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Valea Jiului 
Partidului au

privitor la 
pe cel de 
uilnerll din 
îndrumă J e

trebue insă
ce mașină
Economii de aer șl e- 
pot obține numai dacă

înainte de timp. Flecare 
șl In speclnl șel|l do e- 
sau grupă flecare me
de crufer, trebue să știe

I 
I

Tinerii oieiari dela 
I. S. S. Hunedoara 
dac o luptă îudarptu pentru 
■ deveni fruntași în aeefie
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In toi 
ruinele 

abataje
aba a e din 
șl zec de 

tiansportul cărbune- 
cu râzna. astăzi sa

zeuză 
uilner 
clilpă 
caiilc
că numai luti ebulnfând mecaniza
rea cu chibzuință se poate ob|1ne 
economie do energia 
aer comprimat.

Minerii 
nu cu ori 
economii, 
nerglo se
motorul cu aer comprimat care 
pune In funcțiune scocul oscilant e 
lngrl|lt șl uns la timp, deci trans
portul carbun Iul se face In condl- 
tluni bune, numai cu un c'ocm 
de abata) curătlt Șl dus regulat 
la revizia periodică, minerul 
nu este nevoit să lucreze cu o 
unealtă proastă cl are In mână 
un ciocan de abata] bun cu care 
poate munci cu spor lără să con
sume prea mult aer comprimat.

O altă lipsă care se simte mult 
In Valea Jiului e suprasolicitarea 
craterelor mal ales in abatajele 
frontale. La mlnu Lupeni au lost 
cazuri când craterele 
Incărcato cu prea mult
provocând arderea motorului elec
tric fapt care a făcut Imposibilă 
scoaterea cărbunelui din abataj șl 
ducând la stagnarea muncii.

Minerii trebue să tină seama de 
capacitatea de transport a crateru
lui din abatal. Impușcrca frontu
lui de cărbune pe crater care 
provoacă aceste solicitări șl care 
de multe ori pe 
motorului rupe
poartă paletele, trebue înlăturată 
deoarece Împiedică munca in aba
tal șl distruge mașinile.

In multe abataje se semnalează 
încă o 
ză cu 
minerii 
frontul
locul de muncă ciocanele de aba
taj. mașn'tc de perlorat sau alte 
unelte. Isblte de bulgări de căr
bune sau p’atră 
sunt dls ruse 
for' cazurile 
re ciocanele 
fost găsite.

Grupa tovarășului Poboreni A- 
lexandru care niciodată nu împuș
că până nu evacuează uneltele 
n'a pierdut sau defectat nici un 
ciocan de abataj, in timp ce alte 
grupe au pierdut asemenea unelte 
prețioasei

Actualmente, in 
mecanizării și a 
jelor in minele
lipsă de un număr

au lost 
cărbune

a’utorul cărora 
din straturi șl-l 

zilei.
mașini care ușu-

Pentru îndeplinii ea șl depășirea 
Planului 
Cărbune 
luostru. 
armând
pornit la Inliecerl socialiste pe e- 
clipe, grup» șl exploatări.

Iu aceste întreceri, printre altele, 
■tiiier.l Văl Jiului șl-uu luat an
gajamentul să realizeze ECONO
MII DF. ENERGIE ELECTRICA.

îndeplinirea acestui angajament, 
care are scopul de a reduce pre
țul de cosi al cărbune.ul, poa v 
li șl trebue îndeplinit, prin res
pectarea a două conditluiil; FO- 
IOS1REA RAȚIONALA A 
N1LOR Șl UTILAJELOR 
HUNA LOR ÎNGRIJIRE.

Mecan'zaroa a pătruns 
mal multe 
noastre. Zeci 
unde înainte 
tui se făcea
tace cu craterele — in mare parte 
sosite din Uniunea Sovietică 
cu scocuri oscilante, cu locomotive 
electrice, cu cabluri fără fine. In 
fiecare abataj minerii sunt înar
mați cu c'ocănul de abataj, cu 
perforatoare cu 
rup cărbunele 
scot la lumina

Toate aceste
rează n unea mineru'ul țl care ri
dică productivitatea munc I sunt 
puse In funcțiune de energia e- 
lectrlcă sau de aer comprimat.

Dar atât producerea energ ei e- 
fectrlce cât și a aerului necesită 
însemnate cantltă(l de cărbune, 
brale de muncă etc. Deci econo
misind energia electrică șl aerul 
comprimat, economisim cărbune 
șl bra|e de muncă care valori
ficate In bani se ridică la sume 

i însemnate.
Ori, numai Întrebuințând rațio

nal uneltele șl mașinile putem să 
lacem econonrf, numai așa pu
tem lupta pentru reducerea 
mulul de energie elctrlcă 
comprimat.

Nu însă to(i minerii știu
losească rațional ace te mașini șl 
instalații. Munca in abataj pentru 
extragerea cărbunelui nu e întot
deauna productivă, sunt perioade 
ta care minerii lixerză armătura, 
fac găurile pentru împușcare sau 
difer'te alte operațiuni, timp in 
care cărbunele nu este lăpădat pe 
crater sau scocurile oscilante pen
tru

In 
■eri 
gol.
tunsuri: 
sește energic 
ia al doilea rând mașinile se u-

lângă arderea 
șl lanjul care

slăbiciune care se sotdea- 
pagube însemnate. Nu totl 

In timpul când împușcă 
de cărbune evacuează din

consu- 
șl aer

să fo-
aceste unelte 

Iar nu puține au 
când după impușca- 
de abataj n*au mai

a fi scos afară din abataj, 
acest t’mp de pildă, unii mi- 
lasă instalațiile să meargă in 
Acest fapt produce două nea- 

in primul rând se iro- 
electrică în zadar,

urma extinderii 
înmulțirii abata- 
Văll Jiului, din 

suficient de

(CoiUiiuarc ill |U» IV-*)

IN PRIMA SĂPTĂMÂNĂ A ÎNTRECERILOR

Minerii din Lupeni au depășit programul 
cu 5,1 la sutăde ucție

imbogă!Indu-și experiența cu În
vățăminte trase din scăderile or
ganizării întrecerilor socialiste an
terioare, organizația de Partid din 
Lupeni, impreună cu Sindicatul, au 
reușit să dea un nou imbold 
muncii dusă pe bază de întreceri.

IN PRIMA SAPTAMANA A ÎN
TRECERILOR. NUMEROASE 
GRUPE DE MINERI AU OBȚI
NUT ÎNSEMNATE DEPĂȘIRI 
DE NORMA.

Cele mal frumoase rezultate pe 
această perioadă de timp au fost 
obținute de grupa tovarășului Lu- 
paș Iustin care are o depășire 
medie de normă de 75 la sută. 
In ziua de 4 Iunie această gru
pă a depășit norma cu 92 fa sută.

Deasemeni grupa lui Roma Am
brozie are o depășire zilnică de 
normă între 20 SC la sută.

