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i r. mit
Să cunoaștem și sâ îndeplinim
• i ileriilc t ore sltiu la baza îrili r< eriîo'r 

Reducând 
posturile neproductive, sporim 
produci ia Șl reducem pre(ul de 

cost al cărbunelui
l'rlntrv criteriile cure stau Iu 

ba u lutru eiil Socialiste diut.e ce
le 4 exploatări curbonllere dlu Vu
lva Jiului pentru mdeplnlrea șl de
pășirea programului producției de 
. * Luni prevăzut pe cel du al ll-lea 
trimestru ul anului curent, este «I 
reducerea posturilor neproducti
ve.

Acest criteriu du intre.ere, pre- 
* vinii o Importantă deosebiți pen
tru reducerea prutului de cost șl 
mur rea producției de cărbuni. Peii- 

I iruri prin rcdu.e.ca posturilor ne
productive se urmărește mlcsora- 
icc numărului de muncitori cure e- 

I lectiieaza lucrări de regie nepro
ductive. se urmărește plasarea ra
ționali a nimicitorilor la flecare loc 
tiv muncă în ușa fel cu in cele 
h ore de muncă, liecare oui să 
lucreze din plin, îndeplinind acest 
s. (criu se vu alunge la extlude- 
tea sistemului muncii In acord, 
precum și reducerea personalului 
de birou până la limita neces'tăjl- 

( for reale.
' ceste condiții, pe care uiuncl- 

t r tcliinclen'i șl Iulie,lunarii ex- 
pli țărilor, carbonlfe o din Va ea 
Viului ți le-nu propus să le înde
plinească, au men'rea de a mări 
numărul de muncitori productivi 

să micșoreze in schimb 
numărul de muncitori caro nu 
encură direct la product e și al 
căror nurăr rnare in raport cu e- 
tect vul muncitorilor productivi, 
spt ăște prețul de cost al cărbu
nelui

Vedem deci că icducerea postu
rilor neproductive are o iiisemnâ- 
lalo politică șl economică impor
tant*. Reducând numărul de pos
turi neproductive reducem chel
tuirile de regie care atrag după 
sire reducerea prețului de cost al 

: cărbunelui. Astfel Industria noastră 
producătoare de bunuri pen
tru cei ce muncesc, primind căr- 
1 ur e cu un preț de cost
redus pot produce bu
nuri mai ieftine. lată cum
indeplinind acest angajament înde
plinim o condiție a ridicării nive- 

1 Iu ul de viată al oaineni'or muncii.
incluzând acest punct in crlte- 

i riile de întrecere, minerii din Va
lea Jiului au dat dovadă de ma
turitate politică, au dat dovadă că 
cunosc și stlu să lupte pentru o 
producție mai mare șl mai iefti
nă. știu să prcjulască forjele de 
muncă și să le folosească rațional 

| pentru -j se putea produce mai 
mult.

I Cum poate fi tradus in fapt a- 
cest criteriu ?

Răspunsul ni-f dau tot mine- 
irii dlu Valea Jiului. încă de mai 

mult timp, in abatajul frontal al 
tovarășului Szilagy loan dela sec- 

I toru IV al minei Petrila, a fost 
introdusă o nouă metodă de muta- 

I re a craterului fără a mai fi de- 
mi ntat. Această metodă economi
sește mutica a 11' oameni.

Și iati cum. înainte de introdu
cerea acestei metode, două echi
pe lucrau electiv la exhagriea căr
bunelui. iar un schimb efectua lu
crări de regie, ca mutarea crate
rului. răp'rca stâlpilor, ctc.

Pentru ca minerii din toate 
schimburile să lucreze efectiv In 
cărbune tovarășul Szilagy a in
trodus o nuoă metodă de mutare 
a craterului fără să mai fie de
mn: tat. operație care durează cca 
jc de minute și care e executată 
de minerii fiecărui schimb.

Astfel tovarășul Szlltgy a re
dus dir.tr odată tti tos uri de regie 
pe el. care acuim sunt posfut. e- 
țectlv întrebuințate la ext. agerea 
cărbunelui.

Prin această raționaliza; e in a-

Iriu ca producția de cărbune a 
crescut cu 3.1 In sută, clieltnelllu 

u luctările de icxie au lost reduse 
complect.

O alta coudl(ie a reducerii pos
turilor de regie, pe lungă aceea a 
Introducerii de noul metode de 
muncă, este justa repartizare a 
brutelor de muncă pe grupele do 
minori ustfel încât licoare om să 
potllâ lucra din plin la extragerea 
că bunului. Spre exemplu, grupa 
toi-, Petrlc 'fetru dela mina Jlcj- 
l-oiica, mal înainte ura formată din 
7 mineri. Tovarășul Petrlc a vă
zut că In aliatului Iul. nu <0(1 a- 
cești mineri pot să lucreze din 
plin, a cerut ca echipa Iul să fie 
redusă lu S oameni. Lucrând cu 
ncest electiv, echipa a reali at În
continuu depășiri de normă sub
stanțiale.

fu minele din Valea Jiu ul, pen- 
l u ca extragerea cărbunelui să so 
desfășoare în condljlunl bune, sunt 
o scrie de servicii ca. transporturi, 
întreținere, etc. unde munca se 
Plătește in regie cu salariul fix.

Iii toate aceste lucrări trebue 
introdus și extins acolo nude 
dela există sistemul plajii in a- 
cord.

Introducerea sistemului plajll in 
acord la lucrărde de regie prezin
tă i aspecte: In primul rând, mun
citorii de'a regie sunt stiniuiajl să 
lucreze cu mult spor, muncind 
mai bine, se urează un număr dis
ponibil de bra(e de muncă, care pot 
ii plasate in abataje, la extrage
rea cărbunelui. In al doilea rând 
muncitorul cate efectuează lucrări 
de regie, lucrând după sistemul 
plătii in acord și depășind norma 
fixată, va putea să câștige mal 
mult ridicându-și liricul său de 
vlată.

Deasemcnea. iu birourile ex
ploatărilor carbonifere din Valea 
Jiului, trebue să lucreze un număr 
de funcționari corespunzători vo
lumului de lucrări necesar. La di
recția Alinelor din Petroșcnl. încă 
dela inceputul anului 1948 s'a fă
cu» o justă fixare a numărului de 
funcționari necesari, iar numărul 
de funcționari disponibili au înce
put să lucreze in ateliere șl jn mi
nele de cărbuni.

La Atelierele Centrale Pctroșeni. 
mai miriji funcționari care lucrea
ză la strung sau la alte mașini, pri
miți cu dragoste și ajulajl de 
muncitori, au îndrăgit munca pro
ductivă și creatoare, s’au slinfit 
mândrii că pot produce bunuri, că 
pot contribui efectiv ta desvoltarea 
și înflorirea Patriei noastre.

Lupta pentru reducerea numă
rului de brafe de muncă care lu
crează la lucrări neproductive, tre
bue dusă permanent șl susținui. O 
metodă nouă de muncă, o mai jus
tă repartizare a oamenilor la lo
cul de muncă respectiv, o mai jus
tă repartizare a mun.itorl or la di
ferite lucrări lată principalele 
condiții care duc la reducerea bra
țelor de muncă neproductive, care 
face să crească numărul de mun
citori productivi.

Reducând necontenit numărul de 
muncitori de regie facem să creas
că numărul de muncitori produc
tivi. crește și producția și se eft'- 
nește prețul de cost al cărbunelui, 
fabrici e și uzinele noastre vor pu
tea să producă și ele bunuri mai 
e tine, va creș e standardul de via- 
j’ al oamenilor muncii.

laa dece trebue să nu prccu- 
pe( in nici un eiort in luptB pen
tru indeplinirea acestui criteriu de 
bază al întrecerilor din Valea 
Jiului. ,

I
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Administrația exploatării Petrila și tehnicienii minei, 
trebue să sprijine mai activ lupta minerilor 

pentru cărbune

l-a Mai iiLiiu*rii din cxplija- 
luix’u noastră Pi'trihi uu, 
protonul Iu îiilreivir -ocial^hi 
pe <tî din l.upcni, jwiihu îikIv- 
pl iiuvu ți (ivpuțirvu Plumdui pi
eri dr ut ll-k‘d Ir invMrij, JMH1- 
hu «•comunii, țM*n1ru imbuiritâ 
|îh u i idiiujii cărbunelui. etc. .\'m 
iiriicr.i suntem liuturâți mi lup
tăm cu indăijiie prii tiu dtipu 
turn prognifnuhu pruthirției <|e 
(uibuni prvMi/Lit de I lan. Știm 
iu (le felul cum mii ne strudithii 
sti producem mai mull, depinde 
des volta reu industriei noaslrv. 
depinde a produc |ic spor tu dc 
bunuri pentru ndieureu nivelu
lui nostru de tiuțu ți ul fuintlii- 
ior noastre.

Muiicnu cu drag j>entni c ir 
bune, j>eiLlrii ca uțu n<- cere Par 
lidnl nostru, cure ne cuiul uer în 

In prezența-unei delegații de mineri 
fruntași din Valea Jiului

pe scena Teatrului de Stat din Arad a avut loc
avantpremiera piesei ,,MINERI1“
O delegulie zi 1 ^uliului de Stal din Arad a venii de eurând 

in I alea Jiului pentru a pregăti studiind specificul local ul 
regiunii noastre punerea in scenă a piesei ..MIMJlll" de 
Miliail Daoidoglu. •t,n> , i, i

( u acest prilej ți-uu exprimat dorința de a liUCU (ti f> tfi 
pi'ți la primii prezentur * pe (/m ttiufu și lupta cărora s i iu- 
apirat attlurul atunci când ți t xcris piesa.

In ziua dc 2 Iulie a. c. o de- 
lega(k* <1<* mineri din \alea Jiu 
lui lorinata din fruntarii în pro
ductiv Bariiu Alexandru Aniao *- 
sa. Scbillcr Grigore-petriia, l’o- 
boreni Alexandru I.upriii ți 
cc.seiL Joii-Loiicia, s’a deplasai |d 
Arad pentru a lua purtc Ia a- 
\untprvmicra piesei „Minerii’.

