jarden in fala 
unei mulțimi <-n uzias e, lompu.a 
dm mun i ori și intelectuali pio- 
giesiș i dm o a;ul New York

W.rlla, < ș. -a < xpiiiii.il eoni m- 
țț| lea a [xjporul anieiiian val 
lupia pentru pa, e bazându se |ie 
colabuiaiea i u Uniuni a Sovietica 
As s ențu a aplaud.it puteinic de 
i larația lui Wallace <a Gutei nul 
Statelor Unite și |>uporul amen
inți treime să le-ipingă tratatul A- 
tl.uni, ului de Nord Aiaiând .ă 
in i ursul călătoriei sale a luat 
cuvântul la Ii8 întruniți îl 15 
oia e in a ara de New Yorlr, 
Wallace a a. uzat presa america
na .a ignori aza n mod intențio
na' aceste meetinguri.

La ele a spus Wa'U.vre, au 
participat rumeni s lupii care dâu

Paris De i în momcn ul de față 
e ineizite unui rrr-'nb u al Par 

udului laburist să lupi |x nt u 
pace"

Zillia ut a declarat că va ră. 
m me in Camera Comunelor, de
la Lo idr.i în calitate d- deputat 
independent. Va lujrta in a (im 
nea de demascare a politicei a 
trialului guvern 

rea de mâluri ne, i sare de către 

guvern pentru r<*< unoașlcrea de

plina a R publicii indoneziene ca 

Stat indepe",'--' I’easemcnea se 
. ere guternului olandez retrage

rea tiupelor olandeze depe po

zițiile o upate. înainte de 18 

ÎL embrie 1918 precum și eli 
berarea nei ondiționata a tuturor 
deținuților jrolilici.

bru alti încălcare a celor mai ele
mentare legi internaționale care a- 
sigura dreptul de azil a refugia- 
ților politici.

Asemenea nete, ilcsonoreazu 
atut pe cei ce le-au făcut cât și 
pe stăpânii lor magnuții W aii 
ktireet-ulni

Chemăm pe iriimcn'i muncii 
din Anglia să intervină energic 
pentru cl'borarea imediata ti 
fruntașului antifascist gerintin 
Gerliurdt ]■ islcr.

In numele Comitetului Exe
cutiv al C.G.M. din II.P.R.

Președinte-
(HIEOIIGHE APOSTOI.

du-și -cama de ‘tmnifi.aria Tra
tatului | litru ei și p n'iu cop i 
lor. s'au ridnal im|>otriva ac -.- 
Iu tiatat. ia e amenința sa oiș
ti ugă jirospei rati-a libertatea și 
tizța lor

,,Noi lup am, a declarat \X „ 
IJ ‘ e |>en ru a pune .apai fd men
iului moral al Stat, lor Unite, 
lupani impoi.ta cârdășiei dintre 
Statele Unite ți F raiuo alaul < e- 
la Madiid- Lupani împotriva re 
fă ‘i.ic < ie, maniei naziste a aro- 
eia'iei iu inonopohști. germani- 
taie l-au ajus țx: Hulei li paleic.

Luptăm inițKiirita cheltui lilor- 
nebunești |ien.ru inarntaie In ti rp 
<i oamenii duc lipsa de 1 ■ u ați
nu au siguranța zilei d<- mâ nc 
Șl IIU ga esc de lucru

Noi Iuți ăm |>-nlru pa, ea m n- 
diala. |>enttu ințeâegerea i u U- 
niunea Sovieti. â.

Deputa ul 1 îl ur st liiiani, Hut- 
. Iiin-on luând cuvântul a subti
li ar ne, e.iialea unirii oamenilor 
cins iți din lumea fnireagâ In I pta 
pentiu pace

Tinere ul nostru a spus Hut- 
chin on, lup i in Mala a ți uliu a

Să luptăm pentru o mai bună ,ț 
organizare a muncii

(Urmare din pag l-a) 

plinirea șl depășirea noimei, depin
de realizarea unul câștig mal bun 
pentru întreaga echipă.

