
Proptim le focuie de cele trei puteri Occl 
dentole Io Conferința miniștrilor dn externe 
contrazic interesele legitime ale poporului 
german și hotărârile dela Yaltași Potsdam 

Ducuisul lui A. i. Vâșinski ministrul de Externe 
ut U.

Sâm
delegații
Br tjnll

desăvârșit.
ca poporul german a 
de posibilitatea de a 
la discutarea acestei 
In acelaș t mp așa nu-

PARIS, 31 (Agerpress). 
bata J* Mal cele trei 
ale Statelor Unite, Murii 
tn Trântei, au prezentat propune
rile lor privitoare la problema u- 
uitătii Germaniei.

1 upa cum se poate vedea din 
ace.<t« propuneri, ela nu ridică 
chestiunea elaborării unei consli- 

Rufii a Intregei Germanii prin 
mijloace democratice, ci vorbesc 
de aderarea zonei soviet ce la așa 
numita constituție dela Bonn, ca
re, după cutn se știe, a fost ela
borată cu violarea principiilor de
mocratice de către un grup de 
persoane alcătuit in mod arllliclal 
care a acționat intr'o atmosferă 
de secret

Să știe 
fost lipsii 
lua parte 
constituții, 
mita constituție a fost elaborată 
sub presiunea făți.ă a autorități
lor de ocupație ale puterilor Oc- 
cidenta'e care de fapt au ș( dictat 
clauzele principale ale acestei 
constituții.

In acest, mod poporqlui ger
man i se impune structura fede
rativă împotriva căreia protestea
ză cercurile democratice germane 
șl aceasta este lesne de înțeles 
deoarece planul pentru federaliză
ri a Germaniei nu este un plan pen
tru unire, cl pentru desmembra- 
rea Germaniei.

Este deasemenea important că 
aSa numita constituție dela Bonn 
nu cuprinde nici o clauză care să 
restrângă rolul precumpănitor a 
monopolurilor junkerilor germani 
care au fost inspiratorii și orga
nizatorii agrosiunei germane și au 
servit ca bastion principal regi
mului hiUertst.

Faptul acesta singur dovedește 
că această constituie nu poate ni
cidecum să fie considerată ca de
mocratică. Propunerea Statelor U- 
uite, Marii Britanii și Franței de 
a extinde așa numita constituție 
dela Bonn asupra întregii Germa
nii nu este nimic altceva decât 
o încercare de a propune Gernia 
ulei răsăritene un sistem instituit 
fără participarea populației din 
Germania răsăriteană și fără par
ticiparea Uniunii Sovietice care, 
în conformitate cu acordul dela 
l’otjdam, poartă răspunderea Pen
tru această zonă. Adastă propu
nere a Statelor Unite, Marii Bri
tanii și Franței, ignorează dease
menea ca poporul german din zo
na sovietică și-a exprimat atitu
dinea fată de viitoarea organiza
re a Germaniei, prin proectul de 
constituție elaborat de consiliul

CUM TREBUE 5Ă LUPTĂM PENTRU 
îmbunătățirea calității cărbunelui?

In continuarea anchetei noastre, publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor
POP L U DOVIC 
decorai CU , O d nul Muncii 
șpf de flrtlD^ la mina Prlfila

SÂCĂLUȘ PETRU 
decorai cu ..Ordinul MoaiiC 

șef de gfJcă la mioi Ănmossa

RUS AUREL 
dcio al cu . Veialia Muncii" 

șef de g'OrSjla mina J ef-Lonea

SA SE ÎNTOCMEASCĂ FISE DE 
CALITATE PENTRU FIECARE 
GRUPA, SI SA SE ORGANIZEZE 
EXPOZIȚII IN CARE SA FIE 
SCOASA IN EVIDENTA CALITA
TEA CĂRBUNELUI EXTRAS DE 

DIFERITE GRUPE

In lalea Jiului, cel mai mare 
succes în ceea ce privește mă
rirea productivității muncii, a fost 
obținui de echipa tovarășului Pop 
Ludovic dela mina Petrila, care 
acum extrage cărbune în contul 
p,t gramului depe luna Octonibr i.

Nici în ceea ce prive' te îmbu
nătățirea cafităț i cărbunelui, c- 
chipa tovarășului Pop Ludovic nu 
se dă înapoi. Din abatalul său, 
se scoate zilnic zeci de tone de 
cărbune de buna calitate.

lata ce ne scrie tovarășul Pop

Aceasta 
fapt re- 

t ratatului 
prelungl-

unității (Krmardcl dlscuta- 
consiliul Miniștrilor de A- 
flxterne. Nu se poate totuși 
inent'onăm ca aceste trei 
deși insistă asupra retro- 

trec to-

K. 5. S.
poporului german și discutat de 
intreg poporul. Paragralul III al 
proeclului celur trei puteri cu
prinde propunerea de a se pune 
in aplicare în Întreagă Germanie 
așa numitul statut de ocupație e- 
labnrat la Washington, 
propunere înseamnă de 
nunlarea la Încheierea 
de pace cu Germania și 
rea regimului de ocupație pe o pe
rioadă de timp nedefinită.

in ceea ce privește propunerea 
celor trei puteri fn legătură cu 
problema reprzentanti or șl a Între
prinderilor germane achiziționate 
..de vreo putere streina 
sau in numele el" după cum 
se spune In textul acestei pro
puneri, ea nu se ocupă de pro
blema 
tă de 
tac _ ri 
sa nu 
puteri 
cedării întreprinderilor, 
tuși sub tăcere larga pătrundere 
a capitalului monopolist american 
și englez cu ajutorul autorități
lor de ocupație.

Monopoliștii americani șl eco
nomia German el Occidentale și in 
primul rând in industria Rubrulul 
propunerile celor trei puteri în
cearcă să facă unitatea Germaniei 
dependentă de „principiile’’ enu
merate în paragraful 2 
perilor acestor puteri.

Delegația sovietică 
necesar să arate ca o 
încercare este neîntemeiată întru
cât exercitarea libertăților demo
cratice pentru intreg poporul cu 
excepția clementelor fasciste 
a și fost asigurată în zona sovie
tică.

In ce privește situația existentă 
in zonele occidentale așa numitele 
„libertăți" de acolo înseamnă In 
realitate persecutarea partidelor 
democratice și libertatea de ac
țiune pentru marile monopoluri și 
cercurile care în trecut au spriji
nit agresiunea bitlcrista.

Propunerea Statelor Unite ale 
Americii, Marei Britanii și Fran
ței de a sc treca 'lîn organul de 
control quadripariit (așa numită 
(omisiune Supremă) dela prin
cipiul ununiintiă|ii 'stabilit prin 
ucordurile existente la rezolvarea 
problemelor prin majorjtute de 
voturi, are în vedere nu politica 
de colaborare între loatc pute
rile ocupație ule. Germaniei ei 
politica de dictat. O astfel de 
politică nu poale uveta succ.s, 
fttju de Uniunea Sovietică.

al propu-

socoteSte 
asemenea

(Continuare în paț. 1V-1)

despre felul cum să se

nu se re
generate, 
cărbune, 

plasate

la afirmații 
șistului din 

trebuesc 
alte procedee. In al

nu e destul, dacă ci
că producția de căr-

l.udovic, 
lupte pentru a se obt ne o pro
ducție de cărbuni de bună cali
tate-

Lupta pentru calitate, 
duce numai 
ca alegerea 
felul cum 
găurile, sau 
doilea rând 
neva spune
buni a minei Petrila conține un 
procent de șist de 30,4 la sută, 
punând in „aceeași oală ’ atât gru
pele care se străduesc să dea 
cărbune de bună calitate, cât și 
pe cele care neglijează acest lu
ciu Din contră, t.ebue să facă o 
diferență intre ele.

In această privință, cea mai bu
na soluție o cred pe aceea de a 
se căuta care grupe extrag câr

Din ziua de 27 Mai
|4riic, uuijt-vi I

1949

HOTARARE IN
DE A DOUA E-

PtaUUri dia loaâr

La Țesătoria din Lupeni
acum se muncește pe bază 
de întrecere socialistă

La Țe atoria din Lupent au mai 
fost întreceri. Dar erau încă slab 
organizate șl de multe ori erau 
lasate baltă.

lotuși, cind în luna Aprilie 
muncitorii din întreaga tară au 
pornit ia întrecere, nici țesătoare
le de a ci nu s'ati |ă-ut mai prejos.

Și faptul ca intrecerile au prins 
și aici via-a i se datorește in bu
na parte tovarășei 
fruntașă in 
cu Medalia

Mate Maria, 
producție ți decorata 
Muncii.

• * •
ca șl multe alte to-Lucrează

varășe de ale ei la mașina de le

Comitetul Provizoriu al jud. Hunedoara, 
ia inifiative pentru ridicarea nivelului 
cultura! al oamenilor muncii din Deva

Intr'o ședință tlnută cu respon
sabilii culturali ai diferitelor or
ganizați de massă, reprezentanți 
ai corpului didactic, ș. a. 
organizata de Comitetul Provizo
riu Județean, s'au desbăfut-ddarite 
probleme culturale ale Devei, sta- 
bilindu-se cu acest prilej obiecti
vele principale care urmează a fi 
atinse.

După o 
parte toii 
de muncă 
rea unei biblioteci publice cu sala 
încăpătoare de lectură; organiza-

discut e la care au luat 
cei prezcnfl, in planul 
a fost fixat: infiinta-

Alegerea Comitetului Ateneului Popular 
din Deva

Pentru ridicarea nivelului cul
tural al oamenilor muncii din De
va, Corni etul Provizoriu Județean 
a lni|iat înființarea unul ateneu 
popular. Pentru ca sarcinile ce stau 
in fa(a ateneului să fie duse la 
bun sfârșit Ia propunerea Comi

tetului Provizoriu, a lost ales 

care nu, 
măsuri

face ast-

bure de bună calitate, și 
pentru a se putea lua 
practice de îndreptare.

Acest lucru s’ar putea 
fel: fiecare sector de mină, cu
prinde cca. 10—15 grupe care lu
crează efectiv la exploatarea căr
bunelui. Maistrul miner care vi
zitează zilnic flecare loc de mun
ca. să însemneze un vagonet cu 
cărbune extras de diferite grupe, 
să-sl ia diferite însemnări spe
cifice locului respectiv din care a 
fost luat vagonetul cu cărbune, 
in care să se tină seamă de telul 
cum se prezintă Interca'.atllle de 
șist, și să calculeze care este ca
litatea cărbunelui produs de 
cate grupă In parte.