Pe peronul gării A rad delega
ția a lost întâmpinată cu căl
dura de reprC7x*iitunti ai Org. 
Județene P. M. R.-Arad. de co
lectivul artistic >i tehnic ul Ten- 
liiilui «le xStat în frunte c-u tuv. 

| Marius Alexandru — directorul 
I Teatrului de reprezentanți

ui piesei locale >. a, 
! ♦ * * 
; Scma, lu spectacolul de avunl- bogat

Absolvind școala de caii ficare

3Q muncitori subterani dela mina Petrila au fost 
puși în categorii de muncă și salarizare superioară

In întreaga Valea Jiului, in ur
ma stiădaniil r depuse de organi
zat a dc 'Partid, slnzlicate și con

duce i c exploatărilor, ptecutn și a 
I angajamentelor luate in cadrul 
cont actjor cole.tivc, au luat llin- 
tă pc lângă flecare ntlnă școli de 
calificare menite a ridica noui ca
dre de muncitori bine prcgătijl, ca
re să poatâ f’ce fată sarcinilor 
ce le au în producție.

In ziua de Z lun'e a. c. a avut 
loc examinarea primei 'țrll de e- 
levl ca e an urmat cur‘uri'e școlii 
de calificare de pc lângă exploa
tarea PETRILA.

In urma exatni. ărllor uit număr 
de 15 vagonetari au a.ui.s ajufr.ri

b«nla prnin. «> UufA ihhiU, htl

In-'d in lupta nun-lid, mai a 
\em ți unele gr< iiluți. tira
mi uitil rum muncim noi ,^i <r 
pirn'u|j mai ijitjjjiipiimiii încă 
in muncii

l.u  sunt ><du| uimi M-hUiil» <hn 
giiipa lovain^idu, (\ukn.id\ lu 
al cure cxploab a/a curbiiilrlr 
inir'un ulxiiaj liuntal din ’o 
ml I \ zd inimi: Petribi. ( u lupi 
dhi grupă, -suntem în inlrrerK- 

ultr grupe- din serluriil nu*- 
Tini. Dur iu/ mu organizai o in- 

intcir ;i nud bună. (>ru]M 
>iiod\lru eMr impiir|itu p uri 
■hcliinibui i, curo Incn-azâ Unip dr 

w ore. Două din heliiiubiiri. are- 
■ îti, e.oifdu dr Unur.i n| ( Mik
/id\ >j al iiu-u lucrează în car-

>  

premieră, au participat alături 
dc drlegapu dc mineri din Va
leu Jiului, muncitorii h uniați 
dulu Întreprinderile din Arad.

Înainte <le spectacol u luat 
cuvântul iov. Marius Alexandru, 
directorul Teatrului, care (lupa 
câteva cuvinte in care a prr/en 
iui piesa siibliniJndu-i deo^t-bitu 
mioare artistică, u scriu lat pre
zența în sală a minerilor fruci
tați din A alea Jiului, exprimând 
în numele iuiiuor bucuria de a-i 
uxeu în rândul primilor specta
tori cure participă Li pre/entu- 
rea piesei din viața lor iuțiți.

In numele delegației d-n
loja spvckd rezervată .și ormitu 

cu roții ți flori — a luat

miner., iar 24 ajutori mineri au 
fost făcuji mineri.

lată lista absolvenților școlii do 
calificare:

Din 22 de vagonetari care s'au 
prezentat la examenul de califi
care au fost admiși 15 care au 
trecut dela categoria Ill-a de sa
larizare la categoria IV.a.

PETRILA

Ka et loan. NoucJlă Marin, Na- 
gy Siglsmund și Breazu loan.

SECTORUL IV:
Borza Vasile, Tller Rudolf, Găi

nă Aurel, Ve«a Grlgore, Stelănes- 
cu Gheorghe, Muntean Carol, 1- 
nel, Pastla, Scdlek loșl'. Pat'n Va

de MJ5L5IYLN IOS1F 
uainr' |rl d r e h *rcl |V. Ptli.B 

bum', uir srlitiuJiul III rheliHd 
/t, Itu-iiiH elf *4 fapne-d.
mulân d t izip-mlaj, j t-lin a ubu- 
l.ijilliit e*te. I1 <i oj lu< â iu ( an
ine.r/ in l> mbul II am pmxo- 
c|it Li iiilr<-n-if scldmbul Ini 
I 'litknu'Jy, pmilru vu iuirixen-u 
ihlrc douu e.- lupt- ale- uurb'iu* 
grnpr, ture- bicrrazu lu acvlu,și 
abili.ij. in utunelte jp in 
‘i leii} etjfidiții de niumi r-dr 
<' >i iiL4i buim inhixa'ir.

\‘r«d Im m, pHduure'u luciu
lui pt- schimburi de munca j prr- 
lillh ficcaripj . â căit ge după 
mu in a drpiint.

spri- rxrniplu, iii luna Mai, 
m himbld meu a rr«di/ul u <l.|»l 
i. ir llivdie d<* 5h Ia Mita iiiirt*- 
iștiid p<* mjjH'rji diji grupa Iui

(( onhJiiiun* in |»ug. Jll-u)

cuvântul tov. Puborrni Alexan
drii.

După c<- a xi.ui.ș» gir
(orii Irunt^iși ai iMUixd dm V 
rad în numele muierilor din Va_ 
l< ui Jiului și-a exprimat bucuria 
de n participa alaiuri dc ci la 
spectacol.

(.u a€4-M prilej — a spus Iov. 
Polxireni in continuare — mul
țumesc cii c/rldurâ Teatrului d<*- 
Stui din .Arad cure u luat ini- 
țiaiivu dc u ne invita lu acest 
spectacol țj nc-a înconjurul eu 
utfiia dragoste. Mulțumesc dea- 
M-mciiCa Pari>dului care a con
tribuit efectiv lu transpunerea in 
fupt u inițiativei luate dc con- 
dueereu Tea țiului

• • •
Sj>cctucolid sa bucurat di* iui 

lleo>ebii Micei*. Muncitorii au 
lujilăut cu hm gi upluuzc lu 
scena deschisa chiar — eforturile 
depune dc colectivul artistic ,și 
tehnic al Teatrului. l)v|cgațui dc

ț( ontinuurc îa pag. lll-ul

le;. IJaier Augustln și Kls Ladlslav,
• * •

Din 31 de ajutori mineri, câji 
Sau înscris la cursurile de cali
ficare, un număr de 24 tovarăși, 
frecventând regulat cursurile si 
învățând temeinic au fost făcut! 
mineri și trecuti din categoria lV-a 
în categoria V-a i’c salarizare.

Petrila: Hosr.a loan. Oprea Sa- 
b'n, Kalman losif, Hornung loan. 
Giurgiu Gheorghe. Be an loan, 
Mahalo. Adalbeit. Orlșon Gheor- 
Lgc Bartoc Ștefan. Pali Tlberiu, 
lmre Ștefan, Bullga loan șl Heintz 
Rudolf.

Sectorul IV: lacob Ștefan. Bor-

((ontimuire iu pug. lll-u)

CutU ».'« IbUaCXM.

ți QriU Itjcreaza 

lânnrul U.T. M.-isI
Nicoară Iraian 

dela secția sculărie
A. C. P.

ldlĂ I Iu iUcr11 pf lti>lUlUl M 
i uni a 1 rubin, u"ul dinlre lucru 
lorii noul ai biiției de biulăilr 
dela A. ( P.

f U prlullra allUptu <u far*ju 
UaUf/fd IHUȘiHll, el mullce^ir LU 
dfufiutle la HUbitia pe ture fi i 
all h o.

t tind u (oul repai tizul, uium 
uf roape un un, lu
de. a oliziit tu dr u< um ua in
ii pr pCfilru el o viata nuUâ, a- 
lalufi de muțunilr /n luit un I 
iubiți bu Ir (tiiiuuMa

Ihir fa nlru a di •* fulotrffi . 
ii mafinti ți ptuduti muî mult 
c Uf t bar fiâ-i * unuțli tui iunit 

I mul, Olti zrlr, t apaf ilah si de lu 
<rti ți louh telvlaltr dinaftunlr 

hi pi care zL m preafe urkt 
I \ictjura dtH a ( dlr (rua 

dl învălui ; dgl la halit, IfLiilfitr 
la putlzur, ut alia // iu i ubo ezh 
ți dfU h d inutilul pr luale.

l^ra/iopra fufa de haini ut uz 
tare iuvuiâiil \‘tiftnu ,i dat du- 
uadu, i ut (j/> iphna tn inUn 
■ dt dlt siUlH țtZUillih liUlUu A*'. I

Ihifia h‘tnitiuftd tn-uhifei u 
I vale {rrHlru loial parnllurne nv.
U'Mifr UZlhi’i <de{ltic< dlu 1 ut
can, vi1 lucn a/li ltt iuti la ull dl.
puziliu penița ifidoii /ar pl.Jl

lat Iu * âf ta luaTt le dt tf .ibpuriai
ic iulie in mina

Ace,,\fla lui fur? < ,if ■- < u tacite
(ă net edlu uami-m t ti U t .jlip-

• sili iidtt'uiu, ptMtifu \ a uaf sj mi 

frai prrT.lniu o ftfruljlc.

/ I liuTCsiza dnfvir p i f>l< in in. 
drtt <h intfraeri ti > a <art- i w 
dau lucrări de iâ>pondere.

Exemplul tânărului Xicuura 
dela A. t P. dte demn dr ur. 
mat fi dc crilalp tineri muiui 
lori, dornici wf devină mun tion 
de frunte care aducă im ă- 
port cât mai mare bi făurirea 
unui viitor luminat pentru tti 
ce tnuncetc.