IN URMA ORGANIZĂRII MAI 
TEMEINICE A ÎNTRECERILOR 
MAI MULTE GRUPE CARE AU 
RAMAS SUB NORMA AU ÎNCE
PUT SA LICHIDEZE RAMANE- 
REA SUB PRELIMINAT.

Astfel, grupa Iul Bartha Eugen 
care în prima zi a lunii a fost 
cu 11 la sută sub normă, in zilele 
următoare a depășit norma cu 28 
și 40 la sută. La fel și grupa lui 
Cliirllă Ion a reușit ca lichidând 
absentele nemotivate să depășeas
că norma cu 9 la sută, după ce 
inai multe zile (usese sub preli
mina . iar grupa tovarășului Kra- 
rnmer ca;e [ână in ziua de 1 Iunie 
era sub normă cu 67 la sută, a 
ajuns la numai 2 la sută sub nor
mă.

PE ÎNTREAGA EXPLOATARE, 
DATORITA MUNC I DUSA PE 
BAZA DE ÎNTRECERE SOCIA
LISTA, PROGRAMUL DE PRO
DUCȚIE A FOST DEPĂȘIT IN 
PRIMA SAPTAMANA A LUNII 
CU 5,1 LA SUTA.

Minerii din Lupeni luptă și pe 
mal departe sub îndrumarea și 
conducerea organizației de Par
tid — pentru a eși câșt'gători in 
întrecerile in care s’au angajat cu 
tovarășii lor din Petrila.

ÎNCEPÂND DIN ZIUA DE 7 IUNIE 

tov. Pop Ludovic dela Petri la 
cărbune în contul programului
de pe luna Noembrie

CUPTORUL T1NFRFTILUI 
DELA ISS HUNEDOARA A REU
ȘIT CA IN ZIUA DE 5 IUNIE SA 
ELABOREZE 3 ȘARJE IN 19 ORE 
Șl âU MINUTE. El ABORARFA 
MI DIE A UNEI ȘARJE A EOST 
DE 6 ORE 25 MINUTE IN f RUN- 
IE SE AFLA ECHIPA TOVARĂ
ȘI LUI ATANAS1U IOAN, IN DE- 
APROAPt ÎNDRUMAT DE TOPI- 
1ORLL VÂRSTNIC P O J A 
GHEORGHE.

HOTARAȚI SA ÎNVINGĂ TOA- 
1F GREUTĂȚII E CA CELE ALE 
LIPSEI DE FER VECHI Șl FON
TA LICHIDA, TINERI OȚEL ARI 
DEl A CUPTOARE Dl C O LUP
TA ÎNDÂRJI IA PENTRU A DL- 
AENI FRUNTAȘI IN SECȚIE.

Nu plecăm In
1949" — iotă angajamentul tovarășului Pop Ludovic ți al ortacilor lui

l^cfi face tcldmb In fnfa lot ului tic muncă, cu et hipu cur.
lucrat mui înainte, îrt dimineața zilei de ? lunie minerii din

lupa touurăfului 1‘op Ludovic, f'au tlriint mai devreme ca de- 
ohicci in mlu de apel f(-au tctiimbal marc'le, fi-uu luat lămpii, 
de aiguranlă dela lampărie fi im îndreptat 
ipre puful „Ana 1‘auker".

— Cât trebue iA dăm adă. i r a aă tm lieiem
ireb.d iov Jlaloni

I op Ludovic trecute pe la maitlrul mi'ier 
leala :

A
IlicAdepifim norma

lunei

concedia de odihnă până nu îndeplinim Piaaul nostru pe onu
Angojuți
ți ei In Întreceri soc altele

H
CI

cu pași grăbii i

luna ? — h in

și făcute toc o

Mai avem 10 tone 
in contulla iută, dăm ți 

Iilor {
— Da

la aulă.
Tocmai

fin ’i — ii

cum lill It dăm
9'

eârid ineheiem

cu cel puf in Sl. 
t\oembrie 2/ de tone l.c dam fr.i

Doar ieri am depășit norma lu

luna Octombrie xă dăm mai pu. 
Domtnic.

azi
răspunde minatul Maroși 

Purtă lu puf nu mai vorbiră nimic. 
La ora 6 colivia cu cei o ortuci a lui Pop Ludovic »e teu 

zi de bătălie pentru cărbune.fundă in adânc pentru o nouă
*

Abatajul grupei Iul Pop Ludovic 
e un abataj cameră, obișnui nit 
canizat cu două scocuri oscilante

•
șl un crater care transportă căr
bunele din abataj până la rol. 
Schimbul de noapte era încă in

abataj când a sosit eJipj Jui Pop. 
FAcuscră ulliniclc operații de cu- 
nipre ‘.I armare pentru ca mine
rii lui Pop sa poala lucra In coli
cii tl uni bunt

Intre timp a sos t maistrul 
m ner Mureșan Dumitru care a 
preluat producira realizata de 
JCliimbul de noapte.

Noroc bun spor la munca 
tovarăși.

Noroc le răspunseră or
tac I lui Pop,

După ce minerii care lucrează 
in schimbul de noapte au părăsit 
abatajul, ortacii iui Pop au $i în
ceput lucrul mulțumiți că cei ca
re lucrează înaintea lor le lașa 
abatajul iu ordine. il |asa $1 
vi celor din schimbul următor $1 
nunca merKt bine. A>a s au înțeles

Muncitorii dela întreține
rea liniei ferate a minei 
t upem realizează econo
mii de materiale vi timp

A l/i turi dc mineri. dr
inucituri
|>*1U 
j t bază

Sub lo/mui

(,ubor 
muiMi 
cal os

U» ul

lua 
iu 4 
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(Continuare in |utc lllal

Ședința festivă din sala Ateneului R.P.R 
închinată aniversării a 150 ani dela 
nașterea marelui poet rus A. 5. Pușkin

BUCUREȘTI, 6 (Agerpressl. — 
Comitetul pentru sărbătorirea lui 
Pușkiu prin ARLUS $1 Uniunea 
Scriitorilor a ținut în ziua de 6 
Iunie crt. în Sala Ateneului R. P. 
R., ședința festivă 
versărli a 150 ani 
marelui poet A. S.

Au luat cuvântul
veanu care a vorbit despre „PUȘ
KIN 
DIN 
lasu
de Inspirație artistică" și Dan Pe- 
trașincu care a vorbit despre 
„PUȘKIN Șl CULTURA MONDIA
LA".

închinată ani- 
dela nașterea 
Pușkin.

: Mihail Sado-

Șl INTELECTUALITATEA 
VREMEA SA"; Marcel Bres- 
despre „Pușkin Isvor nesecat

CONFERINȚA ACADEMICIANU
LUI MIHAIL SADOVEANU

încă din an i t’nere ții spune
în introducere Mihail Sadoveanu

alaveam intuiția destinului măreț 
Intelectualității ruse Dealtniiiiterl, 
tnulțl publiciști apuseni cu a că
ror lecturi erau familiarizat, de
clarau acum 50 de ani că așteaptă 
indepl'ni.ea așa zisului miracol rus. 
In răsărit se alcătuise din frămân
tările extiaordinare ale veacurilor, 
ca într’un furnal înalt, un popor de 
contraste dure, dar un o(el de ma
re calitate, care urma să-și facă 
probleme definitive in zilele noas
tre.