Ir felul ace ta. GRUPELE 
RE NU EXTRAG CĂRBUNE
BUNA CALITATE, FIE DIN CAU-

fle-

CA
DE

rut ciorapi și anume intr'un loc 
unde nu se cere numai pricepere, 
ci și o disciplit a severa in timpul 
lucru'ui: lucrează la lanțul dea in
cite aiul ciorapilor si tnbue sa aiba 
mare grijă iâ nu sară nici un ochi.

Tovarășa Mate 
Partid ce inseamna 
mai mare și de 
Tocmai de aceea 
și producea mai
Atenția fn timpul lucrului: asta 
era „secretul" succeselor ei.

Așa a aiuns ca prin Martie să 
albă o depășire medie de normă 
de 25 la suta. Și nu s a mulțumii

a 
o 

bună 
lucra 
mult

învățat la 
ptoducție 

calitate, 
mal bine 

ca altele.

tea discuțiilor publice, asupra fil
melor sovietice șl organizarea pro
ceselor literare.

Acestea sunt luate ca sarcini 
Imediate, urim.td ca pe viitor să 

r 'Ha1,.înființeze și un ansamblu 
de cortrl și j^curf populare? ’țl 
să se organizeze conferințe ideo
logice.

Pentru atingerea acestor obiec
tive au fost formate 
dintre care prima se 
infiintarea bibliotecii, 
două cu elaborarea 
artistico-cultui ale, 
mână și in limba

trei comisii, 
va ocupa cu 
iar celelalte 
programelor

in fimba ■ro- 
magltiară.

comitet compus din 16 membri, 
ales in unanimitate de cel cea. fOO 
particlpanjl care au luat parte Ia 
lest’vltate.

Ca prime sarcini ce stau in fata 
ateneului popular, este înființarea 
unei mari biblioteci, amenajarea 

un unei săli de lectură corespunză-

ZA GREUTĂȚILOR. FIE DIN NE
GLIJENTA, POT FI CUNOSCU
TE. PUTANDU-SE LUA ASTFEL 
MASURI EFICACE DE ÎNDREP
TARE.

Deasemenca, in urma cunoaște
rii felului cum se ocupă fiecare 
grupă de îmbunătățirea cafltâlii 
cărbunelui, să se întocmească la 
birourile sectoarelor, fișe de ca
litate pentru flecare grupă in par
te, in care să se urmărească pro
gresul făcut in ceea ce privește 
îmbunătățirea ca'itătU că'bunelul. 
Urmărind aceste fișe, precum și 
piir analizarea specif'cului locu
lui de muncă al grupei care nu 
dă cărbune de calitate, se va pu
tea lua măsuri de indrep are care 
să ducă la o reală imbună'ă|'re a

(cnntinnart in pas lll-a) 

cu atât: ți-a luat hotarîrea să de- 
pașPasca mai mult nurma.

Indala i-a crescut și salariul 
proporl.onal cu dephțlrca nor

mei, iar tovarășii dela Partid și 
sindicat, maiștrii din ateliere, o 
felicitat! pentru realizările obți
nute.

Numai umle femei se uitau cam 
urât la ea:

- Ce mai vria șt asta cu de
pășirile ei ?

Nai întelei Șl tovarășa Mate 
n văzut acest lucru. Și așa după

(Continuare In pag. IV-a) 

de locuri

Deva, au 
această I-

loare organizatoare de cicluri de 
conlerlnte educative, procese lite
rare, coruri țl echipe 
populare.

Oamenii munci din 
primit cu mare bucurie
rdOadvl ti C'mlt;‘rt1al Provtrorlu, 
care va avea ca urmare ridicarea 
nivelului cultural a celor ce mun
cesc din localitate.

Chipuri de < 

Succese e excep 
alp lui Mustaîa
Succese e excepfionale în muncă 
ale lui Mustaîa Aitculov, conduc
torul unei eroice echipe de mir 

din Karaganda 
de A. VLADIMII

uun- 
jnil'tTÎ 

câțha ani 
Karugau- 

u 
nl<

lui Aitculov era coli
cul niai dificil sector 

Nimic nu-1 putea des- 
Mttsiafu Aitculov. 

Aubateir și Suz- 
I run

IV Mu-stufu Aăculoi 
ducătorul unei ochiție dc 
l-uin euoscut ncum 
Venisem i>e atunci in 
da. la mina No. H-9 pentru 
Studiu metodele stalmnovifitc 
ichipei conduse de el — una drn 
«vie mni eroice echipe «Ic "" 
ne.ri — care Șt-a câștigat un re
nume vestii in întregul l4tzali‘- 
tun.

Sectorul 
șuierul ca 
din mină, 
euruja insă pe 
13 Șl fra|ii sui 
duc imiintuu ncclimili i» 
tul de ulvatuj.

Lrinununi i mlcaproaix’ 
<u minerilor, doritul su des«o- 
p.u- mi'canLsmul procedeelor și 
inctculeior de organizare1 a muti
ce staliaiiov iste. Era limpede că 

’și calculase surios fieca- 
fiecare li-pă. D:it 

t când eu iși întrerupea 
pentru un m.'. repuos. 

Mustafa Aitculov. lucra 
după 

or«- 
nu 'rămână in urt’tu, 

șeful de icltipă.
turnir, uni aflut nuli tur- 
inimea Aubakir și era

num-

ccb'pu îșl 
te mișcare, 
tund in 
mutica, 
I ângâ ' 
un tânăr cazuJi înalt, cure, 
cum unt observat. ținra cu 
te preț 
fată de

Atest 
/iu, se 
fra*clc mai tăniir al lui Musln- 
fu. Mum nd după metode slalin- 
noviste. cei trei frufi 
eons>derul>il normile 
protluc|ie zilnică.

Transportul căra 
neîntrerupt dt mai 
de cărbune, care era

depășeau 
stab'iitc de

un puboiu 
multe tone 
apoi îucăr

produc n contul 
lunii Iulie

LUPTÂND CU 
CADRUL CELEI 
TAPE A ÎNTRECERII SUB LO
ZINCA O ȘARJA PE SCHIMB, 
OTEL Di BUNA CALITATE”, 
MUNCIT ORII Șl TEHNICIENII O- 
JEI.ARI DELA ISS HUNEDOARA, 
AU OBȚINE r O NOUA VICTO
RIE IN PRODUCȚIE 
ZIUA DE 26 MAI, El 
PLINIT PROGRAMUL 
DUCȚIE PREVĂZUT
LUNA IUNIE, ÎNCEPÂND 
ZIUA DE 27 MAI, ORELE 7 DI
MINEAȚA OȚEL ARII PRODUC 
IN CONTUL PRAGRAMULUI 
LUNII lUIJE.

PANA IN 
AU 1NDE- 
DE PRO- 
PENȚRU 

DIN

i.a Călan

inl|latlva organizației P. M. 
Călan au fost construite 7 
cu căL două apartamente, 
ii predate pentru loloslrea

Se construesc
14 aparfansnfe 
pentru m incitării 

runlași în p i j z|ie
Din

R„ la 
clădiri 
șl vor 
muncitorilor fruntași in producție 
evldențlațl și decorați, la data de 
23 August 1949

Apartamentele au flecare câte 
un hali, două camere de I cult, 
cameră de bae *1 dependințe.

lată o nou„ afirmare a grijel 
Partidului Ia(ă de ridicarea nițe
lului de trai, al oamenilor mnncU 

lupU peuiru depășirea Pla- 
de StaL

CORNELII.' Bl DA, coresp.

care
nulul

Chipuri de oameni ai muncit din URSS

cat in vagoane traw de io 
tivv electrice. Garniturile t 
rindau mereu, una după a: 
liniile ferate subterane.

Ah gând un moment p< 
am stabifu cu Mustafa Aii 
sa nc întâlnim a doua a 
la el După uc«va m'am ur 
ascensor și am j>ârăsit mii 
ora convenită, um venit b 
culov.

Deschizăndu mi ușu Au 
părea încurcat. Mi-a zâmbi' 
tern șic

— Mu*tafa nu-i acasă... 
Dur undi- s'a dus?

— I n mină, l.-au <h«m 
gent. Echipe. noastre : s 
partia/t un mm sector șt s 

u examineze noul strat...
< < să

< ontumi 
kir, care 
tot ce st- ref< rrxi la 
telui sau. Iși atn n<L ca in 
pe când înaintau intr’un 
nou. a trebuit sn sfredelc-t 
nes <x forma o ieșitură în 
tul de cărbune. Extracția <1 
bune «icveuișx* anevoui.su ș 
imjduia îndeplinirea plat 
Cei trei fra(i Aitculm s’. 
dresat administrației minei 
tând su L m- încredințeze 
<sst MCtor.

— Incrcd’Uțati-tie noua a 
operație — propuse Must» 
și o vom îndeplini repc 
bim.

Propunerea a fost acet

foc? M’um hoții 
conversația cu 
îmi povesti cu p 

mulu

( Cant um are in fag. 4

anevoui.su


e PAGI NA C UI. TUR ALA
„CLUBUL MUNCITORESC" DIN HAȚEG

SAU
CUM NU TRI BUE SÂ FIE UN CLUB 

MUNCITORESC

C luburile de uzinu — locare de cultură 
pentru tinerelul muncitoresc din LJ.RLS.S

$1 la Hațeg a luat llln|tt — nu 
tocmai du mult uii așa numit 
club muncitoru' c. I numai numit 
club, fiindcă in iond e cu totul alt
ceva. e o jilldă cit se poate de 
vie de deviere dela linia Justă pe 
care Pai Udul a trasat-o in lața 
așezămintelor menite a 11 râspân- 
n toarc alo culturii iu uiusso.

Cum e oricaulzat dacă putem 
vorbi de o o gunlzare — clubul? 
încotro re indreapta activitatea 
Iul? Care sunt cauzele situației re
voltătoare șl intol.rablle iii care 
se alia ?

Clubul e Instalat Iii localul u- 
nel fuste cârciumi. Nimic nu ara
tă insă ci aici iui ar mal li tot o 
cârciuma irdinaiă (Firma vedilu- 
lul proprietar „Restaurant Da
cia" — mai stă șl acum pe Iron- 
tisnlclui

F indcă i ilr'ade'ar cum p a e II 
cons'derat acest „ciub" când are 
Instalata in localul său o taraba 
la care deia vodcă până la bere 
se vând toate băutu-iie? Da, „clu
bul" d ii Hațeg, vinde băuturi 
niembrl'or săi, are brevet $1 acte 
iu regu ă afișate pe pucțl iu loc 
de alte ornamente.