PE LUNA MAI

Tinerii mineri 
din abatajul tine- 
r etuUi dela mina Lupeni, 
un obținut Inimoase de

pășiri de norma
Mur<*a IriUâlic in ian* < dhi 

i.ngujutu întreaga clusu m»ihci- 
toarc <Un țara noastră, g>cutrii in. 
dcphiurcu ți dep«ișir<*a J aii.uhii 
dc Stat cuprinde inas><* d i< «* 
iu <e mai Largi d<- .iue ”

In iuuieic de cârbun: d n \
l.u Jiului, alături de inini'rii vâr- 
stinei. minerii tineri mur. ■ i 
liotârire pentru riJuarea pi >. u1 - 
tivităjii muncii.

Astfel, grupa care lucrează in 
iibniajul tineretului rlclu 1 ' ui
formata dintre <tÎ moi «le Io oi-, i 
l . 1. M.-iști înn’gislrcuizu .'<1-
uic insemiKitc «lepășiri d. r io.:.«.

lU’zultotek' ob|i«iiltc Ia lâ i
ml hmei Mm «le către i.w.i
mineri «lin abatajul 1 i ’i «e .ii 
«.in mina Lupeni oglin«l li > 1- 
rârca cu care -an înc.ulr.'l i«« 
bîitâlla pentru uirlmne.

Icluțxi tovarășului M ir 
nu loan a nornui
luna Mai cil “■> la sutu. Ma. :«i t 
loan cu Oh Iu sirft. Bâ«lâu < u < (i 
la -utu și Du'ch pvimi c:i “» l.x 
suta.

GH. 1L1ESCU, coresp. voi.
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STA1IANOV1SMUL — MIȘCARE DE MASA

<) mină în care (o(i muncitorii depășesc 
Planul de Muncă

Minerii din mina „Muntele Ne
gru" au aluns la cea mai înaltă 
productivitate a muncii, in bazi
nul Kuznetk. Ei au depășit eu mult 
tiive’ul antebel'c a productivității 
muncii. In luna Aprilie a. c. a- 
cesta a fost cu .;4 la sută mai 
mare decât in anul trecut.

Colectivul minei „Muntele Ne
gru ‘ nu se mulțumește insă nu
mai cu atât.

— „Rezervele noastre sunt i- 
mense. Pun ndu-le in mișcare, noi 
am hotărit ca până la viitoarea 
an versare a Zilei Minerului - 28 
August — să sporim productivita
tea muncii cu ineă 3(1 la suta" — 
au declarat stahanoviștii minei 
„Muntele Ncgtu", in scrisoarea a- 
drcsata minerilor din Cuzbas.

Trezeci la sută în trei luni! 
Nido mină din lume n’a cunoscut 
încă un astfel de ritm in creșterea 
productivității muncii. Care" sunt
m.jloacele prin care m uerii d n 
„Muntele Negru" vor să aducă |a 
îndspl nire angajamentele luate?

Metoda lor este planul stal'ano- 
vist al măririi productivității mun

Edițiile operelor lui A. S. Pușkin 
în Uniunea Sovietică

f’uțkin este drag tuturor popoarelor din Uniunea Sovietică
In anii puteri» poviotiice, ope

rele poetului au fost t părite în 
U. R. S. S. în 76 de limb', cu 
un tiraj total <le 41,5 milioane 
eximplaie. Până lzi Revoluția 
din Octombrie, operele lui Puș- 
kin nu sau tipărit decui in 14 
limbi.

Este interesant de arătat cu 
între cele 76 de limbi iu care 
s'au tipărit in Uniunea Sovie
tică opera genialului poet, 25 a- 
purtiin popoarelor, care și-au 
format alfalx'tul abia sub regi
mul sovic ic.

Operele lu3 A. S. Pușkin sau 
tipărit în cdi|iile cele mai dife
rite : opere complecte, culegeri 
de lopere uluse, edijii tio nuvele 
ți de povestiri, culegeri speciale 
pentru copii, etc.

Iji anii puterii sovietice, ope
rele complecte ale lui Pușkin sau 
tipări’. în 9 ediții.

Dincolo de cercul polar mai e- 
x.stă munți de zăpadă. Pe râurile 
lenisei. Lena ! Si Dvina de Nord, 
abia a început să se miște ghiata. 
In sudul Uniunii Sovietice însă, 
s’au terminat insamân ărjle de pri
măvară. înfloresc pomii, se de.chid 
parcuri și grădini.

Primăvară.. Parcă abia eri tre
ceau elevatoare pe străzile Mos
covei. aducând bătrân'l tei pentru 
a f sădiți in parcuri. iar astăzi 
capita a Uniunii Sovietice este gă
tită într'o haină verde de sărbă
toare. Pe râul Moscova, vapoarele 
au si început să plutească, prin 
rarcuri răsună muzica erchestre- 
lor. stadionul ..Dinamo" este in 
plină activitate. In iurul Moscovei, 
ca și în întreaga Uniune Sovietică, 
re d""' h d sanatorii și ca'e de o- 
dihnă ’ a anta dc vară a elevilor 
si stud nti! r se apropie cu pa J 
rep"z;. 

cit. In alcătuirea Iul au luat parte 
(ara excepție toți minerii. El 
este rodul gândirii creatoare șl 
Inițial vel întregului colectiv al 
minerilor.

Alcătuirea planului stahanovlst 
a fost precedată do o intensă 
muncă pregătitoare. In toate bri
găzi e, schimburile șt secțiile sau 
discutat propunerile prețioase ale 
inovatorilor producției, care au 
servit ca bază planului general 
stalianovist al minei, aprobat la 
plenara minerilor.

Acest plan este bazat pe folo
sirea larga a experienței sta1 ano- 
viste fruntașe acumulat în Cuzbas 
Si în alte bazine carbonifere din 
Uniunea Sovietica.

In acest plan accentul principal 
se pune pe mecanizarea procese
lor greie de muncă și pe folosirea 
rațională a te'treci in-derne. Dca- 
seincui, se pievede o ameliorare 
cons'dei abilă a indicilor economici 
ai minei, in acelaș timp cu spo
rirea continuă a productivității

Operele lui Pușkia intr'un vo
lum sau tipărit în limba rusa 
în 16 odiiții într'un tiraj total de 
500.000 exemplare.

Operele lui Pușkin în 2 și 5 
volume, sau tipărit, afaiu de 
limba rusă, și în limbile azer- 
baidjană, armeana, georgiana, ka- 
zabu. uz.beku și mera'neană.

Qperxle piese ale Iui Pușkin 
s'au tipărit iu 56 de limbi prin
tre cari : buriatu, darghină. 
konii, curnaka, lezbină, osetină, 
ciuvațu, tabarsană. lăcuită, etc. 
Culegeri de povestiri s'au tipă
rit rin 56 de Iambi, pr'ntrc 'cari 
în limbile b uniată, dugană. ud 
murtă, în limbile popoarelor d n 
Extremul Nord : nanaie. nauctu, 
nivli, hantaha -și evenka.

Nuvela ..Fiica căpitunulut" s’a 
editat de 112 ori, (tirajul total 
— 2-102.154' exemplare, în 44 
limbi): nuvela ,,Duhrovskl“ de

PRIMAVARA IN UNIUNEA SOVIETICA
Colectivele oamenilor muncii 

care lucrează in parcurile și gră
dinile din Moscova. Leningrad. 
Kiev, Minsk și alte orașe, au 
multă inițiativă și dovedesc multă 
inventivitate in a organiza cât mai 
bine odihna de vară a tineretului 
sovietic, indeplinindu-și astfel da
toria fată de milioane de tineri si 
tinere care luptă cu devotament 
pentru îndeplinirea planului cinci
nal.

PE MALURILE RÂULUI 
MOSCOVA

Parcul „Gorki" de pe malul râu
lui Moscova a îmbrăcat haina de 
sarbăt are. Ochiul :e odi1 nește la 
aspectul florilor, copacilor înfloriți 
si baz ne or dc înnot. La debarca
dere așteaplă numeroase barei. De 

muncii, Faptul că In anul trecut 
mina a economisit peste doua mi
lioane de ruble Iar in ultimele luni 
costul do producție a miel tone 
de cărbuni a mai scăzut cu 1,70 
ruble este o iucurafare pentru 
mineri în lupta lor pentru dobân
direa de succese șl mai mari. 
Planul da o ulentic specială pro
blemelor în legătură cu creșterea 
calificării litierilor miner!.

Colectivul șl a mai luat angaja
mentul ca pana in „Ziua Mineru
lui" in mina „Muntele Negru" să 
nu existe nic un muncitor care să 
nil ii îndeplinit norma cu cel pu
tui 110 12o la sută.

In realizarea acestui plan de 
muncă ca și la alcătuirea lui la o 
Parte activa întregul colectiv al 
minei. In prima decada a lunii 
Mai, minerii „Muntelui Negru" au 
extras peste plan, in contul anga
jamentelor luate, sute de tone de 
combustibil.

Inițiativa prețioasă a colectivu
lui minei „Muntele Negru" a fost 
însușită de zeci de mine din ba
zinul Cuzbas.

89 ori (tiraj 1.795.000 exemplare 
în 42 limb); .Povestirile lui Bel- 
kin" (tiraj 1.7z9.t,00 exemplare iu 
20 limbi.
. Romanul în versuri „Eugen O- 

nogliin" s'a tipărit de 49 ori în 
II limbi, intr'un tiraj total de 
1‘Ovtc 2 nnilioane exemplare. 
Ba-mele lui Pușkin s'au tipăiril 
de 210 ori, in 4S limbi, intr'un 
tiraj totul de 6,0 miilioune e, 
x< urplarc.

Operele marelui poet rus au 
devenit un Imn a] tuturor po
poarelor sovietice și au pătruns 
în colturile cele mai indoparlnte 
ale |urii.

Ln cinstea aniversării a 150 am 
d<la nușterea lui il’ușkin, Edi
tura Academiei de Științe a în
ceput tipărireu unei noui edilii 
în 10 volume, u operelor com
plecte ale poetului.