Intelectualitatea rusă, iu sfârșit 
după aproape două veacuri de lup
te, suferințe crude și jertfe a gă
sit soluții in marele Partid bolșe
vic care Imprimă astăzi umani
tății avânt spre o etapă nouă in 
evul nou al Istoriei.

Drama de caro vorbesc a avut 
oarecum in centru ei pe eroul săr-

Alexandru Sergheev 
înainte de Pușkin sl 
au luptat contra ti- 
lertfit pentru liber-

bătorlt astăzi, 
Pu kln. Destul 
inuljl după el 
ranlel ți s'au
tate. Necesitatea eliberării în Ru
sia era at.t de apr'gă încât scrii
turi șl intelectuali proesiatarl îm
potriva feudai smulul șl despotis
mului imbrăcau chiar din primul 
moment al luptelor cămașa mortii. 
Pomelnicul jertfelor e lung.

Vorbitorul descrie apoi 
împotriva tiraniei (ariste și 
cutii e la care a fost supus 
intelectual revoluționar al
(arlste A. N. Radiscev. După Ra- 
dlscev locul de frunte il ocupă 
Pușkin.

îndată după primele începuturi 
focoase inchinate romantismului 
spune mai departe M. Sadovea- 

(Cnntinuare in pag. 111-a)

lupta 
perse- 
priuiul 
Rusiei

IN CADRUL CERCURILOR DE STUPI1 

dela Liceul Mixt-Petroșeni 
pregătesc pentru examene de

examenele de sfârșit de au, elevii I i- 
iși intensifică munca pe zi ce trece.

a organizației de l . / V. s1 
colaborare cu profesorii, înțelegând c<> 

cofișiienți și pătrunși de noul spirit >n 
tu râvnă pentru ca, deburatându-se de 

retrogradă ce domnea in școlile burgheze, 
mijlocul căreia Hăesc.

Elevii
se

J’regStindu-ie pentru
icului ălixl din Petroțeni

Suh îndrumarea ți conduci re 
de pioneri, prin ntrânuă 
reprezintă acum țcoabi, 
inoătătură, ei muncetc 
mentalitatea veche,
denie oameni utili societății in

Zilnic sunt aclivlzate noui 
cercuri de studii, unde, printr’o 
munca dusă iu colectiv sub în
drumarea profesorilor și a elevi
lor mai bine pregătiți, elevii a- 
profundeazâ temeinic materiile, 
învață să gândească înlăturând o- 
hiceiul tocelii, al memorării fără 
înțelegere a lecțiilor.

Astfel. în cadrul liceului au luat 
ființa numeroase cercuri de stu

dii, conduse de profesori, fiecare 
cu specialitatea respectivă.

Pentru pregătirea și însușirea 
ideologici marxist-leninlste, a luat 
ființă iucă inalnfe de Crăciun 
„Cercul de studii istorico-sociale" 

acum mult mal activ condus 
de tovarășul profesor Bondaru. 
Aici se studiază „Istoria Partidu
lui Comun'st (b) pe capitole, in 
ședințe săptămânale.

sfârșit de an
Sub conducerea tovarășului 

Profesor Necșa de limba română, 
lunctionează „Cercul Literar". Ul
timele dlscufil, in cadrul cerculu 
au avut loc in jurul romanului 
„Desculț" de Zaharia Stancu. ln- 
(ro altă ședință s'milară se va în
cerca o privire critică asupra ro
manului „Negura" de E. Camllar.

Tot in cadrul liceului, mai e- 
xistă și uii cerc al „Tânărului Na
turalist” sub supravegherea și în
drumarea profesorului Teodoro- 
vici.

Ca și iu celelalte cer
curi și la acesta se stu
diază chestiuni generale, in 
măsură de a imbogăti cunoștințele 
șl a da orientări juste elevilor.

(CaatÎMiare In paf. ll-a)
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MUNCITORII
dela Atelierele de 

Grup-AniBoasa 
luptă cu succes pentru 

extinderea mecanizării
Cu toate că a Ă(cl erul de 

Grup depe lângă mina Aninoasa 
se smk lipsa de cadre califica
te, datorită colaborării intre mun
citori și tehnicieni sa reușit să sa 
facă fafă necesității de ext ndere 
.-. mecanizării In această mină.

Nu de mult construcția rampei 
puțului „Gbeorghe Gheorghiu-DcJ * 
dela orizontul h a fost terminată. 

I Această lucrare importantă a fost 
I executată de echipa de 
mecanici a tovarășului 
Orei, care a reparat o 
piese și instalații vech ,
le-a pus in funcțiune la noua ran-

monteuri 
Pop Au
strie de 
pe care

pă.
Deasemenea, in cursul săptă

mânii trecute s'a terminat monta
rea unui compresor cu un de
bit de aer de 80 m. c. pe minut la 
care a fost atașată șl o Instala
ție de răc re a aerului compri
mat. confecționată in întregime de 
muncitorii atelierului de grup din 
materiale vechi.

Prin punerea in funcțiune a a- 
cestul compresor, se ameliorează 
Insuficienta presiunii aerului com
primat care pune in funcțiune ma
șinile de lucru in abataje, iar In
stalația de răcire reduce umiditatea 
aerului comprimat, [apt care în
lătură condensarea apei pe con
ductele d'n mină.

Atât compresorul cât ți corpul 
râcitorului. au fost construite de 
echipa tovarășului Kosma Franclsc, 
decorat cu „Medalia Muncii", din 
mașini și instalații vechi, colec
tate dela mina Aninoasa șl deja 
celela't? exploatări din Vale» Jiu
lui.

E. BOCANCIOS, coresp. voi.
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Finala Cupei R. P. R.

la tllele de Dumlnkt 5 ,1 Luni 
6 Iunie au avut loc la Petrușenl 
compozițiile șahlsto disputate In 
cadrul finalei Cupei R. P. R. In- 
terorase, la care au participat 
concurenjl din Craiova, Reșița, 
Petro-enl șl Lupenl.

Prima fază a semifinalei din 
crupa ll-a s'a Jucat intre Craiova 

Petrosenl (Petroșenl handica
pat) a1 Reșl(a — Lupenl (Lupenl 
handicapat).

Rezu'tatele (ponte «I datorită 
fap'ulul că gazdele se aflau la 
prima „e Ira pe teren) au (ost 
8 Jum. : 'uni. in favoarea oaspe
ților.

După amiază timp de 7 oro s'a 
dl-put l n crdrul la'ei a 2-a par
tida fn*re Craiova sl Rețlfa sol- 
dBndu-se la ega'ltate: 1 jum. : 4 
Jum.

Fafă de acest rezultat s'a lio- 
(ărll pentru a doua zl un Joc do

baraj. După o luptă in caro șan
sele au oscilat mereu, Craiova 
câștigă la un punct diferență 
(5 : 4).