In unica sală a „clubului’' dom
nește un miros greu de băutură și 
fum de ț'gară.

In ceea ce prlve.te organizarea 
unei actlv'lăfl, cât de reduse, de 
aceasta nici nu poate fi vorba. 
Fiindcă pe bună dre; late jocul de 
căiți sen rummy nu poate fi con
siderat activitate.

Cu toate acestea la club nu se 
face altceva decât se joacă ase
menea jocuri de noroc. Cele vreo 
6 inesc sunt rezervate cu exclusl- 
v'tate jocurile de norac șl in jir- 
r ti 'or trepidea ă emoționați jucă
torii activi și chib'țll.

Intr un colt, abia vizibi'ă, stă o

CLUBUL MUNCITORESC DELA ANINOASA, 
UN CLUB CARE VA TREBUI ACTIVIZAT

Nu trate cluburile muncitorești 
din Valea Jiului au reușit să se 
lid'ce la înălțimea scopului pen
tru care au fost create. Și prin
tre acestea se numără fără în
doială și clubul dela Aninoasa.

Așezat într'un important cen
tru minier, într'un loc unde există 
cele mai favorabile condiții de a 
desfășura o bogată activitate cul
turală, clubul muncitoresc din 
An'noasa, cu toate că e înființat 
de mai b ne de 8 luni, e lipsit de 
orice activitate.

Clubul nu are încă mobilier co
respunzător și suficient, n'are în
că un interior atrăgător.

Din cele 1300 volume, cărțile 
de literatură sunt slab reprezen
tate, iar cele tehnice lipsesc cu 
desăvârșire.

Deși clubul are încăperi sufi
ciente ș' spațioase, din cauza sla
bei organizări, muncitorii vin în 
număr restrâns, unii neștiind nici 
măcar de existenta lui-

De 8 luni de zile de când a 
luat ființă nici până acum clu
bul nu are format un comitet de 
conducere care să supravegheze 
și să organizeze Dunui Iui mers.

Acest fapt, explică s'aba lui po
pularizare.

Muncitorii doresc să citea că și 
.a învețe, dar pentru aceasta sunt 
necesare amimi'e conditiuni, iar 
Sindicatului, ii rev'ir. -arcina de 
a 'e crea pe baza instrucțiunilor 
date d: C. Q. M.

Pent u aceasta, se. c'r tnă'uri 
imed ate pr'n care exi tenta clu
bului să nu se reducă numai la 

masă po caro in desordlne sunt a- 
runcato câteva ziare șl reviste 
vechi, mal mult de decor fiindcă 
nimeni nu se gândește sa le răs
foiască măcar

De bibliotecă nici nu poate fi 
vorba, așa cum nu mai există ulei 
o altă activitate.

„Clubul” depe acum a devenit 
un cuib de Infecție morală șl a- 
meninlă a se desvolta in această 
direcție, semănând pasiuni nesănă
toase in sufletele oamenilor mun
cii.

Care sunt cauzele unei atât de 
condamnabile sltuatU? Iile tre- 
buesc căutate iu mal multe locuri.

Fără li dolală că transformarea 
clubului muu.-ltoresc din Hațeg In- 
(r iui trlpou și tavernă trebue da
torat faptului că in constituirea 
comitetului sau de conducere nu 
s'a tlnut seama de o justă compo
ziție de c'asă. Conducerea clubu
lui c formată aproape cu exclu
sivitate dlu clemente mic burghe
ze, care neavând nimic comun cu 
mișcarea muncitorească au in
fluențat in r*u o acll It te care se 
arăta promițătoare, au făcut din 
club un local de satls'aeerc a plă
cerilor lor pervertite.

Mal departe cauzele trebue cău
tate in subaprecierea Importantei 
clubului de cătie sindicat șl orga
nizația de Partid. Această at tudl- 
ne nesănătoasă lăți de club a 
dus la totalul des Interes șl com- 
p'ecta delăsare >n muncă pe 
linia culturală. A dus — ceea ce 
e mai grav — la slăbirea vigilen
te! da clasă care a permis ca in 
rândul conducerii club Iul să se 
strecoare puitătorl al obiceiurilor 
și Ideologiei putrede a burgheziei.

Desinteresul șl delă arca sindi
catului șl organizației de Partid 
din Ha|eg a mers până acolo În

o formă fără scop, ci să devi
nă un putern'c factor de cultura
lizare a muncitorilor mineri din 
Aninoasa.

După munca grea de o zi, clu
bul trebue â le dea posibil lăți de 
recreere utilă, prin care ei să-și 
îmbogățească cunoștințele; să-și 
deschidă perspective mai largi de 
acțiune atât în câmpul muncii 
pentru un randament sporit cât Si 
în activitatea particulară.

Ca acest fapt să fie îndeplinit 
în bune conditiuni trebue în pri
mul rând remediate lipsurile exis
tente printr’o cât mai bună or
ganizare din partea organizației de 
Partid si a sindicatului din Ani
noasa.

Cade deasemeni în sarcina sin
dicatului. formarea și îndrumarea 
unui comitet de conducem a clu
bului care să aibă in grije buna 
lui funcționare. Cei aleși trebue 
să fie oameni ridicați din toate 
punctele de vedere pentrucă nu
mai în acest fel munca lor va fi 
rodnică.

Aceste măsuri odată luate se 
va căuta o cât mai intensă popu
larizare a Clubului prin toate mij
loacele. se Vor antrena jăt mai 
multi muncitori care să vie să ci
tească, să joace șah sau sa orga
nici ze di "cutii și confer'n'e. •*

( c ‘a făcui'. însă până acum 
in aceas ă direcție ?

Fără îiwloală că niinT. Mai 
mult decât aiât. r’au furii și li
nele greșeli din [ riea s’mima
tului, greșeli care au contrib ut 

cât chiar in urma repetatelor se- 
blzărl n’aii luat nici o măsura

O asemenea sltua|le este insă 
Intolerabilă, ea nu mal poate să 
dăinuiască. Existenta unul aseme
nea „club'' aruncă o pată șl asu
pra celorlalte, compromite insășl 
no|lunea de club muncitoresc. Pe 
de altă parte, adăpostii ea unul a- 
semenea cuib de corupție șl pu
treziciune sub numele de club 
muncitoresc, nu e decât o slldare 
aruncată muncitorimii cin ti. dor
nice de lumină șl învățătură.

Iată do ce se cer măsuri Ime
diate șl drastice pentru lichidarea 
cuibului do Infect e adăpostit sub 
numele de c ub muncltresc.

Slndlcatu', impreună cu organi
zația de Parild, trebue să pro
cedeze la al garea unul nou comi
tet de conducere a clubului, inlă- 
turâmi pe cel vechi format din c- 
leniente ce n’au făcut decât să-l 
compromită, să-l scadă prest'giul 
In la(a celor ce muncesc, să-l 
translorme In ceva cu totul opus 
scopurilor unul club.

Va trebui dcasemenea să se li
chideze Imediat cârciuma Instalată 
in club, să se termine cu Jocurile 
de noroc. In locsf tavernei să 
se rld'cc un adevărat club, curat, 
bine amenajat, cu o bibliotecă bo
gată Va trebui să se formeze un 
ad vărat club pentru adevărafll 
oameni al muncii, in jurul 
căruia să pulseze taată vla(a cul
turală a ora ului. In cadrul căruia 
să se organizeze conferințe edu
cative, cercuri de citit, discujll 
literare, echipe artistice. Va trebui 
să se nască un club muncitoresc 
care să aducă o înviorare in mun
ca artistică și culturală a Hațegu
lui.

H. N. DOREANU

Ia împiedicarea activității clu
bului.

Dc pi:dă, slaba a tivitule ar
tistică oe isc desfășoară în loca
litate, sc. duce, ,,in cadrul sindi
catului”. Aceasta pentru a um
ple un gol din activitate.

Manife-tăr.Je artslice iar fi pu
tut să albe loc — și poaite cu 
mai mult succes și dublu rez.nl- 
tat — in cadrul clubului, um
plând văditele lipsuri aJe muncii 
culturale desfășurate de sindicat 
și popularizând în acekiș timp 
clubul, rklicândxi-i pres'igiul in 
fața muncitorilor.

S’a făcut însă cu totul invers 
împiedicându-se dcsvoltarea "lo
bului, ,punându-i o piedică seri
oasa în caleia activități sale. >i 
aceasta penitrucă nu s’a înțeles 
că munca pe tărâm cultural a 
sindicatului ar coincide în foarte 
marc măsură cu munca desfă
șurată de club, nu s’a înțeles im
portanța clubului.

O inactivitate culturală, aproa
pe complectă : iată rezulta tul 
subaprecierii clubului și al lipsei 
de orientare a celor însărcinat* 
cu buna ei organizare

'Desigur că <în această privință 
s ndica’ul miner, ajutat și în
drumat de org. de Partid trebue 
6ă ia. giubnice imăsuri de în
dreptare.

Punând în practică aceste sar
cini, sindicatul d n Aninoasa, va 
reuși părăsind o atitudine de in- 
difer nța să facă un rdevârat ciul) 
muiic toresc bin? organizat și în 
m ■ : ia i'e a face 'ață tu'urcr cc- 
r:nț"lor.

Munca culturala la club poate 
fi interesanta și plina de conținut, 
numai alunei când, după cum spu
nea Miliail Ivanovlcl Kalinin, se 
desbat probleme de Interes gene
ral șl politic ale Statului, când 
ea este strâns lezată de viața țării, 
oglindind activitatea el Intensă.

1 inerli muncitori ai uzinei „Cau
ciuc” din Mo cova, sunt mulțumiți 
de clubul lor, deoarece aci ei simt 
I ulsul viu al țârii, găsind ră'puns 
la nenumărate probleme care îi 
preocupă. In foayer-ul clubului se 
afin o expoziție de picturi care în- 
lațișeaz.i lupta poporului sovietic 
pentru îndeplinirea inalnte de ter
men a planului cincinal și pentru 
insu'irea unei tehnice avansate în 
producție.

l a club au loc adesea confe
rințe Inter sânte. La bibliotecă se 
poate obține intodcauiia o carto 
recent apărută țl colecții de ziare 
la zi. Tăielnr le din gazete alese 
cu grilă, Informează pe membrii 
clubului asupra evenimentelor ac
tuale.