Ediluru de S ut ixsniru i'teru- 
tura politică, tipărește deusenu - 
nea o nouă odi:|ie in 0 volume 
a operei lui Pușkin.

curând s’a terminat construcția 
pavilioanelor de șah și o sală pen
tru teatrul de vară.

Cinematograful „Gigant", cu o 
capacitate de 20.000 spectatori, a 
fost complect reconstruit șt peste 
câteva zile se vor deschide urmă- 
toarle expozifi: „PI; nul cincinal 
în acțiune" și „Elemente noui în 
întrecerile socialiste". In lectora
tele parcului savanti. stahanoviști 
din uzine și ogoare, ofițeri din Ar
mata Sovietică, poeți și pictori, 
etc.. vor con'erenția zilnic în fata 
tineretului.

LA LENINGRAD

Locul preferat Ce odihnă și dis
tracții al oamenilor munci dm Le
ningrad. este parcul „Kirov". Par

Combinatul „Moscvou^ol“ a îndeplinit 
planul de 5 luni al extracției cărbunelui

Conform angajamentelor luate 
pilii scrisoarea către Stalin, mine
rii d n combinatul „Moscvougol' 
au obținui o mare victorie in în
trecerea socialista pentru împlini
rea înainte de termen a planului.

I.a 21 Mal, colectivul combina
tului a îndeplinit planul pe 5 luni 
al extracției cărbunelui, încărcă
rii cărbunelui șl al muncilor pregă
titoare. in comparație cii per'oa- 
da corespunzătoare din anul tre
cut. media de extracție a cărbu
nelui in 24 de ore, s'a mărit cu 
12,5 la sută, producțiiilatea mun

Turnătorul Amosov inițiază o nouă între
cere a metalurgiștilor Uniunii Sovietice

Șas' 
produse peste pr

Intr'un uriașii, publicat recent 
de /jurul „TIUID", turiiulorul de 
o(cl, Vasile Amusov, Mu u/.inu 
din Zluloust, n .propus o noua 
întrecere a nielalurgi.ștjlor pe itt- 
ircagu Uniune Sovietica.

Amo*ov es'c conducătorul bri
găzii N'r. 5 a Mx-jiei de laminare 
din uzina „Zuiporoj-tal". Anul 
trecut, in cadrul întrecerii socia- 
lis.e, brigada sa a mărit de 1.5 
ori produejia. nxlucând consu
mul d<- energie electrică și com
bustibil).

Anul uces u, liri-gudla nu ii re
alizat noul succese. In cinstea 
celui de al X-lea (bngircs al sin
dicalelor, ca a produs șase m'i 
toue de lutn mite peste prevede
rile planuiui. Amosov auliliniu- 
zfi cu nona Întrecere a mctalur- 
gișliîor va contrbui iu mărirea 
producției, printr'o mai bunii or. 
gunizure a szji mbului de cupe 
rienp, prin ipropagtarea metode
lor noui (avansa ej la to|i mun
citorii industriei metalurgice,

Anirenându-so iu îitdreceri'a 
sociali-tâ a metalurgiștilor d u 
întreaga Uniune Sovietca. Amo
sov își ia angajamentul să dea 
in 1949 cantitatea de 15.000 teme 
de produse laminate de calitate 
superioară peste normele planu
lui.

mii lone de laminate de calitate s .perioare 
evederile planului

Inițiahiva Iui Vusilc Amosov n
fost întâmpinată eu entuziasm 
in multe uzine alo Ujiiun ii So
vietico.

Astfel, turnătorii de o('d, land- 
natorii, furnali^'ii și uiți mun
citori ai combinatului metalur
gic d'n Mazili togorsk sprijină 
propunerea Iui Auiacsov.

Angajâjuiu-sc în întrecere, 
turnătorul de oțel KovalenCo și-a 
luat angajamentul să producă 

cul este vizitat anual de peste 
două milioane de oameni. Anul a- 
cesta s’au făcut în parc lucrări 
importante. S’au sădit zeci dc mii 
de arbori și 400.t,0i) de flori. Dea- 
senteni s’a redeschis sanatoriul de 
odihnă de 24 ore, unde se vor o- 
dihni zilnic 4t,0 de oameni. In mod 
continuu se mărește numărul băr
cilor de plimbare pe Neva. In lec
toratul parcului se va t ne uit ciclu 
de conierinte despre viața și acti
vitatea lui V. 1. Len n și I. V. 
Stalin, despre patriotlsmur și cul
tura sov etică. De trei ori pe săp
tămână se vor tine conferințe cu 
sub ecte internaționale. Se va edita 
u revistă „Noutățile vieții", în 
care se vor publica ultimlle nou
tăți din șt nțâ. te nică, muzică și 

cii cu 10,1 la suta; in ultimele 
trei luni, productivitatea muncii 
minerilor u depășit pe cea d'nalnte 
de războiu.

Prlrnll cari au îndeplinit pla"ul 
de 5 luni au fost minerii din trus
turile,, Slali logurskugoli", „Sccrba- 
kovougol" șl „Octeubrugol".

In minele bazinului carbonifer 
din Moscova se desfășoară o lar
gă Întrecere socialistă pentru în
tâmpinarea „Zilei Minerului" șl 
cinstirea acestei serbări cu noul 
succese iii producție.

anul acesta 20tX) tone de oțl 
peste. normele planului mutul 
Turnătorul Murtânov delii me- 
iași uzjiii u dobândit su cace re 
niurcabilc. El a dat 1452 tone 
o|< I peste normele p'anulu'. cco 
nomu-irul la fiecare tonă 5 kgr. 
de combiisldsj.

Pe zi ce 'trece, noui muncitori 
ai ucsetei uz/ne aderă lu aceasta 
întrecere.

Munca și odihna muncitorilor 
din Uzina „Kalibr

Uzina , Kalibr" din Moscova se 
bucura de o glorie bine meritată. 
Ea este cunoscută in întreaga U- 
r.iunc Soviet că, prin faptul că aci 
s’a ap icat pentru prima datî in (ia- 
ttva renumitului mes'er Nicolai 
Rosiiski, organizatorul metodelor 
de muncă slalianovistă colectivă.

Grija zilnica a direcției și a or- 
ganzatiei de Partid pentru condi
cile de muncă si odihnă a munci
torilor contribue foarte mult la 
succesele în producție ale uzinei 
„Kalibr", Uz'na „Kalibr" este o a- 
dtvărala uzină—grădină. Tot teri, 
tonul uz'nei înoată în verdeața și 
flori.

Pe lângă uzină funcționează un

Sanatorii și case de odihnă pentru copiii 
muncitorilor dela Uzina „Stalin"

Uzina de automobile „S'al'n" 
disjiune <1j' un imare număr de 
crețe, grădinife de copii, sanato
rii și case de odihnă. ] ntrn n 
căior înire(»neie s'au ulocat a- 
nul trecut peste 6 miilioane de 
ruble. In coloniile de vară și oii 
pe recut vacanțele peste 2500 
țcolaria, copii ai muncitorilor, 

literatură sovietică. In parc vor 
cânta zlnlc trei orchestre. Se vor 
tine conferințe experimentale des
pre creația compozitorilor sovie
tici șl se vor organiza chioșcuri 
de muzică, unde vizitatorii vor pu
tea să ascule discurile lor favorite. 
In cursul verii se va organiza în 
parc, cel de al 8-lea carnaval tra
dițional al tineretului din Lenin
grad, o serbare sportivă pe apă, 
serbăr le școlilor de meserii, ser
bările creației populare, etc.

In acelaș timp, vor avea loc 
matc/uri de vrdley-bal, basket- 
ball și fotball, între cele mai bu-
n.' echipe sportive dn Moscova. 
Leningrad și Kiev. In orășelul 
școlar din parc, se vor Inaugura 
cluburile: „Tânărul navigator", 

Muncitorii sovietici 
fac studii universi

tare
Tehnicieni de inallti caldicare 

ieștifi din rZândurih munci
torilor

I n JHiJfidr <Jc 1000 dc munci- 
lori carc lurnwiza jn fabricile 
textile ți alimentare «lin ilarrov 
ți tare uu urmul <u« unle șocuri- 
durc și MifjCT.oare în ferite 
llLMiiuic țh n|ifu-c fuia a-ți m- 
trerujx* muma lor regulata, nu 
absolvit primul on studii u- 
uixtrsî'ure.

La sfârțiiid /Jlei de lucru -ub 
de nircuiijd, turnători, tractor Uti 
clectreicni ți alți muncitori au- 
diaz.a « iifKuride $col lor ^scan
dare serale, pregkliiidu-hc pentru
sliid i de înaltă KțH i-'uliizare. I >' 
mare nuinir de munedori ș. te i 
ii.icic-ni urtiuizâ cureurle serale 
ale Fujcullațji de mecanica lin 
lluriov, pregatindu-se pe itru <a_ 
lieru de inginer. Polileliniiu din 
Harcuv a înființai nume- nse 
cursuri și școli srule pantr.i 
mum Horii și mu ne (oarele din 
producție.

("nr-iir'le sunt prelate de cvi 
luai buni profesori ți specialiști 
In diferite domenii ale știinfei 
ți tcjinicei.

minunat sanatoriu de noapte, folo
sit de toti muncitorii. Directorul 
sanatoriului și intreg personalul 
dovederc multă atente și grijă 
rentru cei ce 'e odihnesc in sana
toriu. Munc tarilor le c-Me asigurat 
aci im ‘erviclu medical ireproșabil, 
o hrană gustos a și ..bundentâ >1 
cele mai variate distracti..

Uz na „Kalibr" est? de multe 
ori v zitală de delegații 9i repre
zentanți din alte întreprinderi și 
chiar d'n străinătate. To i pleacă 
cu cca mai bund impresie despre 
această uzină — o i t eprindere 
cu adevărat socali'tă, unde munca 
rlină de bucurie, se îmbină cu o- 
ddma bine organizată.

inginerilor și funcționari.or uzi
nei de automobile „Stal n", curo 
dispune și de iui sanatoriu pen
ii n copii.