• * •
Trebue remarcat cu acest pri

lej, avântul nenial întâlnit pe ca
re l-a luat șahul, sportul atât do 
desconsiderat până mal erl. La lei 
trebuesc subliniate strădaniile 
districtului depuse pentru rit>- 
pândlrea Iul in massc.

CURSURI DE ȘAH PENTRU 
ÎNCEPĂTORI

Fată do Interesul mereu cres
când al celor ce muncesc pentru 
șah, Districtul do șah Valea Jiu
lui a luat Inițiativa deschiderii 
unor cursuri pentru începători «I 
de pcrlecflonare pentru avansați.

înscrierile se vor lacc prin sin
dicate, Iar cursurile sunt progra
mate a începe pe data de 15 Iu
nie In flecare din centrele mine
re ale Văii Jiului.

inlerorașe
Totodată s’a luat Inițiativa or

ganizării unor campionate locale 
Iii toate orașele din regiune, ca
re vor avea drept rezultat atât 
răspândirea șahului in niasse șl 
mal largi cât sl ridicarea nivelu
lui calitativ al Jocurilor.

FOOT BALL
Duminică 5 lume cainpioiiaIul 

districtual pentru Valea Mureșului 
a luat 'sfârșit cu disputarea la 
Soneria a ultimului match: CFR- 
Simeria — U M. Cuglr, la sco
rul 7 I pentru echipa gazda.

C. DUDA, coresp. voi.

Stabilind următorul clasament:
ISS-Hiiiiedoara 12 Io 1 1
Cl’R-Siineria 12 10 1 I
S. S. Calau 12 6 3 3
Uzinele Met. Cuglr 12 10 2 4

S. S. Armata-Deva 12 4 0 8
Mureșul Deva 12 1 1 4
C. S. M. Orășt'e 12 1 0 11

Asistentă medicală pentru muncitorii 
exploatării forestiere Câmpul lui Nean

Corpu1 medical și sa litar al Ca
sc de Asigurări Sociale din Lu- 
pen1. cnnșfent de necesitatea unei 
act uni de ajutorare medica'ă și 
sanitară în rândul populat ei dela 
exploatările silvice din raza co
munei Câmpul lui Neag, în z ua 
de 22 Mai crt., a format o cara
vană sanitară compusă din mai 
mulți doctori, surori și personal 
samtar, pentru a da ajutor me
dical și de a răspândi cunoștin
țele elementare de h g-enă pre
ventivă în mijlocul muncitorilor 
forestieri.

Cu acest prilej s’au făcut 30 de 
consultat i med cale depistându- 
se 17 cazuri de gușe gradul I ș> 
11, pentru care s'au distribuit 235

tablete iodură de potasiu. S’au 
făcut 78 rec iltări de sânge pentru 
depistarea sifil suini, patru trata
mente antiluetice la Pârâul Strun
gului si 5 la Toplita. S'au luat 
probe de apă din fântâna școalel 
primare din Câmpul lui Neag și 
o probă de vin dela un local cu 
băuturi din Uricani.

Pentru a educa munc toril să 
prevină bolile sociale s'au t nut 
o serie de confer ute, tratând des
pre sifilis, gușă și despre impor
tanta vaccinărilor.

In același timp au rost vizitate 
locuințele rnunc'torești, doctorii 
dând cu acest prilej o serie de 
sfaturi prețioase în legătură cu 
diferite probleme de higiena cas
nică.

PIERDERI
— Huli finele Biroului I’ojmlu- 

jiei pe numele Civjtu Dumi‘r.1 
Șl ( ivitu Eugemu < liberale de 
Miii|iu Petroșani.

Dwlur nule.

— Buletinul Biroului Populu- 
I ci Nr. 15.696/940 j>e numele Im. 
ling Rolzert, elijx-.rat de Milijiu 
Petroșuni.

DccJar nul.

— Buletinul Biroului l’opula- 
t-ei pe numele Kirschenbaum E- 
telca cu Nr. 505 eliberat de Mi- 
JiRa Petroșani.

DecJur nul.

— Livretul militar pc numele 
Șerb Ioan, contingentul 1945 eli
berat de Batalionul 10 Vânători 
de Munte.

Declar nul.

Elevii dela Liceul Mixt - Petroșeni, se pregătesc 
pentru examenele de sfârșit de an

Olaru
ridicat

(urmara rfin pag I)

l-a ultima ședință, elevul Turcu 
Petru din clasa Xl-a a susținut o 
lucrare cu suble.tul , Ști uta șl Pa
cea", iar la o ședință anterioară a 
fost prelucrată, broșura Iul O- 
parln: „Originea vlefli pe pă
mânt".

lata șl felul in care decurg a- 
ceste ședințe:

Alegându-și un subiect, elevul 
il studiază primind indicațiile ne
cesare din partea profesorului res
pectiv. Subiectul expus in cadrul 
șed riței, elevii il comentează, a- 
peljlnd și la ajutorul profesorilor 
p< litru elucidarea cilestiun lor mai 
grele.

i
S’mllaro 

probleme’e 
le zilnice,
funcționează In cadrul Internatu
lui deasemenea sub supravegherea 
șl indrumarea profesorilor.

In toate sălile de meditatII, sea
ra după ora 8, elev I cel mal buni 
ulutâ pe cel mal slabi. Iar rezul
tatele concrete ale muncii duse nu 
lipsesc.

Pentru studiul Umbli ruse, func
ționează cercul condus de elevul 
Tătaru Nlcolae din clasa X-a.

Sunt elocvente progresele rea
lizate de elevi din momentul în
ființării acestui

Astfel elevul
clasa Vlll-a, după ce pe semes
trul J a avut numai media 5, va 
avea pcuin media 8; elevul Pătrut 
Victor și-a ridicat 
la 7, iar elevul 
dela 7 la 10.

Sub conducerea

V. din aceiași clasă șl-au 
mediile dela 4 la 6.

concludent este cazul e- 
Bacanu Constantin din cla-

»

• * •
in scop, dar urmărind 
strict legate do lectll- 
altu cercuri de studii

cerc.
Groza Liviu din

nicdia de'a 5 
Ni(u Dumitru

de 
de- 

în

spune elevul 
clasa VUI-tf:
4 pe. temenind 1 
ajutorul ce l ffă- 

studii, pe

Pi*-

elevului Hătă- 
răscu din clasa X-a, cercul 
..Științe fizico-ch mice" obține 
asemeni rezultate frumoase 
muncă.

fata ce ne 
irul □clor din

— dm aout 
iar acum prin
sesc in cercurile de

semestrul II Doi obține mediu 
7. Mă simt stăpân pe materie, 
iar examenele de sfârșit de an 
nu mi mai înfricoșează.

Tot asa elevul Dănălată I. si

II.

de colegul său Hata- 
de întregul colectiv, nu 
și-a ridicat media luând

Mai 
levului 
sa X-a. In cursul semestrului I, 
el manifesta o văd lă indiferenta 
pentru studii. La fiz că avea me
dia 4, iar când vedea pe colegii 
săi invulând, ii apostrofa șj cău
ta să-l persifileze ar-umentând 
inutilitatea învățăturii.