Băieți și fele iși găsesc la club 
difetile ocupații, după aptitud nile 
și preferințele lor. Mul(l dintre ei 
iac parte din colectivul de artiștii 
amatori și. ajutați de pro'eslon'Stl, 
iși desvoltă tale tele. Numai n ul
timul timp, colectivul artistic al 
clubului a reprezentat piesele 
„Dragoste târzie” de < strovschi șl 
„Zile -i nopți” dc Slmonov. In re
pertoriul cercului dramatic Suni 
trecute și piesele „Femeia îndă
rătnică” de ShakespCare, „Vasia 
Jelencova" șl „Vată târzie” de 
Ovccikin și alte piese.

La club s’nti înf intat diferite 
cercuri: un cerc literar, muzical, 
un cerc de croitorie, un cerc de 
fotografi amatori și im cerc de 
artiști plastici. Vin marc avânt a 
luat munca culturală cu ajutorul 
conferințelor. Ele sunt ținute de 
savanti și scriitori, de . Eroi ai U- 
niunii Sovietice și de „Eroi ai Mun
cii Socialiste’’. DE O MARE PO
PULARITATE SE BUCURA I.A 
CLUB EXPUNERILE STAI1ANO- 
VIȘTILOR, CARE IȘI ÎMPĂRTĂ
ȘESC EXPERIENȚA. ARATAND 
CUM ȘI-AU ÎNSUȘIT TEHNICA 
NOUA Ș METODELE AVANSATE 
DE PRODUCȚIE.

CLUBUL ARE O VIAȚA CRE
ATOARE INTENSA. AJUTAND 
ACTIV COLECTIVUL UZINEI LA 
REZOLVAREA PROBLEMELOR 
DE PRODUCȚIE ȘI DE EDUCA
ȚIE A TINERETULUI.

Muncitorii in Cap tala URSS 
nutresc o mare admirație pentru 
Palatul de Cu'tură al uzinei de au
tomobile „Stalin” din Moscova.

ȘFZATORILE LITERARE CA
RE SE ȚIN REGULAT IN ZIUA 
DF. MARȚI, SE DESFAȘOARA 
CU MULTA ÎNSUFLEȚIRE.

Muncitorii so preeătesc cu foar- 
to multă con tllnclozltate pentru 
aceste șezători. In aiutorul citito
rilor se Întocmesc liste speciale de 
cărți literare, se organizează ex
poziții de cărți și se editează bu
letine. Scriitorii sovietici sunt oas-

Caravana cinematografică a Organizației
P.M.R.-Deva, puternic mijloc de educare 

a țărănimii muncitoare din județ
Pentru a contribui la ridicarea 

nivelului cultural șl polit'c, a ță
rănimii muncitoare, precum și a 
arăta realitățile din marea Țară 
a Socialismului, Uniunea Sov'eti- 
că. Județeană P. M. R. Hunedoa
ra, a organizat o nouă caravană 
c'nematograf că in întreg județul.

Caraiana și-a întocmit un rlnn, 
după care urmează să se depla
seze in toate comunele, pe plase.

Intre 24 șl 30 Mai a fost pro
gramată Plasa Deva, unde până 

peți obișnulti ai muncitorilor uzi
nei de automobile. De curând 
muncitorii s'au întâlnit cu lau- 
reațil premiului „Salin”, Mii aii 
Bubionov și Nlcolai Mihailov.

într'un mod interesant iși or
ganizează activitatea muncitorii u- 
zinci „Kirov" dn Celiablmk șl 
muncitorii feroviari de pe 

linia ferată Moscova Kiev, in 
cluburile respective. Șl alei s'a 
stabilit o strânsa le/ătură între in
gineri. tehnicieni și cei mai buni 
propagandiști șl agitatori. Datori
tă acestui fapt, cluburile au de
veni» adevarate centre de munca 
culturala de massă. Seara, după 
încetarea lucrului, aceste cluburi 
sunt foarte frecventate. Tinerii și 
tinerele munc toare răspund cu 
entuziasm la orice Inițiativa inte
resantă a clubului.

La munca acestor cluburi par
ticipa in niod activ și organ za- 
țiiie comsornoliste ale întreprinde
rilor. Conducătorii cluburilor, la 
rândul lor, sunt sprij niți de tine
ret Colectivul Palatului de Cul
tură „Kirov" din Leningrad vizi
tează uzinele raioanelor Vasileos- 
trovsk și '■verdlovsk, împărtășesc 
t'neretulul planurile lor de acti
vitate studiind in acelaș t mp viața 
întreprinderilor șl problemele de 
care este preocupat tineretul- De 
mare folos Pentru tineret sunt în-

Consfătuirea de producție la Teatrul de Stat 
din Petroșeni asupra piesei „Cumpăna"

Mâi.rcirri 25 ort , la Tejitrnl de 
Slut din l’eiroțclii u amt loc 
prima i-onsfâ ii re de produeti? 
a interpretilor p ' șei „Cumpă
na" dc Iaieiu Denie rius.

ȘecLllții a avut ca scop, anali
zare;.' critica a inteipielării ro
lurilor, iar pe lxiza con taluri
lor fucu e, corijarea Irisurilor n- 
Colo unde ele au fosl olwrvale.

Ini] e.iu formării acador y- 
dințe și iimdiatu ci punere in 
practica este o mîisuru bine ve
nită prin cure se ridică și a- va 
ridica mult nivelul ideologic și 
profesional al actorilor noștri.

Aceustă m'iodă niai de mult 
adoptată la Tcutrul di Stat din 
localita'e este intrcbuințală in 
Un mica Sovietică, iar felul in 
care se J>r z.intă urlații și acto
rii sovietici, coristi» ue o cloci ■■n- 
tă dovadă a eficacității ei.

Ședința a fost deschisă dc tov. 
Au rbacli directorul Tcutrul ti. 
caic a ară'at ce importanță u»j 
aceste consfătuiri, explicând u- 
poi felul în care vor decurge.

Pe rând actorii vor face .inu- 
|iza minuRoasă u jicrsotiagiilor 
lor plasăndu-le în mediul social 
corespunzător, după care vor a- 
rată felul just de interpretare 
făcând totodată aprecieri critioc 
asupra jocului Jor.

în prezent s au dat reprezentații 
in 14 comune.

S’a rulat filmul sovietic „Viața 
in colhozuri’’ care a avut menirea 
să arate tiranilor săraci reallză- 
tile pe care le-au putut obține 
țăranii sov’etici muncind in col
hoz. șl în general viața fericită 
a colhozn'c lor.

Târâri mea r'urci'cnre a pri
mit cu ntare bucurie aceasta ca
ravană, participând într'un nu
măr foarte mare la reprezentații.

CORNELIU BUDA, coresp. 

tăinuite organizate de Palatul de 
Cultură cu iruntașn producției. IN 
COLABORĂRI CU „CASA DE 
CREA III POPULARA", PALA
TUL DE CULTURA A ORGANI
ZAT IN CĂMINELE TINERETU
LUI MUNCITORESC. CONCERTE 
CU CELE MAI BUNE COLEC
TIVE DE ART1ȘTI-AMATORI, 
Șl SA REPREZENTAT PIESA 
„CHESTIUNEA RUSA” DE Sl- 
MONOV.

Toate aceste exemple dovedesc 
că fiecare club de uzină comtpuie 
un tocar de cultură, datorită mij
loacelor care-l -unt pme la d'spo- 
zl(.c. In Uniunea Sovietică sunt 
mii de aseme ica cluburi muncito
rești și mll de case și Palate de 
Cultură. Planul cincinal postbelic 
pentru recon-tructia și desvolta- 
rca economiei naționale sovietice 
prevede nu numai construirea de 
întreprinderi industriale și locuin
țe, ci și ridicarea de noui așeză
minte culturale. Prin intensifica
rea activității culturale, care se 
desfășoară în cadrul lor, clubu
rile de uzină din Un unea Sovie
tică se iramformă din ce in ce 
mai mult in centre active de e- 
ducare ; tinere'u'ui jn spiritul mar
xist lenin st și locul preferat de 
întâlnire al tinerilor șt tinerelor 
muncitoare sovietice.

(După „Comsomolsf.aia Pravda")

In inchiiTV regizorul, t; fu « 
o privire dc a.n umblu trăgând 
concliiz i și inibrâml m> api p;-u- 
tru iulutururea <!.-fu'<^i|clur con- 
slntnte.

’u conta at us'fcl <lin obscr- 
lujole faeuu-, că deși biiu inii r 
|n< lata in r<r,>nezxmlarva pier» i 
au c'i.s'... ți <â'<\u lipsuri ne m- 
s za'c di- puliliic dar foarte im
portante din punct de voJere 
profesional.

Astfel, d;n fa uzii u ncti j ns uf i - 
cicfitc ork.n’ur politice a unuia 
dintre actori rolurile munci 
lor din piesii j/au fost jucate . t 
căldura ncceso<îi( inh-rpivpi nc- 
tra.n>punnndii-s<‘ cu toată <m|l- 
rca în pcrsoimgiilc rcprezt nLa’e.

Dvasciuimi alte lip-un au crks- 
lat ipcntru faptul că fiind doi re
gizori Lccare cu o vv»Iere sceni
că deosebită, fiecare pc rând im
primând o unumkă linie dc joc, 
lu un moment dat. actorii au 
fost dejiitaji troflând astfel la 
nuanțări contradictorii.

Au mai Lxis<at și aVc câteva 
Scăderi de tehnică actoricească • 
stângacii in gesturi Fiau toiuli 
niputrivrtc.

Toate justele observațiuni |5- 
cu.tr, au fost asculta e și insule 
de actori.

Pentru dezvoltarea unui 4 
mai ascuțit spirit critic $i auto
critic 6*a propu> apoi ca, stabi
lind o scară de calificative, în vii
tor, fiecare actor să se auto ca- 
ruc^crizezc.

Propunerea a fost adoptată 
mediat, top (actorii fiind de a- 
cond.

Ședința s’a încheiat prin tra
sarea sarcinilor cc revin actori
lor in urm 1 coi*- i uir» dint. 
ț ari prima ți au nv ini irta-. 
iu t <tc ri-1 ci’-»a 1/ iu n polii 
,d ologic *și pioferon:d. p: n 
dinte in<cns*i lec'inâ dc 
ci.’; - ta;e.

M. A.
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PHroșeni, 29 Mai 1949, orele 19. 
l-a Restaurantul Comunal lume 

multă unii la mină, uJ|i lu... 
bere.