Numeroși muncitori și funcțio
nari își jietrcc concediile iu *asn 
dc odihnă u uzinei, de lângă 
Moscova sau in sanatouul situai 
pe țărmul mări', lângă Riga.

„Cercul tinerilor aviatori, natura
list! și turiști". Pentru școlari se 
crează secții speciale de atletica 
ușoară, natațic și Șah.

IN NORDUL SOVIET C

In pădurild și munții d'n Mur- 
niatisk încă nu s'a tepit zapada, 
dar nopțile polare au devenit atăț 
de luminoase, încât se poate ceti 
la lumina stelelor. Aceasta în
seamnă că și aci a venit primă
vara. Tinerii muncitori, școlari și 
sludenți din Kirovsk, au pornit 
;ă-și ameiia'cre terenurile sporti
ve și stadioanele lor.

La 29 Mai a. c. au inceput ît 
regiunea Murmansk întrecerile 
sportive de massă: un cross al ti
neretului și întâlniri ale echipelor 
sporiri Pe terenurile de foothall 
se vor întâlni echipele clu' urilor 
„Din mo". Locoioctiva" și echi
pa niatinari'"r tlo'ii nordice.



tom \ q i »
Pentru u sprijini

Muncitorii dela sectorul III
uu pornit întreceri socialiste între

Sub îndrumarea orgaiilzațlel de 
l’iirt d «I a Sindicatului, pentru a 
ajuta pe tovarășii lor care lucrea
ză iu mina, muncitorii delii soc- 
turul VI suprulață din 1 upenl uu 
pornit iiitrocuri iulie echipe, peiu- 
tru ia vagonetelu Roate, materia
lul ti uneltele do munca si ajungă 
Iu i mp In mini.

Astkl, echipa tova a.ului Bunca 
Avram dela transportul cărbunilor 
șl a materialelor prin galeriile 
p uclpalo a provocat la întrecere 
soc a Istă echipa tovarășului liusu 
loan |l a tovarl «ului llorvatli A- 
dalbert.

I cil pa tor aratului CliUndCanu 
loan dela întreprinderea tl repara-

i a Atelierele Centrale Petroșnni 

lioiinele de slialai care înainte ernn arunnalg 
la lier «[hi, sunt reparate ji puse din nun 

în funclinoe
Ci canele de abataj uzate care 

nu mal puteau fi intrebu ntale. au 
fost scoase din uz urmând să fie 
aruncate la fier vechi. Acest fapt 
se datora decalibrarii cilindrului 
care se ovaliza, iar aerul etca 
pe margini făcându-le astfel inu
tilizabile.

Lipsa de altele noui, a pus pro
blema reparării acestor ciocane 
pri» rectificarea cilindrilor care 
pun In mișcare ciocanul.

Pentru rezolvarea acestei pro
bleme, din inițiativa tovarășului 
Straus Edmund, la A. C. P. s’au 
construit niște alezoure speciale 
pentru alezarea cilindrilor cioca
nelor de abataj.

59 muncitori subterani dela Petrila 
au fost puși în categorii de muncă 

și salarizare superioară
(Urmare din pag. l-a) 

za Romolus, Abudi Iosif, Hampo 
Nlcola’e. Bota Adatn, Sarvas Vic
tor. Dini Adalbeit, Gross Nlcolale, 
Colcer Toma, Borbell Toma, O- 
prea G'ieorghe.

Rezultatele școlii sunt într’ade- 
văr inibucurătoar.'. Ele ar fi putut 
fi șl mal frumoase dacă s’ar fl 
dus o muncă de lămurire mult 
mal intensă. Astfel, din cca. 60 e- 
levi înscriși, cursurile școlii au 
fo t regulat frecventate doar de 37.

Din cel 53 elevi prezenta*! la 
examene, doar 39 au fost conside
ra*! ca absolvent! al școlii. Res
tul de 11 au dat răspunsuri cu to

Avanlpremiera piesei „MINERII ‘
(Urmare din pag. I-a)

m'nerl din Valea Jiului au ră
mas plăcut impresionați atât de 
conținutul cât și de iiiterpreta- 
ica pie-oi.

După spectacol, într’o atmos
feră tovărășească, minerii și-au 
împărtășit actorilor Impresiile 
făcând totodată câteva apreacri 
critice asupra jocului.

Justele o)>scrvutii făcute pe 
mazgțp. a interpretării uu fost 
discuta: e și însușite de actori 
care au aruitat cu cele spuse de 
ni ucri constitue un prețios spri
jin în strădaniile lor de a pre- 
z ’nfa în mod realist un episod 
clin lupta minerilor pentru mă
rirea produc|;ei.

* * *Duui. terminarea consfătuirii a 

pe tovarășii lor din mina 

suprafață Lupeni 
echipe

rea liniei lerate In tuluri le princi
pale a provocat la întrecere so- 
c allsti echipa tovarisulul Stoica 
linase de n repaiarcu liniei loia
le din galerll'e puțului Ștefan.

Lchlpa tovarășului Costea loan 
dela cui a| rea timpilor do sigu
ranța u provocat la intrecero no
ii ullstăjv echipele tovuratllor A- 
iluin Teodor sl Răzor Ion pentru 
ca lămpile de stau imță să lle bine 
curățate sl controlate.

Totodată muncitorii dela secto
rul IV suprafața td-au luat anga
jamentul do a sprijini in toate 
acțiunile pe tovărășii lor din mină.

NICOl Al STANCIO1U 
coresp. voi.

Lucrând la ujezurca acestor 
cilindri, tovarășul Clemencici Eu
gen a avut acordat pentru recn- 
ficarea unu: cilindru un timp de 
210 minute. Insă, organizându-și 
munca, tovarășul Clemencici a 
rut să i se micșoreze timpul fixat 
dela 210 la 180 minute.

Astfel prin rectificarea chindii
lor, ciocanele de abataj vechi pot 
fi întrebuințate într’o proport'u 
de peste 50 la sută, ceea ce în
semnează o economie însemnată, 
rezolvând totodată în bună mă au 
ia lipsa ciocanelor de abataj în 
mină.

tul Insuficiente. Datorită absente
lor dela cursuri.

Primele rezultate ale școlilor de 
calificare vor trebui să fie un în
demn pentru toți muncitorii sub
terani din Valea Jiului, vor trebui 
să fie un imbold pentru o muncă 
mai intensă in vederea ridicării lor 
profesionale.

Numai cu un nivel do calificare 
ridicat ei vor putea să lupte cu 
mal mult succes pentru depășirea 
Planu'ul de Stat, numai astfel vor 
putea să-și ridice nivelul de trai 
printr'un câștig mai bun.

avut loc o masă comună a mi
nerilor din Vulea Jiului și' a to
varășilor din colectivul artistic 
și tehnic al Teatrului.

In ziua următoare delegajia 
de miueri a vizitat fabrica de 
textile I. T. A. unde s’au între
ținut cu muncitoarele și munci
torii fruntași în producție.

Iji plecare delegația și-a ex
primat mulțumirea fajă de căl
duroasa primire ce i s’a făcut 
tov. mineri luându-și totodată 
angajamentul de a Iîmpărtăși la 
reîntoarcere, celor din \alea Jiu
lui învă(ăimintele pe care le-a.u 
tras și avântul nou de luptă 
carc-i însuflețește acum după 
vizionarea piesei.

in. i. ni.

Administrația exploatării Petrila și tehnicienii minei 
trebue să sprijine mai activ lupta minerilor 

pentru cărbune
(Urmure din pug. 1 u)

( saknudy. cane uu dupâțit nor- 
mu eu 54- Li Mitâ. .Noi din bchhn- 
bul II um produs mui mult ți 
um câștigul mui mult. Așa c 
ciuntii

• * *
Dur inii pi.tuij* producv și mai 

mult, insa uu împiedica gr<<itu- 
filr cv n<‘ stau în calc. ,Șî toc
mai dmpre ihiMc greutăți vreau 
siî vorlxwc, gn-utiqi pw cmv le 
■hihimp'iiâ toulc grupele secto
rului IV. I

hi /*uu du J Mai de pilda, uni 
intrat In niinii la ura 1.30 dupd 
nuwti, pentru câ noi uu mIi’iu- 
ham l.i fata locului dc munca. 
Intrând iu ulwituj am gusJ pe 
( naknady ți <pe ortacii lui lu
crând <u îndârjire. I am între
bat de cu nu se -pregătea dc 
piuau re, ți ini-uu spus câ douii 
ore uu stat degcubu, dai j.psu 
do vugonete goale in care • în
curca ciirbii/ncJo.

— Mai luflft-ne sft lucrăm o 
oru, să îndeplinim cel puțin nor- 
iiiu ne-uu spus ci.

(um noi nu putem sA lucrăm 
uliituri de ci, din Hpî»u de spa
țiu. um stat fără nici un rost in 
abataj timp dc o oru, pilnu ce 
tovarășii din schimbul I și-au 
îndeplinit norma, iar îmi am 
început lucrul deabiu la ora hrt.

Începând munca cu int irzicre 
de o oră, toată organizarea mun
cii, toata împărțirea pe t iun a 
lucrărilor, s“u dus pe râpă. Iu 
loc să fac împușcarea frontului 
de cărbune la oru 4-, deabiu ani 
reușit sa fac la oru b — deci cu 
2 orc întârziere.

După împușcări1, când munca 
se desfășoară mal intens a ln^ 
oeput greutatea cou marc ’ lip
ea de vagoncte goale pentru în
cărcatul cărbunelui. Intru ju-

In preajma deschiderii grădinițe
lor sezoniere...

Județeană U.F.D.R., din Deva a 
organizat o școală de educatoare 
pentru grădinițele sezoniere de 
copii dela tară.