In decursul semestrului
participând la cercurile de studii 
și ajutat 
rascu și 
numai că
nota 8, dar convins de contrariul 
celor afirmate in prima jumătate 
a anului școlar, studiază cu plă
cere fizica atrăgând atenția pro
fesorilor pr'n munca sa.

Un cerc aparte, are ca 
studiul matematicii. Este 
de elevii Ștefănescu din 
Xl-a șl T Alaru d ntr'a X-a, 
mal contrlbue șl elevul 
niltru din clasa Vlll-a.

După ce conducătorii 
slud'ază cl problemele,
colegii lor mal slabi fă facă acelaș 
luc u, dându-le îndrumări șl ajutor.

Eficacitatea metodei e doved tă 
prin rezultate concret.': elevul Po
pa Gli. dela media 4 pc întâiul, va 
ajunge la 8 pe al doilea semestru.

obiect 
condus 

clasa 
la care

Nl(u Du-

cercului
pun pe

Șl nu este vorba numai de aa cax 
Izolat.

Toata aceasta activitate, pre
cum și rezultatele ei 'mediate șl 
concrete, ne dovedesc că elevii 
Îndrumai! de U. T. M. au o ati
tudine noua in fala muncii, pri
vind-o cu serioz.tate și apreciind 
folosească ei, p roșind in mare mă
gura meritai ta ca negat,va a M-dii' 
burgheze, care in loc de eovi» 
forma vânători de note, 4.clari 
stup zi sau ch'ularigii pregătind 
generații de „funcționari".

Atitudinile negative au drplrul 
In marc măsură, dar școala i'a 
lichidat definitiv cu ele.

Mai exista șj acum elevi care 
inca n'au inteles ca a invâțj au 
e o cerință de ordin personal, 
care nu-și dau insa -taina ea în
vățătură e o SARCINA generală 
care sta in fata tuturor tinerilor, 
viitoare cadre de ntelcctuali bine 
pregat ti și folos lori tarii, 
cipan|i aci vi la construirea 
lismului.

lata de ce U. T. M in 
să legatara cu profesorii
datoria de a desvolta atitudinile 
sănătoase, de a combate ceea ce 
e inca vechi in mentalitatea alto
ra, lat dece apropierea sfârșitu
lui de an școlar, cere no«l efor
turi și multa serior ’ate în rnuncS.

M A M.

parri- 
socla-

strân-
■ re

Muncitorii dela întreținerea liniei ferate 
a minei Lupeni realizează economii de 

materiale și timp
Muncind p<- bază 

echipa Jui Stoica a 
I așască norma ou 
l'.ri a schimbat H

(Urmare din pag. I a)

Tov. Bon/a iGh. din uceiași 
echipă a făcut Ia mortlarea t'n'ci 
1J găuri cu un singur burghiu. 
I a ipcmenl-u opcra|ic înainte se 
i:iir'-buin|au câte 5-4 buighe

Echipa lui Stoicu Stelian a 
chemul la întrecere echipa lui 
I 'ucraș luau care lucrează dea- 
semenea lu întie).nerea liniei fe
rate.

de întrece**, 
reușit să dc- 
50 tu șută, 

traverse în *
cri in loc de- fi ore cât era pre
văzut.

.Muncitori dela fnlrcj,nerea li- 
njei feru’e a minei Lupezii sânt 
l'olărăfi ca muncind pe mai de
parte pe bază de întrecere, r.i 
facă o realitate din lozinca lor.

'1

7

„Omului prost toată lumea-i 
du în caq>“, glăsuieșto o vorba 
din poțpor. Vorba asta iși ore 
temeiul hăt departe, în negura 
s reiau, pe când pc iume era ne
știința cu carul și oamenii cre
deau că toate câte se întâmpla 
sunt puse la cale de duhuri cu 
care nu te poți măsura și care 
le fac și le desfac pe toate. Din 
oele nuri vechi timpuri, au fost 
unii caro au tras folos de pe ur
ma neș'iinței celor mulți, de pe 
urma spumei lor în fața natu
rii. Cu cât omenirea a mers îna
inte și știința a lămurit Lamele 
firii ură’ând că nu e vorba de 
duhuri și năluciri, cu atât cei 
puțini care exploatau ]>e ce* 
mulți, ascundeau adevărul de <>- 
clui oamenilor ca să-i poată ține 
mai departe în robe. Ba mai 
mult decât atât. Pe măsura ce 
știința tălmăcea și lămurea toa
te câte sunt pe lume, tot felul 
de șarlatani, dc falși prezicători, 
cutreerau satele și orașele și în
drugau câte în lună și s ele, bă
gând în mințile oamenilor tot 
soiul dc superstiții, credințe de
parte, mincinoase.

Așa s'a făcut că, în dorința 
lor de a (înțelege lumea și de a 
ști deoe anume s’a întâmplat cu
tare lucru și ce anume se va 
tnai întâmpla în viitor, oamenii 
au crescut veacuri dearândul cu 
aceste superstiții și credințe de
șarte, care s'au moștenit din ta
tă’n fiu și au ajuns până în zi
lele noastre. Vezi și acum oame
ni în toată firea care nu .ț-ar 
pleca Morția la drum nici în 
ruptul capului. Alții nu se tem 
de sabie și de glonț, dar dacă 
le iese o pisica neagră 5n calc, 
fac cale întoarsă și cred că în

‘) Articol publicat în „Scân
teia" de Duminică 5 Iunie 1949.

DESPRE 5UPERST1II1, „TREMURICI" 
$1 GEAMURILE NĂZDRĂVANE*)

ziuu aceea trebue să le meargă 
rău. Și câte și mai câte prostii 
de felul acesta. Toate aceste vre- 
dințe deșarte folosesc acelora 
care au interesul ica poporul să 
română cufundat in întruneric, 
să-i fie frică până și de umbra 
lui, ca tot mai mulți oameni să 
se Mintă neputincioși, pentru a 
putea fi mai ușor trași pe sfoa 
iă, m'nfiți, escroculi. exploatuți. 
asupri(i. Toate ncps.ea folosesc 
acelor ticăloși care au interesul 
ca oamenii să creadă că1 toi ce-i 
rău pc lume c așa din vecii-ve
cilor și ușu Iva fu cât lumea și 
pământul că „ce |i-e scris** nu 
se poate schimba, că așa cj soar
ta omului să fie slab și neștiu
tor, bântuit de toaQ* .spaimele și 
nălucirile, că daca unul arc și 
trândăvește, iar altul muncește 
și nare, așa i-a fost dat unuia 
să aibă și altuia să naiba, ca 
unuia i-a fost dat să fie boier 
și altuia să fie sărăntoc. Boierii 
șt capitaliștii care puneau la 
cale tot felul de ,, minuni” știau 
prea bine că nu sunt minuni, ci* 
minciuni, dar găseuu toate m'j- 
loaccic să le răspâtulească în 
popor. Cine a uitat ,,minunea” 
cu Petraclie Lupu, una din cele 
mui mari ticăloșii din câte a 
putut trece prin mintea capita
liștilor ? Se știe astăzi de toata 
lumea că afacerea cu sifiliticul 
Petra c-he Lupu care l-a văzut 
pe „moșu” și pe ,,pruncu“ era 
de fapt pusă la cale de regi
mul bancherilor, moșierilor și fa
bricanților