Sarcina prlnc'pală In ceea ce 
privește organizarea muncii. II 
revine șefului de grupă șl echi
pă. In toate locurile de muncă țe- 
ill de grupă șl echipă 
sunt recrutați din rândurile mi
nerilor cu mal multă experiență 
cu spirit organizatoric dcsvoltat. 
El au datoria de a-șl folosi din 
plin cunoștințele și experiența lor 
de muncă, au datoria de a fi bu
ni gospodari in unitatea respecti
vă. Ei trebue sa vadă dacă oame
nii au de inleplinit sarcini prech'a 
in cadrul muncii complexe dm a- 
bataj. dacă flecare om este re
partizat la locul de munca potri
vii. și să lie preocupați in perma
nență de o mal bună organizare a 
lucrului.

Inii șefi d„- grupă din minele 
V-il J ului, au icușit sa organi
zeze munca in chip superior și să 
producă mai mult, alții au făcut 
mai puțin in acest sens Iar munca 
grupei lor merge incă slab. E ne
cesar insă ca metodele bune de 
organizare a muncii să lie popu
larizate și insușite de cât mai 
multe rrupe rămase in urmă. Me
todele bune de organizare a mun
cii trebue să constltue unul din 
subiectele discuțiilor purtate in 
ședințele de producție, subiectul 
multor articole publicate in gaze
tele de perete.

Un alt factor care aduce o 
contribuție esențială in extinderea 
metodelor bune de organizare și 
de creștere a prduclivilățil mun- 

pune la -J spo itia im| eriafișiilor 
amer . ani ,o ț.orul și r au lucuf 
d n a « astă țara.

El .< sul l ni t iă p.v^inul la
burist nu 11-pi i-z 111 ii adevăratele 
a-.piiați. și inii-ii-sz- al. poporu
lui bii ani Huo hinson a J ta
rat -a po|>orul britani-' nu vre« 
lâsboi și nu iu nționeaza st I p- 
I,- in f-ilo-,ul r< a țiuru ș miei 
1 hanțe

Sz-na-orul noiialist ia .aa Guia 
a de larat ca lo (ele denvo, latice 
il.n Italia voi lupia ci rea mai 
mate --ne gir f.entru a z.darnici 
..ori< e Li-e - a ■ de a i.'rii ț-.ra in- 
ir'un nou ia<boi.

Au ma, luat .-uv intui soț,a cu- 
liOv u ului rântăie ș, fiuniaș pro- 
gresis' ne ’ru P.ill Robes ■ Hen 
di-lvOn. f* -r-d filele sindi-al ului 
mun i orilor din industriile alj- 
men air, a tu'unului și al niua- 
- iio ilo.- .i _-ri. ul rar s!a ina|K>- 
lai re, nt dela Congo ul Mm 
dai al f-’.vș izanilor Păcii d-la 
Pa - pir u n și Mar, anton u mem
bru al -amer ,cp.< zi-i-.razaților.

c i. este schimbul de eiperienț*. 
La mina Jlef-Louea, grupa tova
rășului Jurca Avram depășea nor
ma Cu li la sută. Pentru a putea 
produce ț| mal mult tovarășul 
Jurca a lucrat câteva zile ia ca
drul grupei tovarășului l liich 
Ștefan care depășea norma cu hă 
la sută. Aici el a invațal cum să 
și organizeze munca, cui <: mun
cească cu o productivitate ridi
cată.

Reîntors in grupa sa tovarășul 
Jurca a pus in apl'carc cele în
vățate muncind in grupa Iu Uiricb, 
a reușit astfel ta dcpășeas.ă nor
ma cu 45 la șuti

Vedem câi de largi sunt posi-j 
h lllătlle ca fiecare grupă în
vățând din experiența celor frun
tașe să muncească organizat, 
cu o productivitate ridicată. Or
ganizațiile de Partid, sindicatele 
șl comisiile de int cccrc ticbiic să 
organizez: r spândlrea largă a me
todelor hun. de organizare a mun
ci sa critice grupele cire mun
cesc neorganizat și să le ațute in 
inlălurarea acestei scăderi pen
tru a oțjțliic j-ezu t te cât mal bu
ne in lupta pentru reducerea ne
contenită a numărului de grupe ră
mase in urmă Numai, muncind 
organizat, s: poate îndeplini una 
din condițiile esențiale ale ridi
cării producției și productivității 
muncii, mimai așa rutem obține 
succese tot mai mari in lupta 
pentru indeplinirca și depășirea 
Planului de Stat, care stă la baza 
constructivi societății socialiste in 
tara noas'ră.
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