După încheierea cursurilor ab
solventele, recrutate din mediul 
rural, și-au luat angajamentul de 
a munci voluntar in perioada lu
crărilor agricole până la deschide
rea grădinițelor.

Cursurile au ținut 14 zile, cons
tând din predarea lecțiilor cu ca
racter profesional, cuprinzând no
țiuni de pedagogie generală și hi
giena infantilă (alimentația copii
lor cunoașterea diferitelor boli și 
prevenirea lor).

Delegatul sovietic din Comitetul de lucru 
al Comisiunii pentru energia atomica a 
cerut elaborarea în cel mai scurt timp a 
convențiilor privitoare la reducerea arma
mentelor și interzicerea armei atomice

NEW-YORK. 4 (Areppress). — 
Comitetul do llucru aJ Coniisiu- 
mij pentru energia atomică s’a 
întrunit la 1 Iunie ca să exami
neze propunerile Uniunii Sovie
tice cu privire la elaborarea con
vențiilor pentru reducerea ar
mamentelor si interzicerea arme
lor atomice. Delega|iile occiden
tale suDunându-se directivelor 
americane an încercat să tergi
verseze soluționarea grabnică ri

iiiiiluU* dc ora rulul u fu^t plin 
cu curburii, iur , du joc.
( u (oții din echipă am ulergut 
lutr u j>arle ți în uliu, ți d<‘di-'u 
nc-um intorw cu câteva : nici 
juinâtate din cfte aveam nevoe.

1 impui caic c atât de ncuiu|j 
in abataj, trecea fură nnd. Iar 
Iu ora 10 noaptea ora când 
trebuia sa ieșim d n șut, ne-a 
prins cu cărbunele gfiinnb Iu 
ubutaj.

Iii mod obișnuit noi 
Ijitr’un țut 80 100 de vaci i < I,
cu cărbune. Putuiu «Li p m . 
mult, imm în ce <î 1 1n«ai<i

In ziim aceia, noi hjia < i| 
deabia 73 dc vagoncte u
cantitate de t ifbunc r.i • pi * « 
fi înanrculfi în 12 vagii nete, u 
rămas în abataj, cu imite (ii om 
ieșit din urnii la nra 2 mnipna 

adică oi 4 mc mai tar/m.
Daca om n-\ca vugimuh* gou!u 

suficiente, um realiza nu u.H 
tone pe cap du om — c at i siu 
norma, -au 8,60 tone de cap de 
mii cât am reuli/zil in medic 
pe luna Mui, ci 10 khii iliiir 
mai mult.

Așa cum noi ne străduim sa 
producem mai mult, administrația 
minei nu ar putea sâ se străduias
că sâ ne pună la d'spozitle vago- 
nete goale? Pentru ca. exemplu 
pe care l-am dat cu lipsa de va- 
gonete goale, se întâmplă în fle
care zi. In fiecare zi ducem lipsă 
de „goale”.

lată o chestiune serioasă, pe ca
re nu numai eu, nu numai mine
rii din grupa noastră, ci toți mi
nerii din sectorul IV ccr să fir 
rezolvată.

Și acum, a doua chestiune.
In abatajul nostru, noi lucrăm 

cu perforatoare sovietice. Mașini

Dcasemenea s’a tratat In 5 teze, 
probleme politice.

U.F.D.R.-istele din comuna Lu
peni pentru a veni in ajutorul gră
dinițelor sezoniere ce vor lua în 
curând ființa au cultivat o gră
dină de zarzavaturi.

Astfel 11 U.F.D.R.-iste au pres
tat 44 dc ore de munca voluntară 
într’o singură zi însămânțând gră
dina cu zarzavaturile necesare, a- 
sigurând aprovizionarea celor 14 
grădinițe sezoniere, programate a 
fi deschise in această vară.

dicând diferite probleme, ca ne
cesitatea unui material auxiliar 
documentar, etc. Repn’zeiituntul 
sovietic Tarupkin a demascat a- 
reJ.| încercări, arătând că ele 
camuflează iuteresolc trusturilor 
americane si a cerut că in Co 
mitcliil de lucru să se incoană 
o discuție ne baze concrete peri 
t mp a se ajunge în cel mai scurt 
utnn la elaborarea celor doua 
convenții. 

așa de bune, cu o putere așa de 
mare și practice, nani întâlnit al
tele pana acum.

Insa mașinile de perioral sovie
tice, sunt construile pentru a func
ționa la o presiune de cinci at
mosfere.

Insa aerul comprimat, in abata
jele sectorului IV are o pres'une 
de numai doua atmosfere.

Cum sa lucrezi cu spor cu o 
asenienia presiune? Cum sa lu
creze bin - ma-tna de perforat, da
că aerul comprimat care o Pune In 
functmne, nu are n ci juma'ate din 
presiunea necesară?

Nici ciocanul de abutaj nu func
ționează așa cum treime din a- 
cea'ta cauza. II infigem în fron
tul de cărbune mai mult cu pu
terea brațelor, lucru care insă nc 
epu'zează.

lata dej, doua chestiuni de ma
re însemnătate, care împiedica gru
pele de mineri din sectorul IV

CE SA CITIM

„OMUL Șl OPERA
Poporul soviet c - și odata cu 

el întreaga lume progresista se 
pregătește să comemoreze la 6 
Iunie, pe A. S. Pușkln, dela a că
rui naștere se împlinesc la acea'ta 
dată 150 de ani. Faptul a prilejuit 
în L.R.S.S. retipărirea operei ma
relui poet, in noui ediții de sute 
de mii de exemplare.

In tara noastră, numele lui Puș- 
kin este bine cunoscut, deși, in 
trecut, proza sa a fost tradusa 
numaf parțial in românește, iar 
versurile sale cele mai semnifica
tive n'au putut circula. Deabia fn 
ultimii ani, când și In România au 
fost sfărâmate cătu ele asupririi 
materiale și spirituale a masselor, 
versurile lui Pușkin, atât de pă
trunse de setea de libertate șj de 
dragostea de popor, au început să 
ocupe un loc de frunte în paginile

„Călărețul
Pușkiu unește în poezia sa 

spiritul unei sănătoase tradi|ii 
mi|ionaJe, cu avântul spre vii
tor, spre schimbare, spre forme 
și con|inuturi revoluționare. A- 
ceastă îmbinare de tradifie po
pulară și tendinjă progresistă, 
deschizătoare de driimur, fa>'' 
din Pușkin nu numai un mare 
poet, dur și un vizionar ul unei 
lumi noi.

„CĂLĂREȚUL Dl ARAMA", 
lucrare de maturitate a lui Puș
kin, se caracterizează printre 
robustă închegare artistică și o 
rară adâncime de gândire.

Pușkin face să se desprindă 
în poemul său oontradic|ide so
cietății contemporne lui, repre
zentată priin atitudinea fatalistă u 
autocrației pe dc o parte și pe 
dc alta prin tendința revoluțio
nară, confuză încă, nedefinită. 

sa școala la lumina zilei cal mai 
mult cărbune, doua problemr care 
neces ta a li rezolvate grabnic. 
Pentru ca nu r-,|e suficient taptul 
ca minerul vrea sa lucreze c« 
spor, adiuiiustrutia minei și tehni
cienii treime *a d«* minerilor pu- 
'ibilitate <5 poala munci cu o pro- 
ductiviiate riduata.

Admmisirati.i m'nei Sr teh»; e- 
mi trebue sa in*eb iga necesita
tea rezolvării acestor doilb pio- 
I lellie. D buna șl rap'dă efectuare 
a transporturilor subterane, «a pu
tea rezolva lipsa dc ..goale' ,ar 
repartizarea egala a delutulu de 
aer comprimat pe întreaga m'na, 
va face sa marea'Ca preș unea ae
rului compiimat in abatajele ec- 
torului IV a minei Purila Așa 
vom putea și noi sa dam mai 
mult cărbune.

5EBESTA F.N loSIf- 
miner, șef de echipă m sectaiul fV 

al minei Petrila

de A. 3. PUȘKiN 
revistelor devenind accesibile în
tregului nostru popor muncitor 
Acesta a putut astfel cunoa<t< ‘«i 
marele poet, un cald aparatoi -d 
celor mulți.

La a 150-a aniversare a A 
S. I’ușkln, Republica PopuL * 
Română aduce o contribuție m 
porkntă. Editurile noastre au pro
gramat tipărirea celei mai mari { 
părți din opera Iul Pușkin. In în-' 
treaga tară, au loc conferințe de - 
pre viata șl opera genialului p^et. | 
Pentru a pune la îndemâna tutu
ror, un material documentar și 
critic, editura „ARLUS-C iriea 
Rusă” a tipărit broșura „A. S. 
PUȘKIN-OMITL Șf OPERA", le 
paginile ei, este prezentata puter
nica personalitate literara și poli
tică a poetului și sunt subliniate 
ideile lui progresiste.

de aramă"
de A. S. PUȘKIN 

Soluția dată de poet frământării 
lui Evghenii (moartea acestuiai, 
arată cu limpezime in ui nit i n 
unei revolte izolate, oarbe, indi 
vidualiste.

Versurile ,,CALARFJULI I Ol 
ARAMA" uimesc prin energia 
lor n-ținută și stilul lor Inpidar. 
Prin puterea emoției, vastitai i 
viziunii forma sa dc o bogăție! 
de nuanțe neobișnuită și prm1 
adâncul conținut ideologic. a.| 
cest po«n rămâne o capodop . i 
de o rară măreție.

„CALAREȚUD DE ARAV 
n apărut recent in editura ..AR- 
LPS-Cartea Rusă" intr’o in_, - 
jită ediție comcmoativa. Tradu 
cerca semnată de Georgv Lcsm.i, ’ 
este cu totul reniancalnlă. n 
șind sa redea în întregime fru 
musețen versului pușk nian și 
profunzimea gândirii cuprins- 
in el.
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Principiul unanimității trebue să stea la 
baza administrării comune a Berlinului 
Discursul din 2 Iunie rostii de A. I. Văp nski, ministrul de Externe al ll.K.S.S.