Scaunul âxtei • fibei, dumic?
— Mulțumesc.
Și mesele dela „Comunal" fusi 

repede încadrate cu... riienfi.
— Masa, te rog.

* ine îndată celălalt. Eu sunt 
ru bereu

— Tovarășe, două halbe, te 
rog.

— Imediat uine celălalt, i u 
sunt cu mâncarea...

Timpul trecea fi cei cu mau 
i:u rimai să aștepte masa, «Jf 
< < Halfi berea.

Ai mai fumai o figură și tar.
— Mata le rog.
Dar ueum altă pacoste
— Tovarăși, ăștia joacă... 

după masă. UHafi colo ți colo 
ȘT chelnerul ifl arăta jucătorii

F. R. ului i'dr'o parte ți ui 
Jiului inir'altu cum infulecuu 
fripturile

— Trcbue săi servim pe ei 
iutii. ( e Dumnezeu, ilour ăș'i.i 
joacă după masă.

cz figură, tocă una fi apoi...
— Afi comandat ? Da, pofl-li 
Și după minute lungi, cari u- 

dunate fac sferturi sau poate jn 
inAtiji de ură, uine... ma»a ji la 
ceilalți berea.

ȘT asta numai fiindcă „ăștia 
joacă după masă".

Aceeaf fierbere peste tut. Pe 
stradă prinzi frânturi din disec- 
ftile intre ținute pe marginea ,e- 
oenimentului de... după masă

— Dacă câștigăm rămânem l.i 
locul patru. Dacă nu... ți norb>- 
torul. Iu gândul că fi acest Iw-ru 
ar mai fi posibil, tăcea.

la O. S. P., de pildă, fierberea 
e fi mai mare. Izi o masă se 
oănd bilele pentru... ,,după m i. 
si", iar in fund un grup de 
„sportivi" studiază clasamentul 
Diviziei A dinaintea etapei a 20-1. 
de... după masă.

— ICO, CFll Timișoara. CER 
București, Jiul a patra...

— Du, dar nu uitați că Dinu, 
mo a câștigat eri fi are 22 punc
te... Noi (probubil Jiul) avem nu
mai 21.

— Nare nimic — îi incuraji 
unul mai optimist. Noi căști 
găm... după masă. O să oede'i .

Și discuțiile conținu ură febril 
pe acecaș temă.

Ce e al lor, e al lor ; OSP- 
i^lii au luut toate măsurile
nialcitul de... după masă să pe
la înălțime.

Au împărțit din timp IjiieteD
gratuite și...

Dar fiindcă veni vorba de bi.
lete să urmărim pufin actioitJ 
tea OSP-ului in această direcție 

Printre cei care se bucură ds 
gratuitate la manifestările spor
tive este fi ziarul nostru. Un bi 
let gratuit pentru noi. Da, da un 
bilet... unul singur. Insă cum re
dactorul nostru sporlio este fi 
arbitru de foot-ball, până acum 
a intrat omul cu carnetul de ar
bitru. Dar, ghinion. Tocmai acum 
și-a trimis carnetul Ia Federație 
pentru a-i face viza pe anul cu
rent.

Afa s'a întâmplat că s'a ape
lat la biletul rezervat de OSP.

Biletul s'a cerut încă de Joi 
dimineața.

— l‘no, te rog, după mu >3, 
c‘atunci Da fi aici toDarășul cu
tare fi fi-l dăm imediat.

Dar acelaș lucru fi după masă.
— Mâine dimineafă, tooarișe, 

c'atund...
Afa Vineri, așa Sâmbătă.
— Mâine e Duminică. Vino di. 

mineafă fi ai luat biletul.
Duminică la OSP mare încur

cături, Unde-i biletul pentru 
iori Noi ?

— Stai puțin că aranjez eu, 
tovarășe. Bilet aveți, sigur, d ,r 
nu știu unde e.

S'au int-ebat unul pe altul . 
Vâjdea, Bredan. N’agy... au în
trebat secretarul... dar stai...

La telefon: Aloi Alo! Dă m‘ 
e rog pc... Măi, unde-i biletul 
/entru Zori Noi Cum ?... I.a 
•l ?...

Șî povestea s'a reluat d'a capo , 
âjdea, Bredan și ceilalți... Dar

...

/n.urcălura asta este repede 
motivată.

Atâtea avem pe cap, tom 
țâțe Vu-ți poți închipui m.li
citul ăsta... de după masă .

Și omul nostru mai incurc.il 
decât ei cure aveau „atâtea pe 
cap" u piei ut... fără bilet.

După mină, lu arenă.
Biletul I
Uilafi, s'a pierdui pe la O. 

V P. .Im insă carnetul de a'b< 
tru. l.-um mai arătat și data be- 
iută, dur acum e Iu București 
pentru i/iză. [Iile legitima/ia del i

— Ai bilet intri, n’ui... noi n 
tem dolule cheltueli cu ecliip i 

A încercat secu-turul OSP ului 
care era pe acolo, să i lăniu 
nască cum sta clu'atia cu biletul 
dur n'u reușit. Și d. Jurcn db. 
lOtnilelul de conducere al Jiulu. 
I a apucut frumos de spate.

Dom'le, noi comitetul Ire 
l>ue sâ facem ordine aici.

— Uram, van jegy, csuk... . 
mui încercai odată secretarul 
Si l caut pe Bredan... I plece 
fi plecat a fost.

Și fiindcă ziarul nostru Ir 
buia să se ocupe a doua zi ut 
manifestările sportive, reductoru 
fi a luat bilet. 120 lei, un bih-1 
tribuna 1 fi u mone.â de > h-i, 
deci Di lei un bilet.

— Dece mor fi bruscat nare 
oamenii ășliu când au auzit că 
sunt dela ziar? Dece toată < o- 
media cu biletul, când OSP știu 
cil ><u a rezervat pentru ziarul 
nostru njeiun bilei ? Mui ales 
acum cund la cussi abia se m ii 
găsesc...

Și incel, incel, lucrurile .'.iu 
lămurit. Omul a început să în
țeleagă.

Intui nu a fost lămurit cu un 
lucru. Odată cu el a mai intrai 
un tânăr cure a desfăcut o har. 
tic, a urătut-o fi...

— D-ta poftim.
Ce le-o fi arătat tânărul de 

nici n'au mai citii și i-au dat 
drumul ?

Pe urmă s'a dumirit. Pe cei 
dela poartă nu-i interesa da‘ă 
alții intru fără bilei, dar nu cei 
dela Zori Noi.

— Ce, ăștia eure ne critici în 
ziar !

Și cu gândul lu asta nici n’au 
mai citit hârtia in cure se arăta 
că tânărul care intrase era re
porter la... Zori Noi.

Dacă ar fi știut...
Restul s'a lămurii in tribună.
De pildă :
Dela orele două era programat 

un joc de fool-ball pent.ru juni
ori, apoi liandball. I'i pauze, pro. 
be atletice. Juniorii au început 
jocul la trei și asta numai fi
indcă cei dela OSP au „atâtea 
pe cap".

Apoi :
— Azi câștigăm sigur. Ai noș

tri au moralul ridicat. Au primit 
câte 8.000 lei fiecare, „salariul" 
pe două luni înainte.

— Da, dom'le, câștigăm fiind
că directorul dela L. S. a promis 
băelilor un banchet grozav.

Și discuțiile de felul acestora 
i-au amintit redactorului noslru 
ceeace ii spuseseră domnii dela 
poartă :

— ...avem cheltueli cu echipa.
Sau :
La goalul marcat de C. F. R. 

unul a avut curajul să aplaude 
și s'a trezit cu câteva picioare 
in... spate.

Sau poate cei care fug de cri
tică (OSP-iștii au cerut să le 
spunem lor observațiile, nu să le 
publicăm in ziar : ei înțeleg cri
tică, dar... între patru ochi) vor 
spune că așa e la foot-ball... 
se'ntâmplă...

Insă asemenea lucruri nu s'ar 
mai întâmpla dacă s’ar munci cu 
sârguință pentru a se creia spor
tivii de tip nou, care să joa e 
pentru culorile clubului, pentru 
ei, pentru public... nu pentru „sa
larii", nu pentru costume de hai
ne și mai ales nu pentru bufoa- 
ele cu bere promise de „spor
tivi" ca d-l director dela L. S.

Și dacă se întâmplă nimenea 
lucruri este firesc să nu orei să 
intre cei chemați — mai chemați 
decât d l Jurca — „să facă or-

Cum trebue să luptăm pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui

4m pag la)

calllătll cărbunelui vitras d!n lle- 
caie abatul.

Pentru ca lupta peniiu calltalo 
să la un aspect <le întrecere 
să lle cât mal mult Iii atentla mi
ner lur, eu mal am incă o prupu- 
nete. Am citit mal de mult in 
„Scânteia' că la unele ateliere 
din (ura, s'au iăcut expoziții de 
țebuturl, oare au dat rezultate 
remarcabile în Imbui alâ|lrea call- 
<a|ii produselor

Și la ni'nele din Valea J u ul 
s'ar putea face aseiueneu eipozl- 
|ii, insl sub altă lorină.

Șl lată cum. Sâ zicem că icru- 
pa mea dă 40 lu sută flsl in căr
bune. In sala de apel a minei, să 
lle lă.'ute în mlnluluri mul multe 
trenuri do cute 10 vuKonete, pen- 
•ru mal mu’te «rupe. Pentru a 
scoate iu evidenta luptul că gru
pa mea ar da curbuue du proasta 
calitate 6 din vagunete să lle um
plute cu cărbune, iar 4 cu «Ist, 
Și un astfel de exemplu rău, să 
(le comparat cu un exemplu bun, 
cure să lle reprezentat de uu alt 
tren, in care, din 10 vagon te nu
mai nitul sau două să I e încăr
cate cu șist, iar restul cu căr
bune.

I A NOI LA PETRII A, TAIJE- 
LA DE ÎNTRECERE CARE 0- 
OLINDEȘTF ZILNIC SITL'AIIA 
PRODUCȚIEI FiECAREI GRUPE, 
A FACIL MULT IN LICHIDA
REA RĂMÂNERII IN URMA DE 
CĂTRE MULTE GRUPE. Șl A- 
CEASTA EXPOZIȚIE A ȘISTU
LUI, CRED CA AR DA ACELEAȘ 
REZULTATE IN LUPTA PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII 
CĂRBUNELUI.