Pe vremea aceea, când mize
ria creștea necontenit, când pe 

spinarea oamenilor muncii stă
pânirea arunca biruri tot mai 
grele, când teroarea creștea și în 
Jură se pregătea fascismul și 
războiul, moșierii și capitaliștii 
nu știau ce sa mai inventeze pen
tru u-i abate jx* cei ce muncesc 
dela calc-a luptei pentru revendi
cările lor, pentru a-i face să se 
împace cu „soarta”, ca pe soco
teala lor capitaliștii să se in 
grașe mai departe și să-și pună 
la cale nestingheri ți planurile 
lor criminale. Ce eru mai potri
vit în asemenea împrejurări de
cât o „minune cerească”? ( api- 
talrștii încercau să canalizeze ura 
crescândă 4 oumenilor muncii 
tîrnpoirîva regimului burgluc/o- 
inoșiercsc, un mlaștina misticis
mului ; ei urmăreau să cui nude 
musselo și mai adânc dn Jx /na 
inculturii și înapoierii. De aceea, 
când unii oameni de ști in fu- și-au 
ridicat glasul ca sa demaște in
ii ea ga ticăloșie, ziarele vândute 
rcac|iunii au încqput să tune 
să fulgere împotriva lor.

In spatele „minunii” mișunau 
escroc* i. speculanții, cale folo
sind buna credință u oumcnilor 
înapoiat!, ii goleau dc gologani 
și-i legau la ochi mai abitir ca 
înainte. Cine a fost victima Ma- 
glavitului își amintește că pana 
și o cană de apă chioară costa 
la Magia vit 10 leâ Cică era sfin
țită ’ Dar rostul politic al „mi
nunii” s’a văzut și mai târziu. 
Până și pe frontul antisovietic 
l-au dus fasciștii pc Pet racii e 
Lupu ca să tâmpcască <pe oame
nii trimiși drept came de tun...

Dar vremea nu stă pe loc. Cu 

toate „minunile” ticăloase ale 
cujjitaJiștilor, oamenii au învă
țat sa cunoască cine se ascunde 
în dosul duhurilor și nălucirilor, 
uu înțeles că voința, știința și 
unirea oumcnilor muncii pot să 
intoarcu cârma v re inilor. Și au 
ți întons-o. N11 mai c bietul om 
sub vremi, ci a .început să fie 
vremea sub cârma oajncnilor. Po
porul a răsturnat dela cârmă pe 
cei ce-1 |ineau in robie, sărucx 
și întuneric și a început să-și 
clădească o viață nouă, po cuie 
c] însuși muncește și lupta 
și-o faca mai bună. Iată c<-i 
doare jx‘ capitaliști. Deaceoa < i 
caută sa folosească starea de î- 
napoicre pe care am moștenit-o 
din trecut pentru a-i îmbrobodi 
pe cei care incu jiu s’uu desbâ- 
rat de tot «■ le-au așternut pes
te oclu veacurile de beznă. Pe 
acești oameni ei caută și astăzi 
să-1 «perie cu „minuni”, „du
huri”, „uraturi”, ..moși”, ,.prun
cii”, și alte baziiconii. Ei caută 
să-i prostească, și mai departe 
pe oamenii muncii, să-i țină 
ceasuri întregi din lucru z-gâiji 
lu te miri ce. su-i amăgească 
cu tot felul de minciuni, de nas. 
cociri, să-i faca să vadă ce uic» 
pomeneală nu există în rculi- 
tatc, ca la adăpostul acestor 
minciuni, bandiții sa sape hi 
temelia a tot ce dădește astăzi 
poporul.

Asta urmăresc raspunditorii 
de „minuni” și svonuii. Acesta 
e interesul foștilor moșieri și fu- 
bricanți. al chiaburilor și al tu
turor dușmanilor jiopondui. 1

Dar nu numai atât. Puzderia 

de speculanți, care nu mai pot 
face afaceri de bursă neagră, 
nu mui pot manevra cocoșe:i in 
voe, caută su-și creeze o noua 
piață dc Mi.șelare a oamenilor. 
Ei se folosesc de chiu buri, dc tot 
felul de escroci îmbrăca ți in 
haine de popi catolici, de anu
mite secte, care stau la ordinele 
bancherilor america ui și ale pa
pei dclu Roma, ide tot soiul dc 
„tremurici”, ,(iehuvițti” și u>u 
uuii departe. Legăturile acestora 
cu agenții cercurilor războinice 
imperialiste americane și engle
ze sunt doar bine cunoscute. Ei 
se folosesc de toate s u pers ti ții le 
moștenite din moși-strămoși va 
să transforme pc oameni în u- 
nrlle oarlx* a Le dușmanului.

Așa a fost cazul cu niște ,.tre
murici” în comuna Berzovia din 
județul Caraș. Dupu obiceiu, 
„tremur k iii”, după ce răbduu 
câteva zile de foume, se adunau 
într u casă și Jn timp ce predi
catorul ruga duhurile să vină 
printre ci, se zvârcoleau pe jo> 
de mama ifocului, tremurând și 
Vili tun du-se. Bogătanii satului au 
chit sfoara că în casa asa * c 
urulă un „duh sfinții”, S’au 
strâns oamenii lu ,tremurici 
predicatorul a stins lampa și a 
venit... duhul care u început să 
fonfuc și sa „propovăduiască”. 
Ce credeți că spunea duhul ?: 
nu mai lupte nimeni contra bă
gaților; dacă eșl> slugă, apoi 
Iii mui departe slugă supusă : 
rabdă și flămânzește pc- lumea 
asta cu te vo: sătura țx* cealal
tă... dur to< inu> când >orlxa . du
hul” ‘mai avan și unii mui slubi 

de înger tremurau ca zgolțaip d< 
fierbințeală, un țăran sărac, om 
cu scaun iu cap, apriii.-e o Iu 
mină și strigă ; jb’itc, ..duhal * 
oameni buni 1” Duhul era un 
fost liberal, chiaburul Burger lo- 
sif, care <h->făcuse câteva cără
mizi din perete și când se stin
gea lumina, cl du afară £Cote& 
curăm iz i le. băga capul în ca
meră și făcea pe „duhul”.

Dar asta nu-i nimic pe lângvi 
ce au scornit bandiții acum vtt- 
o câteva zile.