Iu Conterin(a Miniștrilor de Aluceri Externe

Guvernul democrat grec salută eforturile sincere 
ale tinerimii sovietice pentru a ajuta poporul grec 

să-și poată găsi pacea și libertatea
— Comunicatul guvernului democrat provizoriu —

PARIS, 3 tAgerpress). Șe
dința dela 2 Iunie a Consiliului 
Miniștrilor de Afaceri Externe a 
fost prezidata de Bevin, Miniștrii 
au contnuat studierea celui de al 
doilea punct de pe ordinea de zl: 
>.lIeri nul și problema monetara''.

I i începutul ședinței Acheson 
a d,.i citire propunerilor delega
ției ■ talelor Unite cu pr.vii'e la 
ori an zarea administrări; Berlinu
lui. Aceste propuneri pretind ca 
te 3 comandanți aliati trebuie sa 
tma alegeri pe întreg teritoriul o- 
laȘului Berlin sub control quadri- 
paitit pe baza procedurii electo
rul; folosite in Octombr e 1946.

Delegația americană propune ca 
ac.a lâ administrație să funcțio
neze pe baza structurii organ za- 
toiiee cuprinsă in comllluta pro- 
v rie a marelui Berlin din Au
gust 1946.

i eiegatia Statelor Unite propu
ne i Consiliul Municipal al Ber- 
linu ui să fie autorizat să elabo
reze constituția permanentă a ina- 
lelui Berlin, lucru pentru care a- 
ces.a trebuie să folosească proec- 
tul de constilnt e perntaneiită în
aintat comaildaturii aliate in 1943, 
pro ect pregătit de autori ta ti aie 
celor trei sectoare de ocupație a 
Berlinului în mod separat.

Brice noui propuneri pe care 
Consiliul Mun c pal le va conside
ra ' ccesare — spune în continua
re delegat a Statelor Unite pro
pune sa le stabilească coniandantu- 
ra quadripartita concomitent cu 
stabilirea administrației municipa
le provizorii.

D.u propunerile Delegației Sta
telor Unite reeiese insa că ele nu 
au in vedere restabilirea coman
daturi aliate pe bazele anterioa
re. ci prevăd de fapt creeiarea 
uimi nou organism.

Au fost continuate apoi desba- 
terile începute M ercuri asupra 
restabilirii Comandaturi Aliate la 
Beri ii, A. I. Vâș uski a făcut unele 
obs r.vatii iii legătură cu schim
bul de păreri care a avut loc în 
ziua precedentă.

DA1M MAI JOS TEXTUL DIS
CURSULUI MINISTRULUI DE 
AE -.CERI EXTERNE AL U.R.S.S., 
A. 1. VAȘ1NSKI.

Iri Hegătură cu d scurSul rostit 
ieri de 13. Achescni aș dori să 
fac unele observații asupra fon
dului problemelor la care s’a re
ferit el. D. Acheson a încercat 
.ă dovedească că noțiunea de ad
ministrare in comun tratată in ar
ticolul 7 al acordului asupra îne
cau smului de control, aprobat de 
'Comisia Consultativa europeană 
im conține nici un fel de preve
deri în legătură cu principiul u- 
naiiiinilăti pentru rezolvarea pro
blemelor.

J>. Acheson a spus deasemenea 
ca acordul amintit ieri nu a fost 
semnat nici de conducătorii sta
telor si nici de mlinijări. (Dacă 
D Acheson a avut in vedere a- 
cordul 'asupra imecanisniului' de 
control in Germania cu privire la 
admin'strarea în comun a regiu
ni Marelui Berlin de către coinan- 
datura al ată. atunci trebuie să a- 
minte.se că acset acord a fost 
semnat de reprezentantul Guver
nului Statelor Unite, reprezentan
tul Matei Britanii și reprezentan

tul Uniunii Sovet'ce, ambasadorul 
Uniunii Sovietice d n Marea Bri
tanic. Protocolul suplimentar re
feritor la alaturarea 1 ranței la a- 
cest acord și la introducerea mo
dificărilor corespunzătoare în a- 
cordul original, a fost semnat și 
de reprezentantul Plantei.

Eu cred, a ipus A. I. Vășlnski 
iu continuare, ca încercarea d-lui 
Acheson de a arata ca noțiunea 
d.C adm ubtiare în comun nu poa
te să implice noțiunea de una
nimitate este lipsită de temei.

Articolul 7 al acordului asupra 
mecanismului de control se ocu
pa de administrarea iu comun 
Am subliniat deasemenea ca acea
sta noțiune a fost clarificată în 
documentele ultei oare tocmai Ca 
o administrare ne baza principiu
lui unanimității.

Acest lucru e c subliniat in 
mod direct de nllfel in statutul 
( omiindutiii'u care araiu posibi 
liiutca unui acord internu|ionul. 
La 7 Nocmbric a fost prezentat 
Consiliului Aliat de Control un 
document semnat de șeful de Stat 
major al Comandaturii Aliate 
prin care se dcluru că Coinan- 
daiura Aliată va adopta lioluru- 
,<a ne 'baza pi iicipiubii unanimi
tății refcriiidu-sc tocmai la arii 
colul 7 al acordului asupia me
canismului de control în Ger
mania.

Acest document cuprinde ho
tărârile conferinței comandamen
tului aliat asupra pioblcmci ud 
ministrurii in comun a Berlinu
lui și este semnul de Generalul 
Locotenent Clas din partea Sta
telor l uite și Cameralul Locote
nent WR-ka din partea Marii Bri. 
tanii, imprimau cu comandantul 
suprem al zonei de ocii|>a(ie so
vietice. După ce se refera la 
uriicolnl 7 al acordului armura 
mecanism uliu de control in Ger. 
mania, documentul declură : z.Îji 
vederea administrării in comun 
a orașului Berlin se vu infiia|a 
o cuiinandatură militară condusă 
de un comandant suprem, ale 
cărui atribu|ii vor li asumate 
rund pe rând' do fiecare coman
dant militar al coniaiiidaturii 
pentru o perioadă de 15 z.de.

Comandantul militar suprem 
trebue să administreze toate sec 
toaiele Ber’l Linii ti i, recurgând la 
ajutorul , conifer infelor dintre co. 
mandan|ii militari alia|i pentru 
rezolvarea problemelor de prin
cipiu și a problemelor ca'c pri
vesc toate sectoarele de ocupa
ție. I întăririle acestor conferințe 
trebue să fie adoptate in mod 
unanim.

Astfel după părerea comand iu
tilor supremi, administra: 'a în 
comun înseamnă tocmai odor 
nistrurea pe baza prici.piuIui u- 
naniniităfii. Aeilicson a spus ieri 
că es’e imposibil să sc adminis
treze orașul pe baza principiu
lui iinanimită|ii. Această <Jc.-k’- 
rafie <s*te însă desminfită de fap
te. .Noi avem exemplul Austriei 
unde Comandatuna A4iatfi d'n 
Vena func|ioneuză ,pe baza ho- 
tărîrilor adoptate în UJianimit’i'c.

\ccst exemplu arată ai este 
posibil să sc administrejU'. un >- 
iaș pe Ixiza principiului unai'i- 
rnilătii. că este posibilă f mefio- 
iwrcu ( omanidaturii Aliate pe 

baza acestui principiu și ca 
<<>ncluzia Iu cure a ajuns A.'lie. 
son este lipsita de lejuei.

Acheson a declarat ca priiici- 
p'ill uiiuiiainui|ii ar rept'-zen'a 
o metoda da-Uilor'ulil de re'iil- 
viue u problemelor deoan-'ri ori 
ture dintre par|i ponte sa sdeas 
1.1 pe ulelid.e trei s>ii „u adopte 
hoturirde cu care .sunt .|{ a J 
cu vreo alta liolari'e uiipra 
' icniici piobiem ' in ib-i upe. 
Nici uiest rn(ioiiiimeul nu poale 
fi recunoscut just.

In re.d.lute principiul unaiii- 
mUii(it inscanimî cu nu se poa
le uiloptu luci o hotărâre daca 
vii’iinn d n plirfi nu e-.tr de a 
cord cu aceasta. Iu coi .’n|â 
nil poate fi vorlm de impun. < a 
vreiune. liolâirâri iiupotriru vo 
in|ci unei piirp ce n'ar li de u 
LOld CU Cil.

Dimpotrivă utunci când nu e- 
x:stii principiul unanimitu|ii. 
pur|ile care ajung la un ursii’1 
între ele pot impune m.iioi il.i|ii 
hoturureu lor. rceu ee înseamnă 
un dielut. De aci trebue s.i -c 
lingă concluzii cu prrucipiul u- 
nanimită|ii nu este de Ion o me
todă abstracta ci o metoda rea 
lă, stabilită prin acordul celor 
puim puteri.

Isc ufirmă cu pr 'ncipiul un iiii- 
m ujii nu sa ju<s1ilrcat >î,n lu
crurile (oinoiidulurii Aliate d(.f,, 
Birin. Di |ițur in coniandatiiiu 
aliată s'iiu ivii contraziceri -a 
<iivurg<-u|e datorită cărora nu a 
fost totdeunaia pos'bil să se re 
zolvr uni le probleme. Cu toate 
acc.-rtea, t'.imp de trei ani. Co
mandatul a Aliată dela Berlin u 
Incul totuși fufă sarcinilor sule 
și Ic-a făcut fa|u iocmui pentru 
<a lucrurile sale se bazau pe 
principiul iinaiiii:iitii|ii care im- 
| unea Idi |elor sil sc străduiască 
pi litru u ajunge la un acord in 
<e pr icște hotărârile ce urmau 
siî fie luate. (. omandatura a re- 
zoliul o serie, de probleme seri
oase și grele ca. de exemplu, 
piolilima <oii,stitu|ie provizorie 
a Berlinului clidiorutâ in 194b.