ROP LUDOVIC 
decorat cu „Ordinul Muncii" 

sef de grupă la mina Petrila

ȘEFUL DE GRUPA SA FIE PRI
MUL IN LUPTA PENTRU ÎMBU
NĂTĂȚIREA CALITĂȚII CĂRBU

NELUI

Tovarășul Sâcălus Petru deco
rat cu „Ordinul Muncii’’ dela mi
na Aninoasa, conduce o grupă care 
în cea mai mare parte este for
mată din noui venifi. Cu toate 
că nouii veniți nu posedă încă 
prea multă experiență în mine-

R. P. R.
JUDECĂTORIA MIXTA

— iPetroțșani, Jud. Hunedoara —

CITAȚIE

Nr. 2024, anul 1946 luna Mai
1949, iziua 51

D-na Bota Ana nasc. Fromo-i- 
di, cu domiciliul necunoscut, 
este citat la aceasta ins- 
tanfă, pentru ziua de 25 Iunie 
1949, ora 8, în calitate de pâ
râtă în procesul de divorf cu so
țul său Bota Ilie.

In caz de reprezentare, jude
cata se va ifacc în lipsa conform 
art. 152 din Codul de procedură 
civilă.

Președinte, ss. Nemeș.

Grefier, ss. /. C-tincscu. 

ANUNȚ
UZINELE 1. 5. S. HUNEDOARA

angajează

6 (șase) sanitari cu diplome.
Solicifalorii vor înainta pentru verificare, următoa

rele acte:
dip'oma, certif cat de naștere, cefâfenie și bună 
purtare, sau dov zi sindicale, după care vor primi 

răspuns.

rit, paralel cu depășirile de nor 
ma de cca. 30 la suta, grupa to
varășului Săcaluș Petru rcuș-.ște 
sa extraga cărbune de buna cali
tate

lată ce ne scrie tovarășul Să- 
caluș Petru despre felul cum tre
bue duși lupta pentru calitate.

In lin I mari, felul cum trebue 
dusă lupta pentru ral tale e cu- 
nuscut de cea nial mare parte u 
tovarășilor mineri. Se știe că bu
na calitate a cărbunelui necesită 
doua condiȚI: cât mal pufin șist 
șl cat mal pufin cărbune prâlult.

Iii mina Aninoasa o parte din 
Ki upe șl in special acelea care 
lucrează in abatajele Irontalu 
Scurte din stratul 13 extrag căr
bune de bună calitate, altele dau 
cAtbutie care conține prea mult 
șist U prea mult pral.

Sunt mal multe cauze care în
greuiază intru câtva luptu mine
rului pentru cal late Dintre aces
tea, cea mal des reclama ă este 
acela că mliier'l noul venlfi nu 
știu sâ lupte pentru a îmbunătăți 
ca Batea cărbunelui.

Eu lucrez impreună cu 10 mi
neri noul venlfi care dealllel 
sunt cel mal mu'fl in grupa mea 
— șl sunt de părere că nou I ve- 
n'fl nu sunt o piedică in calea 
1 nibuuăIăflpI cofiță?I cărbunelui

Șl iată dece.
De pildă vorb'm despre gru

pa mea. Eu am 10 ortaci noul. 
Cu tofl nm stat de vorbă șl am 
văzut că vor să muncească șl 
șă învețe. Șl Intr’adcvăr mun
cesc bine, pentru că eu II ajut 
cu sfaturi șl cu exemple practi
ce. Le arăt cum trebue să ext agă 
Inicrcalatllle de șist cu ciocanul 
di abataj, cum să rupă bucăți 
cât mal mari din frontul de căr
bune, cum trebue să sc folosească 
de crăpăturile lăcuie de exploziv, 
pentru a dobori cărbunele cât 
mal ușor.

Deascmenea le arăt cum trebue 
să aleagă bucățile de șist din căr
bune, p ecum și alte amănunte ca
ro intr’adcvăr dau roade in lup
ta pentru calitate. Ce ar II dacă 
eu ași lipsi pc ortacii mei de 
aceste îndrumări? Desigur grupa 
mea nu ar extrage cărbune de 
calitate.

PIERDUT
Buletinul Biroului Populai ic* 

j>e numele dc Bercsa Măria ej 
No. 17.519 elibetal de Miliția Pe- 
t roșeai i.

l\clar mul.
Buletiul Biroului Populapei pe 

numele Angliei Florea cu No. 
16.665 eliberat de Mili(ia Petru- 
șemi.

Declar nul.
Buletinul de Biroul Populaf'ei 

No. 543 din 1941 pe numele Co
pil Ghizela. ejiberat de Biroul 
Populai iei Lupcnj.

FILATURA LUPEN’l aiigajea- 
zu următorii muncitori mese
riași :

5 strungari
5 electricieni bobinatori
5 lăcătuși
1 fochist pentru cazanul eu 

aburi.
Solicitan|ii sc vor prezenta cn 

uptc-le in regulă.

Dl ACEEA EU SUNI UE PĂRE
RI CA ȘEFUL DE GRUPA TRE
BUE SA FIE ACELA CARI SA 
SILA IN FRUNTEA LUPTEI 
PI N1RU CAI ETATE, CU INDRU- 
MAR1, CU EXEMPLE PERSONA
LE. CU NOUI METODE. PEN- 
TKUCA ȘEFII DE GRUPA ESTE 
CONDUCĂTORUL UN1TAȚ1I CA
RI LUCREAZĂ IN LOCUL DL 
Ml NCA RESPECTIV. EL TRE
BUE SA FIE BUN GOSPODAR 
Șl SA ȘTII SA ANTRENEZE 
ORTACII ATAT IN LUPTA PEN
TRU PRODUCT.E MAI MARE, 
CAT Șl PENTRU CAI.II AlE.

SACALUȘ PETRU 
decorat cu .Ordinul Munci" 

șe' de grupă la mina Aninoasa 

SA ÎMBINAM LUPTA PENTRU 
RIDICAREA PRODUCTIVITĂȚII 
CU LLPTA PENTRU CĂLII AȚE

In abatajul cameră , 11'' dela 
mina Jiel-Lonea. lucrează grupa 
condusa de tovarășul Rus Aurel 
decorat cu Medalia Muncii" A- 
cetiklâ grupa lucrează după me
toda de preluare a lucrului pe 
schimburi șl flecate echipă depă- 
șe.le norma. Schimbul condus de 
tovarășul Rus Aurel depășește 
norma zilnic cu 40 .'.O la iuta, 
iar ceklalte două schimburi con
duse de tovarășii Luca Petru șj 
Munteanu Petru au depășiri dr 
normă apropiate.

Deșj abatajul tovarășului Rus 
Aurel nu are nici un ici de me
canizare fapt care îngreunează 
tnur.ca. alături de depășirea nor- 
nici această grupă mal obf ne in- 
că un succes: dă cărbune de hu
ilă calitate.

lată ce ne scrie tovara ul Rus 
Aurel în răspunsul său la anche
ta noastră referitor ia Îmbună
tățirea calității cărbunelui

Cărbunele scos de minerii dela 
Jlet-Lonea conține mai mult șist 
decât cel extras de minerii din 
Petrila și Aninoasa. Acest lucru 
poate ii explicai prin faptul că 
la Eonea straturile de cărbune au 
intercalat!) mal des: de șist de
cât straturile din minele Pctrl'a șl 
Aninoasa.

ȘI apoi, in mina noastră, nu 
toate grupele luptă pentru calita

PARCHETUL TRIBUNALULUI 
— Petroșenl, jud. Hunedoara — 
Dos. Nr. 1'93.11.949 din 26 Mai 1949

PUBLICAȚIE

Având în vedere cererea înre
gistrată la acest Parchet sub Nr. 
3620 din 1949, de reconstituirea ac
tului de naștere făcută de către 
numitul Driga Dumitru, judecător 
la Tribunalul Petroșani, domici
liat în orașul Petroșani, str. Bra
zilor Nr. 23, prin care cere recon
stituirea actului de naștere a fiicei 
sale Liana Driga.

In conformitate cu art. 3 din 
legea Nr. 889 publicată în Moni
torul Oficial Nr. 295 din 1940, sunt 
invitate autoritățile sau persoanele 
care defin un extras sau alte în
scrisuri privitoare la actul de naș
tere a numitei Liana Driga, năs
cută la data de F Septembrie 193S 
în comuna Chișinâu, județul Lă- 
pușna, din părinții, Dumitru ji 
llinca. să le depună neîntârziat 
sub luare dei dovada Ta Grefa Tri
bunalului Petroșani, iar persoane
le cari cunosc pe minoră să se 
prezinte neîntârziat la Parchetul 
Tribunalului Petroșani, pentru a 
arăta înscris datele ce posedă cu 
privire h 'tarea civila a susnuntl- 
tei petiționare.

Procuror, I. Găitan.
__r ■ 

te. luiele se îngrijesc *â scoală 
cărbune cat mai curul șl Io bul
gari cât mal mari, altele au.

Cele care nu se îngrijesc de 
buna calitate a cărbune ul spân că 
nu pol sâ dea șl norma șl căr
bune curat. E drept, sunt unele 
cazuri unde frontul de cărbune are 
Iutei calafll groase de șist Insă 
acolo unde intercalafille sunt sub
țiri acesta nu e un umtlv.

In abatajul in care lucrez îm
preună cu ortacii mei, aveai Ir.t.r- 
la'af I de șist mal sub|irL IN A- 
CEASTA SITUAȚIE PLASAM 
GĂURILE PENTRU ÎMPUȘCARE 
MAI RAR PENTRU A NU FARA- 
MIȚA ATAT ȘISTUL CAT Șl 
CĂRBUNELE.

CĂZUT IN BUCĂȚI MAI MA
RI DIN FRONT, ȘISTUL POATE 
II AlFS CU UȘURINȚA DIN 
CĂRBUNE Șl DAT LA O PARTE.

I ciul cum trebue sâ lucieze 
pentru calitate e cunosml de ma
joritatea șelllor de grupă, insă eu 
vreau să mă refer la alta ches
tiune.

Ca să dai cărbune de calitate 
trebue timp; pana alegi șistul 
pâi.a-l dai la o parte precum șl 
alte operafluni mărunte.

Ceea ce c Important Insă, E SA 
NE FACEM TIMPUL NECESAR 
PLNTRU A LUPTA LA IMBLNA- 
IAȚIREA CALITĂȚII CAWBU- 
NELUI. Șl ASTA SE POATE REA
LIZA PRJNTR'O BUNA ORGA
NIZARE A MINCH. FIECARE 
ȘFF DE GRUPA SAU DE SCHIMB 
TREBUE S A-ȘI FAC A SOCOTE A
LA CAT TIMP II ESTE NECE
SAR PENTRU ALEGEREA ȘIS
TULUI Șl IN TIMPUL RAMAS. 
MINERII DIN ECHIPA RESPEC
TIVA SA-ȘI ORGANIZEZE MUN
CA IN AȘA FEL ISCAT SA DE
PĂȘEASCĂ NORMA.