Lu PloiQj'i, a zvonul cu
în diferite locuri ale orașului <u 
început 6ă apură la fcresier©.. 
hf-nți. Ba că aici a răsărit mai
ca domnului cu pruncu ’n brațe, 
lxi că dincolo s’a ivit MoGc cu 
toiagul în mână. S’au strâns oa
menii să caște gura la geumuri
le, bu ale unei biserici, ba ale 
unei școli, ba la alte oase pt- 
unde mergea zvonul că sânt 
sfinți. .Jo-te, sfântu’ sfântu’,./' 
ii dădeau zor unii. Alții se wi- 
tau, ce se uitau, nu vedeau, 
bine înțeles nimic — că 
nici nu era nimic de vn- 
/ui — și plecau dând din li
nieri. O femeie, după ce s’a ui
tat lung, sa frecat la ochi, iar 
sa uitat, iar s’a fn-cat Ja ochi 
și u spus unor fete: ,,(> vă 
uitați, ]>roustc|or( nu vedeți că 
nu-i 11 mic • Dar unul bine ini. 
brueat de lângă ca, i-a tăiat vor
ba : ț.Păi dumneata nu ești crt- 
dinciousă. de aia nu vezi. Nu
ni ai ui de cred văd”. sBa sunt 
crcdmeiousu1 — făcu femiu. ,,Ui
te asta tni-r crucea”, (și se în
china) dar de viurut, tot nu văd. 
Bătu-i ar sa a a bata de proști 1” 
și plec.'i, dar alta mai slabă de 
înger, după ce spusese întâi că 
nu vede, tot auzind că daca nu 
vezi în^eamnu că nu crezi, și 
te bute sfântul dacă nu vezi.
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DIN CÂMPUL MUNCII
La preparafia „Vasile 1 uca‘, din Lupeni

Echipele de muncitori au depășit 
normele pe luna Mai

Echipa tov. Pop Ludovic dela Petrila extrage cărbune în contul 
programului de pe luna Noembrie

ijh! pe baza de in trecere 
socialistă, în prima bina al ce
lui de al doi leu triiiiiehtni al a- 
nidai, muncitorii dtla p repara | ia 
d« «ărbuin 1(Vusile Lucii” din 
iLupcni un obținut frumoase suc. 
cest» în in nucă.

— Echipa coiul usu de tovară
șul Kravioț Andrc* lucrând la 
construirea și montarui trusboi 
forului pentru țl utu )n cursul 
11 uei Mai, a rea 1 iza t o depăși re 
d« normă de 54 la sută, iur la 
tranhformuruu buteliei de zepij, 
a dnjKi^it norutu. cu 29 la suta, 
la spălarea cărbunelui, ec.hqxdr 
condu se de tovarășii Lctciui Ioun 
și Sima Petru un ob(inut o de- 
puyirt* dc 12 la suta, al lin ('iida 
Vaailr tare Jucreuză la fluture

Muncind pe buză de întrecere

Muncitorii dela atelierul de 
grup al minei Lonea au obținut depășiri 

însemnate de normă pe luna Mal
Muncitorii atelierului de grup 

al minei Jieț-Lonea se găsesc an- 
giiați In întreceri socialiste per- 
tru întreținerea ți repararea ma
șinilor ți uneltelor de muuca ne. 
c. care minerilor din abataje, 
patra extragerea cărbunciui.

iju cursul luuei Mui, în aceste 
tuigceer>, muncitorii atelierului 
de grup dclu Lonea au obținut 
f-umflase succese in muncă. La 
secția fierărie, muncitorii din 
echipele conduse de tovarășii E- 
uiaauiJ Desideriu ți M. Gheor 
r h<x lucrând la forjarea flanțe- 
lor accesare tuburilor de aeraj 
în mină, au depășit normele i 
51 la sută, iar muncitorii din e- 
eh'pcle conduse de tovarășii 
Slualinger Andrei ți Radu 
Gheorghe care lucrează la con- 
feigjumrea pieselor dela colivia 

zisa «ă parcă a încuput ți ea -ii 
vadă... pruncul. Mai abitir ca 
pu vremea lui Pe.traobe Lupu.

La alt cartier al Ploețtilor cei 
cară an vedeau ți țineau morțiș 
să vadă, erau îndemnași să pri- 
vivuMă niște bucăți de geam pur. 
tato de unii indivizi care ca din 
întâmplare se aflau pe acolo. 
Ilar asta... costa 10 lei I Poftim 
de maj apune că n ai văzut după 
ce u dat ți 10 lei. Și ața d.n- 
t mu tntr'alta, simții" au a- 
jiirsz ți Ia Buzău ți la Mizil. O,i- 
iii<-wi aăsoau gura : „Ai vă- 

z’vut f a’ol văzut ?" Și ceasurile 
tretiBaa, oamenii nu-ți vedeau de 
treburi, afacerea cu sfinții mer
gea atrună.

I5ână Ce autoritățile cercetând, 
au dat de firul întregii istorii.

O» aredeți că s’a descoperii ? 
că ăi mai înfocați râspâuditort 
ai avonulai cu „minunea din fe- 
rea»tă“ erau nițte ticăloți. duș 
miuii de moarte ui poporului. 
Iută eâteva mostre dintre aceț 
tia: Comănescu Alex., chiabur, 
fosă legionar; Constanlinescu 
Gh. fost colonel, actualmente de- 
ldoaat; Cristescu Alex., fost 
proprietar de sonde ți moșccr, 
fost m or, actualmente deblo
cat ; Susănescu Nicolae, fiu de 
negustor, tatăl legionar, ae'ua!- 
mente în închisoare ; Condruț 
Gh- fost polițist în 1956—57; I(â- 
uucanu Grigore, fost pivntcer Iu 
j« moșier, actualmente paznic 
e an proprietar italian.

Și ia timp ce band‘p din :i- 
e;Lia se închinau mai cu fot, 
tioercând să convingă pe cetu- 
cni că „văd" sfinții, nenumărați 
aiagați profitând de înghesui) 
ă buzunăreau pe cetățeni in 
"p a ți ’u stânga.
S’a descoperit deascinen: câ 
umorile erau unse în timpul 

qpții cu gaz, care după ce re 

cu 11 la sutu. Lu usc'ătorio, ?- 
chipu condusa de tovurușul Rusu 

I rifoj u depășit nuriim cu 7 Iu 
sută, iar oliipu de manevrare u 
\ u goanelor C. F. R, u depășit 
î'Oiinu cu 21 lu sulă.

Au. mai depășit normele , cu 
calc 6 33 lu sulă ecliipu dclu
spălare >i cm cure lucrează lu 
transportul de cărbune dela Uri. 
câni La preparat ic*.

Angujuți în lupta pentru o 
p o 'na ivitate ridicată, muncito
rii prepuraiici de cărbuni „Va- 
sd< Lucu” din Lupeni, au por
nit lu munca pentru îndeplinirea 
hurcinilor ce le revin, pe cea de 

‘.1 două ti unu jn cadrul trimes
trului 11.

puțului central al minei Lone i. 
uu depășit normele cu 50 lu 
soia.

Lucrând la bobinarea rotoare
lor delu motoarele electrice, elee. 
tricienii din echipele conduse de 
Balint Eugen ți Drutzijiger Ere. 
dnch au dețpățit norma cu 50 
la sută.