De aceia afirmațiile că princi
piul unaiii'inilătii ar h fost muza 
suspendai a actix 'u|ii Comanda- 
lurii -uni neîntemeiate

In ședința dini _• Iunie ceilalți 
miniștri n'ati luat cuvântul.

Noui orașe, puncte fortificate și 
baze navale cucerite de armatele 

populare chineze
l’l'.KING, 4 (Apcrpress). A- 

gentia ( hula Nouri uiiiriifu că 
unitu(ile populare de purtizuni 
operând in Sudul provinciei Cc- 
kiang. au eliberat 9 centre dLs- 
ll i Rl nule printre oare orașul 
Wenocn ' și cinei lo<idită|i rfen- 
lungu.1 coastei

* Ilnită|iJe populare de purli- 
zani au *ii iniiot in această regi
une peste 9JKJ4I de soldați Si o- 
fițeri ai Kuomintangului.* * ♦

SILA.NG1IAI. 5 (Agenpress). — 
\nnata populară chineză a eli
berat Vineri zbmtncata portul

GRECIA LIBERA, 4 (AgerpressL 
Postul de radio Grecia LH>e- 

la anunța ca in ședmta extraor- 
diniua dela 31 Mai, guvernul de- 
inocrjt provizoriu a examinat de5- 
fasnraica din uit inul t mp a pro- 
bl.mj grecești. După acea ta șe
dința a foi t publicat următorul 
comunicat.

Guvernul democrat provizoriu 
a constatat in comunicabil »ău din 
IH Mal că el rturllo pe care Ic-a 
depus in vederea restabi Iril păcii 
iu Grecia, au avut un larg ecou 
jn rânduri o intregu ui popor grec, 
precum șl in opinia publică mon
dială dunocrată. Dosiașnraren eve- 
nlnientelor a conllrniat aceasta 
constatare.

Intre Uniunea Sovietică. Statei; 
l nit; șl Marca Britanic au inceput 
convorbiri In vederea Încetării 
răsbolulul civil Iii Grecia. Cu a- 
cest prilej Guvernul Sovietic a for
mulat o seric de măsuri practice 
pentru restabilirea păc I in Patria 
noastră. Exprimând teul mcutelc 
adevarate ale poporului grec, atât 
de greu încercat, Guvernul de
mocrat talută efortul I e sincere ale 
mare) Ță I a Sociali1 mulul pentru 
a ajuta poporul grec sa-șl poala 
regă I ra.ea șl libertatea. Guver-

Trupele monarho-fasciste din Grecia ou
deschîs de trei ori 

riului
NEW-VOHK. 4- (Agcipri^*). 

Snireturului Nu|iunilor I mtc u- 
Tnințil cu Vasilc Kolarov, ininis 
irul A.fucrnlor Externe ul R<‘pn- 
hlieri Populare Bulgaria a adre
sat la <27 Maii un niesugiu lui 
Trygve Lie, prin care aduce a-

Buletin
NEW YORK, 4 (Agerpress).

Solixlarizându-sc cu minerii 
și niuncitorii din indiustiie care 
au declarat grrui generula. Sin
dicalul șofeuiilor a hotărât de
dai ureu grevei începând de \ i- 
iieri.

♦ * *
LONDRA, 4. (Agrrpro,s). 

b tuația grc\dor din Angl n Iu 
sfârșitul suptuinânii *’iu urmă
toarea : lu l.iverpool 8.4-'.K) do-

Tsing Tao. importantu ba/n de 
ins1rtic|ir a marinei Kuonwntun- 
guhii și pună ide curând buza 
Hotei umeircune din Pacificul de 
A est.

* « *
PEKIXG. > (A gr rprrssi. — A. 

grnfia (’hinu Nouți! aiMin(n ou u- 
nituplc armatei papulure un în 
«put operațiuni de icinvriit' în 
insid-a WiiBnaiJi d<‘aluiLgul coastet 
de SiwLVtst. In opt wlr unituți- 
Ic a rinul oi populare au cucei' t 
pu‘m ipuirctc fort^fioate nit' tni 
juMor Kuomintangului dintre oare 
rlt/iifi porturi. 

nul dLmucrul provizoriu declara 
ca aceste propuneri ab Uniunii 
Sovietice pot constitui baza unui 
l de pace ciiibHt și democrat.

Frica du%ma»iloj nuMri dove
dește cât se tem aceștia de ale
geri libere șl democrate din Gre-

In țoală Uniunea Sovietica 
se Sărbătorește împlinirta a 150 orii dda 
nașterea marelui poet rus A. S. Pușkin

MOSCOVA. 3 (Agerpress).
In toata Uniunea Sovietica bu sâr- 
liăiorește cea du a 1.5V-a aulxur- 
hare dela nașterea marelui poet 
Alexandru Pușkln, Ctjniiletde con
stituite in toate republicile Uniu
nii Sovietice au desfășurat muncă 
Intensă in pregătirile pentru sâr- 
hat-iarea Iul Puțkhi. I^i Moscova, 
Leningrad șl uite orașe au (ost 
organizate expozRli șl au avut loc 
concursuri de cântece $1 recitări 
pentru cea mal huna InrtTpretare 
a operllor poetului. Au (o<t impri
mate timbre șl carfi poșta'e ți sute

focul asupra terito- 
bulgar
cuzații guvernului din Atena dc- 
olurund c,i triipdc nvonarho-fas
ciste nu <J<‘Hchis de trei or; locul 
asupra teritoriului bulgar in u- 
propierc de locul: ta teu Avnui, In 
zilele de 20 și 23 \taî.

extern
cheri nu încetai Incrirl și <j"> \ j- 
sc sunt imobiluule față de 59 
vu'e imobilizate in ajun.

Lu caile ferate personalul n 
trei guri principale și patru guri 
secundare din JxHidra ^e gâstș’u 
in grevă permanentă.

♦ * *
— Valul (l<- greve din Anglia 

ucli.ni.ște.ș'u adânc Guvernul bri. 
Iunie. Acesta încearcă pr.n in- 
terimxliul rondmerii su stăvi
lea > ca gi\ vele și sa coih nga pe 
îauncilori să reia lucrul.

Siulifort ( i■ ji Ministrul I• inap
telor. u llMIi o îlHlT\l?dcrc cil 
lrunliișii « ndivid . Atvșlia i au 
expus iu inulf ii ini rea față *le id- 
(inu le iuâ-suri din cadrul noului 
buget. în pr mu! nitul urcarea 
prc|urilor la ardco’olc de primă 
necesit u*<’

♦ ♦ •
Greva nimicitorilor dela l - 

zinele de automobile Lord din De- 
hoit a luat sfârșit.

Muncitorii și miLnritoarele «tu 
reluat lucrul în urina unui a- 
cord încheiat între fruntașul sin
dical de dreapta. Rculhcr. preșc 
dintele sindicatului muncitorilor 
din industria de automobile și 
societatea Lord, potrivii câniia 
conflictul \a fi supus arbitraju
lui. 

cia. liraiul straiul ti că-!ă i popo
rului gruu vor continuarea vărsării 
de sânge și distugerea (ărll. Insa 
d >. in|a de Pa .e a j o oi ul i mal a- 
I s iii urma mâlurilor propuse de 
Uniunea Sovietica se inradac nează 
adune in tuUdul j,opi ra'ui grec bi 
până ta urma va triumfa.

de teatre au prezentat pc-ele Ini 
Rușkiit și plebe consacrate vieții 
marelui poet. Numezi ase edltu I au 
fost putl'ca e intr un rna e număr 
dt exc i plare opere comp e sau 
țeparate ale lui Pușkm in iitublli.: 
rusă, ucraineana, bielorusă, geor
giană J celelalte limbi vorbite de 
popoarele sovietice.

Alunea ce s‘a desfășurat pentia 
re tab lina și întreținerea luturi
lor legate de viafa >1 acJutuiea 
lilciară a marelui pout. Liupa cum 
bc știe Pușkln, Ikuid peis.cutat 
de Guvernul țarLt, a locuit in mul
te coifuri ale Kusld, la Ofes a. 
hi Sătul Mlhailov skoc, in regiunea 
Pskov, io Caucaz șl Moldova și a 
vizitat nuraer. a>e sate și orașe din 
Ucraina, n casele locuite de Puș- 
k n in acel timp au lost puse plă
ci comemorative. Au fost organi
zate numeroase muzee consacrat £ 
Iul Pușkin.

Ast el se deschide un muzeu lite
rar comemorativ in satul Kamen- 
ka, regiunea KIrovgrad dl i Uc
raina unde a trăit ți a lucrat Luț- 
kin cu peste 100 du ani In un a. 
Aici se găseșie uii mare număr de 
manuscrise în legătură cu vla’i 
șî opera lieraifi a a^et>tul poel ge
nial.

Considerabilele 
succese ale Parti

dului Comunist 
Olandez în alegerile 

municipale
I1AGA. 4 (AgcrpriiSt.). Peste 

câteva zile vor avea loc in O- 
landa alegerii _■ pinlru Con-Iile 
Man cinate. In trei orașe di i Nor
dul urli aceste ; Icreri au și a>ut 
loc. Cu toate uneltirile partidelor 
de dreapta. Partidul Comunist a 
ob(iniit in ace.te alegeri, lu.casc 
conslde.abili. In Flnterhold. Parti
dul Comunist a cbtlrut .:7.6 la suta 
din voturi. (Anul tiecut el a ob
ținui 53,6 la suta dn voturi'.

„Partidul Muncii’’ din ci.ali|ia 
guvernamentală a suferit o nouă 
inf-ângere, întrunind numai lb la 
sulă din voturi, lată de .'1.6 la 
sută cât a obținui anul (re:ut.

La Breda, Parl dul Con i ni t a 1 
întrunit 49,8 la sulă din voturi. 
La Mldvolda candidați! Partitfu’ui 
Comunist au întrunit de.'scmviiea 
un număr de voturi mult i.v niarr 
decât anul trecut.
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