Aceasta e părerea mea despre 
felul cum s'ar putea lupta cu mii 
mult succes p-'ntru reducerea pro
centului de șist șl pentru o pro
ducție mal mare, adică amândouă 
— lupta pentru mărirea producti
vității muncii și pentru calitate să 
fie armonios îmbinate-

RUS AUREL
decorat cu „Medalia Muncii 

șei de grupă la mina Jiet-Lonea

ȘCOALA THLSICA AGRICOLA 
_  Orăștie-Huneiloara — 

Condițiunilc de admitere 
în Anul I

Pentru intrarea în anul I. se 
va da un examen de admitere, 
între 24—50 Iunie.

Se pot înscrie, absolven(ii în
vățământului elementar d< T 
clase, absolvenții gimnaziului n- 
nic, absolvenții țcoalei primare 
complimentare din anii prezi
dent i precum și cei care au trei 
tclase ale fostelor școli tc-cun 
dare.

Examenul dc admitere va con
sta din :

a) Proba scrisă la : Limba ro
mână, ȘL naturii.

b) Oral la : Lunba româna. 
Istoria, Constituția R. P. R.. Ma
tematici, Șt. Naturii, Fizico chi
mice.

Eh vii respinși Ia examenul din 
Iunie, cei caro nu s’au proze i- 
tzit, sau cei doritori să-și ame
lioreze media, sc vor putea pne- 
zenia la un al doilea examen de 
admitere « va avea loc la I 
Septemvrie.

Limita maximă de vârstă pentru 
examenul de admitere este de 16 
ani.

Pentru informații suplimen
taro, canzlxhitii «c pot prozenti 
zilnic la cancelaria școlii.

incurc.il
pent.ru
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Monarho-îasciștii — slugi ai imperialismului — 
se tem de alegeri libere fiindcă sunt siguri că 

poporul nu e alături de ei

Discursul lui A. I. Vâsinski 
ministrul de Externe al U.K.S.S.

Discursul rostit de Zahariades, secretar general 
la postul de radio Grecia Liberă

grikia libera ao, (Ager- 
pre^j. — EIJAS PRESE trans
mite discursul rostit lu postul de 
rudio Gixxuu JjiJxuu, de ZuhurUi- 
dnts, .secre-tur g-rui ul P. C. Grec 
și Președinte al Consiliului m 
preiu de rueboi ul Grociiei l.i 
bere <liu evuv rodăm:

Oricine urLiăixijk Indeapioupe 
dixdășuruica situației noastre in
terne iși du soanui că singurii 
cane uu doresc înțelegerea și 
pacificarea Greciei sunt pluto- 
crații. asupritorii poporului, .-n- 
iliuulii momirlio-fa-sciști ți j>u- 
tronii lor americani. Pentru u- 
ceșlia războ ul este un prilej de 
a «tiunge intHundic, de u săvârși 
crime Împotrivii poporului de u’ 
ți ipunu în ajilicuro planurile lor 
dc subjugare u 'poporului. Toate 
acestea iuseainnă neînchipuite 

La Țesaforia din Lupeni, acum se 
muncește pe bază de întrecere 

socialistă
(Urmare din pag. l-a)

cum a învățat la Partid ți la or 
gamzația U. T. M., a'nceput să 
le lămurească dece trebue să lu
creze atent, dece trebue să pro
ducă mai mult ți mai bine, ce sunt 
întrecerile socialiste.

» * ♦
A trecut Aprilie.. Mai... încă de 

pe atunci aproape întreaga secție 
era in întrecere. Tovarășa Mate 
încheia câte 34 duzinii de ciora
pi in 8 orc având o depășire de 
normă de cca. 40 la sută.

Au încercat ți altele să-i urme
ze pilda, s'o întreacă chiar. Dre- 
guț Terezia a ajuns ți ea, luându- 
se la întrecere, la o depășire de

Succesele excepționale în muncă ale luiMustafa Aitculov, 
conducătorul unei eroice echipe de mineri din Karaganda

(urmare din pag. 1) 

chinuri, lipsuri, mizerie, finim* 1*, 
valuri do sânge, pe cart trebu'' 
să le sufere- ptțporul grec.

Echipa luii AitauJov, de patra 
oainuni, cobori imediat în mină 
Mnstafa organizata’ munca în 
două sdiimbur'. Roca s’u dove
dit foarte rezistentă, dar și nini 
încăpățânată a fost energia ce
lor patru jnuu’ri. Iuti un tci- 
uimn iveord de 52 de ore, ei au 
iiiniutal în rocă străhutân I '2 
dc metri Un metru |x oră '

< INCI ZfK.I DE 1X)NE Dl
(. AR.BUNI - EXTRACȚI î 

UNEI SINGURE ECHIPE

I‘ lupa lui Mustufa se bucui i 
de fa‘ruu urnii ecliiix’ fruta>e. Nu 
s u întâmplat niciodată, ca ea 
să nusși fi inshiplinit sarcina n
i sa încredințat. InXr'o zi. însă. 
Aubakir se imJxjlnavi. Lipsa a 
icstni mumr voinic, cu multă ex
periență sc resimți indută in c- 
dirpă. Hotărând ca sectorul dc 
atnilaj al lui Aubakir să nu ră 
mână nelucrat Mustafu sa aiiga 
jai să deservească două scc'oa-

(k’ia oe îi iiispă>inuiiită pe mo- 
mirlio-faseițti osie perspectiv u ea 
va fi acceptai punctul de vedere 
<il Uniunii .Sovietici- poidru nor
malizarea situației din Grecia și 
cu poporul vu avea prilejul sa 
voteze- liber. Care dintre purli- 
dcle monarlio-faccistc ur aria 
îndrăzneala să upuru în; fuța ur
nelor jn cudrul unor alegeri li 
Ix’re’ Pe cine vu votu muncitorul 
Înfometat, meseriașul ți micul 
întreprinzător copleșit de impo
zite. func|iouarul public ți pur- 
tieular, țăranul care înduri foa
me ții înăzeru-, soldatul mobili
zat in urmata monarho-fascistă 
și cel mobilizați îu găr- 

norniâ de 39 la sută; Slovlci Eli- 
sabeta depășește norma cu peste 
35 la sută. Puține sunt acum — 
după ce întrecerea a luat un nou 
avânt — care să nu depășească 
normele.

Tovarașa Mate e acum in între
ce) e cu tovarășa lgna și era doar 
puțin până să fie întrecută: abia 
10 procente le mai desparte și 
„rivala" ei muncește pe zi ce tre
ce tot mai atent, tot mai disci
plinat...

Așa au pornit la întrecere mun
citoarele dela secția ciorăpărie a 
țesătoriei din Lupeni Șl flecare zi 
adaugă ceva nou la succesele lor 
in batălia pe,.' t Plan.

E. BORZA

re dc abataj. In timp ce era în
cărcat cărbunele extras, diiitrun 
sector de abataj, el slredelea car- 
bune.le în celălult sector de a- 
butaj, iar când Mustafa revenea 
în primul sector, se efectua hi- 
i rarilc pregătitoare în ul doilea 
sector. Lucrând astfe’l, Mustufa 
ti dat chiar în prima 7.i 85 v:t- 
gonetc de cărbuni, reulizând ■> 
extracție <ki 50 tone. In Ii Iul u- 
cesta și-a început lucrul etthipu 
lui : învingând oricâte obstaco
le, ca lupta in orice condiții, 
ixntrn îndeplinirea și depășir-u 
planului.

Convorbirea noastră se apro
pie de sfârșii.

Aubakir Aitculov se ritl’că de 
|X- scaun și întinzândn-mi mâni 
itni spune :

— Mă grăbesc. Peste o oră t.i- 
tră schimbul meu.

Se pregătea dc plecare. Iși 
scoase haina și sufleca inânix-i. 
Pe bruțul stâng strălucea un 
ceas de aur, irit ,<lar a) Prezidiu 
lui Sovietului .Suprem al Repu

zile naționali? Sun celuț.-u- 
nul (înv din cauza lipsurilor și a 
vândut locuința ori țx-tix-ul de 
pământ ? < a vor fiice toți aceș
tia cari reprezintă 95 Iu sută d'n 
pojmjuțiu tarii, cure vor putea 
sa ule-agă rin mod liber Intre pro. 
grumul populur-democrat ul :țu 
vernului democrat provizoriu ți 
regimul monurlio-fascist, plutocrat 
cutc a fost ikiuioscut i' Progra
mul populur-dcmocrut de rcfuee- 
re a țării, pentru bună starea in 
tregului popor, wuu regimul mo- 
narbo-fuscist ce i u uilus vărsure 
di sunge, foamete, mizerie ?

Stăpânit dc teama unor astfel 
de ule.geri, Remdis a doclarut zi
lele trecute că ,,P. C. din Grecia 
nu i se mai permite niciodată 
să reapară in viața politică u 
țării ți că va trebui exclusă ori
ce posibilitate de apariție deghi
zată a P. C- din Grecia iu n- 
ccastă viață politică".

Ge vrea să se. înțeleagă priu 
comunism deghizat '< Cei 40.000 
de funcționari publici cure fu: 
grevă cerând puiue

Cei 20.000 de funcționari din 
instituțiile de sub controlul Slu
tului și cei delu postul do radio 
Atena care sunt în grevă ?

Muncitorii și țăranii care cei 
pâine pentru a trăi, țăranii isgo- 
niți din căminele lor, care vor 
să se întoarcă in satele lor, me
seriașii1 ți micii întreprinzători, 
t'utclectuialii cinstiți, toți oame
nii muncii care vor să trăiască 
în pace ?

RegUmul monarho-fuscist și ud 
ininistrația americana uu impui 
țjt Grecija în două tabere. In cei 
ce jefuiesc ți asupresc cu ujuto 
rul patronilor lor străini și c.-i

blicii Socialiste Cazahe, drept 
rmjplatu pentru intensificări a e*x 
tracției de cărbune în anii răz
boiului dc apărare a Patriei.

MUSTAFA AITCULOV DIS
TINS Cll TITLUL DE „EROI 
AL MUNCII SOCIALIȘTI?-. (.1 
ORDINUL „LEN1N - ȘI MEDA
LIA „SECERA Și ,CIOCANI f

Iu vara trecuta m'am întâln't 
întâmplător cu Mustufa Aitculov 
lu Ministerul Industriei carboni
fere din ținuturile răsăritene ale 
Uniunii Sovietice. Ne-am amin
tit de- convorbirea noastră, cure 
din motive tnai sus arututc ti a 
putut antiu loc și l-am întrebat 
nun tnetg treburile lui.

— Merg (bina I Eoarte bine i 
— ut’a asigurat el plin de mulțu
mire.

.Mai am puțin până la înde 
plinirea planului cincinul post- 
Jxlic. Voiu plivsi în cnriînd iu 
cursuri, pentru a învățu cum ru 
conduc un combain de inină și 
după ce voiu termina aceste

al P. C. Grec,

cart «unt măcelăriți. Primii 1 •- 
prezintă 5 Iu sută din locuitorii 
meniri pir», hir rratul de 95 Iu 
butii fi.1 forînmzzi poporul. îuiii- 
ror uccsloru. Itainxlb» vrea să Ic 
dicteze. Acești 95 lu sulă sunt 
iov urași dc drum, cumuji^iii de
ghiza ți, dușmmiii pi ul ocru | ici 
Renidis știu cu atunci cuiul întreg 
uccst p'jpur ui muncii vu puica 
boturâ in mod liber soarta iui, 
lichida nu regimului inoimrliu- 
fuscist, vu fi doftaiUvii.

lata dece manarho-fubci^tii ci 
dorelsc pacea. luiu dece Beindis 
trimite zilnic zeci dc condamnați 
îu fu|u plutoanelor jlLl execuție 
vrea bă exdhi-dă Part udul Goni î- 

țiiist din viuța politică u țării, 
uf Armând că este ueccbura meu- 
țincreu moralului utat al qetuțe- 
nilor cât ul forțelor a rin-Pe. 
Dar ci flecărtesc tocim ui pentru :u 
k* lipsc^ta moralul. Daca ci su n 
siguri ca poporul este de partea 
lor dece nu primesc alegerile, dc 
cc se tem dc pace, dece nu vor 
Jjnțelcgereai Le esU. Hină Jr 
popor dc acciui îl chiu mu lu nuni 
vărsări dc 6uiige.

Noi ani propus pacea deoarece 
știm cu poporul nu are alta do- 
rinfă.

Vom tîiivi<ngc și în rusboi și in 
pace.

Guvernul Sovietic a fucutU pro
puneri pentru Încet urca rusboiu- 
lui in Grecia. Dece monarho-fuj- 
ciștii nu ie accepta ? Poporul 
vede ude vărul. Guvernul inunar- 
ho-fascist opune păcii măcelul $i 
sângele. Să-l Înecăm în sun^de 
pe care însăși 1] varsă. Să-l Jii- 
mUcim prin paceu «de care se 
teme atât de mult.

cursuri, voiu li in stare să «Iau 
țuiii și mai mult cărbune. Per
sonal, o duc loarte bine. Dor.se 
să-mi cumpăr un uutomobîl.. < c 
să-ți spun, mai bine, vino lu mii 
— in (ăraganda și te vei con
vinge dcadreplul.

■Și, striîngundn-nii mânu, ne-utii 
despărțit.

Nu mult după iiixeu jntre’agi 
țară Sovietică a aflat că, prin
tre ceilulți mineri fruntași, dis
tinși cu titlu] <k’ „Erou ui Mun
cii Sociuliste" se nfiă și .Mus'.uf.i 
Aitculov. căruia j s'u mai de'Ci- 
nut ordinul ..Lenin" și medalia 
de nur „Seccru și Ciocan ui".

Este cca mai Siluita distincție 
ce ne acordă îu Uniuneu Sovie
tică pentru succese excepționale 
in muncă.

Aceste titluri sunt exprsia 
înaltei recunoștințe a Statului So
vietic, pentru eforturile depuse 
dc oamenii muncii, spre u oa- 
solîdă Putcre’a Sovietică și a u- 
■•iguia înflorirea Pairiei Socia
liste.

(Urmare «■ ! «)

(ere sunt atunci concluziile 
icnerale privitoare la propune
rile asupra unității German«< i, 
prezentate spre cxuniinarc Con
siliului Miniștrilor dc Afuari Ex
terne de către delegat ile Statelor 
(Jnilf, Mor< i Britanii &i Franței, 
lu 28 Mui ’(

Concluziile noastre gunc.rulc 
sunt cu uccMc propuneri nu do- 
vedr^c dorința uoes'or puk-ri dc 
u ajunge* lu un acord cu l niu- 
neu So\ictkCAi indr’o problemă a. 
tăi dc Jinpoiumtu ca unitatea 
(xTinajiici. In ucelu^i timp, «• 
t<* propiuicri coidruzic inlerev le 
legitime ale poporului german 0 
străduințele lor de a obține în 
cheicrvu cât nnajț grubnied a tni- 
tutului dc puce și încetarea regi
mului dc ocupuțu*.

Delega țiu hoviert ică rxiiihidcra 
ncccsur sâ respingă aceste pro
puneri ule ct lor trei puteri cuce 
contrazic hotărârile tconfcrințclor 
dela Yulta și Pulbdum.

Iii scopul usigurării unității c. 
conomicc și politice Germanici 
■delegația sovietică a prezentat 
chiar la începutul acestei sesiuni 
propunerile ei consiliului Miniș
trilor de Afaceri Externe ?»pre 
txamiiMire ; delegația sovietica 
este pe deplin convinsă că udop- 
tunia lor ar putea asigura rezol 
va rea sarcinilor ce 6 Iau în fața 
consiliului Miniștrilor dc Afaceri 
Externe.

Dclegațja sovietică a propus 
restabilirea activității consiliutu1 
aliat dc. control în Germania pe 
liuza su anterioară, în conformi
tate cu hotărârile luate lu confe
riri fa dela Potsdam de către C- 
iiinuca Sovietică, Statele Unite 
și Murcu Britanic, hotărâre l’a 
care a aderat ulterior și Franța 
Propunerea sovietică are în ve
dere murea, importanță a acestui 
organ, care este chemat să exer
cite autoritatea supremă în Ger
mania, în cursul |X‘rioadei dc o 

cupa ț ic.

La Paris a avut Ioc tradiționala 
comemorare a martirilor Comunei

PARIS, 51 (Agerprcss). — Lupi 
a avut loc la Paris manifestația 
tradițională pentru comemorarcu 
martirilor Comunei. Lu munifes. 
tuțiu, cure s’a desfășurat in fa|a 
Zidului Federațiilor au fost de 
Țață delogațji ule Partidului Co
munist Franciz. ai Partidului
Socialist Unitar, < ul Confe
derației Gem rale u Muncii lin
Fraiițu. ui Uniunii Naționale și

Buletin
In provinciile Creinoma și 

Muntna s’u declarat grevă gene
rală iu sem'ii dc protest impo 
triva represiunilor polițient^ti, 

exercitate împotriva muncitorilor 
agricoli în grevă.

• ♦ •
— Peste >00 <le trenuri nu au 

circulat Duminică în Ângiia. «la 
torită grevei mecanicilor și fo- 
chiș'ilor în wmn dc protest îm

potriva malurilor arbitrare luutc

In mcelași timp dih gația j- 
vietica su«|inr că unKalra eco
nomică și politica a l atmutiiit* 
nu poate fi realizata fără crea
rea unui organism central ter- 
nian urii' In a- cârui compclință 
b& intre proljlemcle dc«t<J<urii 
statului și economiei de impor
tanța țmntru Omuuiw *'*-
aamblul e*.

IX legația bovictkâ a propus | 
creierta ț«r baza orguneilor eco- 
nomio* germane rxiutcnU în 
zona eu^arittană ți zxma occiden
tal o u unui corrsiliii de S‘<if ul 
întregii (htiiiuiiu* «i* <>*ntru> <* 
< onorii ic și administratif al f«er- 
manici, im<$ttit cu funcțiuni gu
vernamentale îu domeniile men
ționate mai sus ale dcsvoltarlț e- 
conomioe și de «tut, munpon in- 
du-sc autoritatea supiximă a erm- 
bdiului uliat dc <ontrol

Delegația bov-rticâ a propus 
deasmne.nra ri s'ubili rea Comun- 
catuni quudruiwrtitc dela Ber
lin și a consiliului municipal al 
i nt regu lu i Ik- rl in, urmă r»d ca 
chestiunea datei alegerilor pen
tru consiliul nianuăpul sa fie prt 
zxmtată spr< examinare cum tru
da furii interaliate dela Berlin.

Toate aceste măsuri ar fu'ie 
posibilă înlesni na rezolvării pro
blemei stabil tril unității Orma- 
nici din punct dc vedere econo
mic și politic.

ACEASTA POZIȚIE A UNJU-CÎ 

Nil SOVIETICE CONCORDA IN 
TOTUL CU PRINCIPIILE ACOR
DULUI DELA POTSDAM, EA 
CORESPUNDE PE DEPLIN SAR
CINILOR DE RESTABILIRE A U- 
NITAȚII GERMANIEI. INTERE
SELOR POPORULUI GERMAN 
CARE SE STRADUESTE SA OB
ȚINĂ INCBEEREA CAT MAI 
GRABNICA A TRATATULUI DE 
PACE SI ÎNCETAREA REGIMU
LUI DE OCUPAȚIE, EA CORES
PUNDE IN TOTUL SARCINILOR 
REGLEMENTARII PĂCII IN LU
ME.

membrilor rezistenței etc. In tri
bună se găseau nurrxrrM’usc per-țg 
sunaiituți printre care Maur re 
Thorez secretarul general al Par
tidului Comunist Francez. La? 
Lcap, secretarul general aj Con
federației Generale »a Muncit din 
Franța ^i Jeannettc Vcamt-esch» 
din partea Uniunii Fcme’lur 
F rancL zc.

e xt ern 
dc conducerea căilor firate. A- 
<tstc greve se repită de trei 
săptămâni. în fiecare Duminecă.

» * «
- AGENȚIA CHINA NOUA A- 

NUNȚA CA 20.000 DE SOLDAȚI 
Al KUOMINTANGULUI IN FRUnȘ 
TE CU GENERALUL CI ANO 
CEN, GUVERNATORUL UNEI 
PROVINCII AU TRECUT DE 
PARTEA ARMATEI DE ELIBE
RARE.
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