înțelegând necesitatea repară
rii rapide ți în condițiuni bune 
a vagonetelor cu care este trans
portat cărbunele din mine, ta 
preparație, echipele conduse de 
tovarășii Nistor Ștefan ți Oii- 
risc VladimiT au depășit norma 
cu 55 la sută, cele conduse de 
Biro loan ți Varga Martin cu 
% la sută, iar echipele tovurăți- 
l<r Suciu Andrei ți Cicmăian 
Gheorghc cu 50 la sută.

usca lăsa o pată galbenă în care 
razele soarelui făceau să se vadă 
ț-ete mai mici de mai multe cu
lori.

Iată cum profitând de povaiu 
superstițiilor moștenite din tre
cut, dușmanii poporului în solda 
dușmanilor din străinătate, um- 
1 lă să succească mintea celor ce 
muncesc, să-i oprească din lu
cru, să-i facă să creadă îu toi 
felul de vedenii, să le reduc • 
forțele ți încrederea in ei înșiși 
ți până la urmă să le fure bă
tui câștigați cu atâta trudă.

Datoria oamenilor luminați, u 
membrilor de Partid, e să de- 
r-vaște fără cruțare pe usemenca 
agenți ai imperialismului și .ii 
inacțiunii interne, care sub hai. 
tta cucerniciei, fac pe ..prooro
cii" Membrii de Partid, oame
nii luminați trebue să lupte pt 
baza unei serioase documentări 
asupra problemelor științei, îm
potriva superstițiilor și a neș- 
titnțci, să răspândească în popor 
cărți de popularizare științifica, 
fă lumineze mințile oamenilor, 
să-i învețe cum trebue să lupte 
împotriva acestor unelte ale duș- 
man'lor poporului.

Toate cazurile în care aseme 
nea escroci au fost descoperiți să 
lie larg popularizate, iar cei ce 
lansează astfel de înșelătorii să 
fie dați pe mâna miliției.

Poporul mucilor nu poate o- 
lera ea tot felul de bandiți din 
aceștia să-ți facă de, cap nestin
gheriți pe- socoteala muncii saJe 
aducătoare de spor. Iar puterea 
<tc Stat ,va ști să apere masselc 
latgi dc capcanele pe care le 
întind cei ce veacuri dearândnl 
le-au ținut în întuneric ca să 
Ic poată jefui mai bine ți care 
azi răspândesc superstițiile peu- 
tru a le folosi in scopurile lor 
criminale

NESTOR IGNAT 

ei să existe o colaborare tovără
șeasca între cele trei schimburi 
ale grupei.

» • •
Grupa Iul Pop Ludovic se allă 

In întrecere cu grupa Iul Văldea- 
nu șl cu altele d'n inina Petrila, 
Prin faptul că gtupa Iul Pop Lu
dovic lucrează după metodn dc 
preluare a lucrului pe schimburi, 
cele trei echipe ale grupei Iul Pop 
I udovlc s’au provocat tl e'e la În
trecere.

Iii primele săptămâni ale liniei 
Mal, schimbul condus de Deak VI - 
heliu depășea norma cu 110 la su
tă. Dar până la sfârșitul lunci, 
tot echipa Iul Pop Ludovic a c-Țt 
In frunte cu o depășire medie pe 
luna Mal de 80 la sulă.

ECHIPA LUI POP LUDOVIC 
A ÎNTRECUT PE CELELALTE 
DOUA ALE GRUPEI PENTRU- 
CA A ORGANIZAT ÎNTRECERI 
ȘI IN CADRUL ECHIPEI SALE. 
Pe un front de cărbune lucrează 
Pop Ludovic împreună cu ortacul 
său Kibedl Adalbcrt, Iar pa celă
lalt front, Maroșl Dotu'nlc, aju
tat de Hainii loslf, Iar la rol, 
transportatorul Komodi Ștefan în
carcă cărbunele în vagoneto.

IN ABATAJ, MINERII CARE 
LUCREAZĂ PE CELE DOUA 
FRONTURI DE CĂRBUNE, S’AU 
LUAT LA ÎNTRECERE INTRE 
El: CARE INAINTEAZA MAI 
MULT IN FRONTUL DE CĂRBU
NE, CARE EXECUTA ARMATU
RA, PODIREA, SAU FACE GĂU
RILE DE ÎMPUȘCARE MAI RE
PEDE, CARE SCOATE MAI 4UJ. 
RÂND CĂRBUNELE DIN ABA
TAJ.

LA SFÂRȘITUL FIECĂRUI 
ȘUT, CU TOȚII DIN ECHIPA 
COMPARA CELE DOUA FRON
TURI DE CĂRBUNE, ȘI STABI
LEȘTE CÂȘTIGĂTORUL.

NICI O ALTA ECHIPA DIN MI
NA PETRILA N'A ADANCIT A- 
TAT DE MULT ÎNTRECEREA 
SOCIALISTA. DAR NICl’O E- 
CHIPA DELA ACEASTA MINA. 
NU SE POATE MÂNDRI CU DE

PĂȘIRILE DE NORMA PE CARE 

Ședința festivă din sala Ateneului R.P.R. 
închinată aniversării a 150 ani dela 
nașterea marelui poet rus A. S. Pușkin

(Urmare din pag. IlI-a,

nu — genialul Pușkin se statorni
cește in realități. In romane, tra
gedii, poeme, balade acest poet 
nu încetează o clipă de a avea 
in vedere adevărul, justiția și li
bertatea. Realismul lui Pușkin ca 
șl al celorlalți scriitori al veacu
lui său, a devenit arma cea mai 
ageră in lupta de eliberare a po
porului, în lupta pentru realizarea 
idealurilor superioare ale omenirii.

In exilurile sale, Pușkin nu in- 
cetează de a comunica sufletește 
cu norodul al cărui Interpret este 
și ale cărui producții le-a valorl- 
iicat.

Mihall Sadoveanu tace apoi o 
trecere în revistă a marilor crea- 
ț'i ale poetului subliniind că ele 
vădesc iubirea de libertate, 'încre
derea in poporul Jui cel mare, sim
patia vie pentru umiliți! și ofensa
ți! vieții. Toate acestea arată pe 
lângă universalitatea geniului său, 
credința-I statornică în dreptate 
și libertate, deci in revoluție.

Arătând cum Pușkin a căzut 
victima intrigilor puse Ia cale de 
curtenii țarului pentru a-1 suprima,

l.E  REALIZEAZĂ ECHIPA LUI 
POP LUDOVIC.

• • .
In ziua de 7 Iunie, munca s’a 

desfășurat mal viu ca de obicei. 
La ora IU șl 45 m'nute a fost fă
cută împușcarea, Iar la 13 șl un 
sfert tot cărbunele a fost scos o- 
faiă din abataț șl incărcal in va- 
gonete. Armarea, curățirea abata
jului șl celela te operațiuni pentru 
I mierea „la rând" a ahatalulul, a 
Rol terminată la ora 14, când mi
nerii din echipa Iul Deak Vlllielm,

Ministerul Industriei
Școala ‘edie Tehnică Siderurgică Mixtă — Hunedoara

Se udiicc Iu cunoștință, <u j>< 
ziuu <le 2? lunii' l'J4‘>, orele H 

se ia fine exumen de ad
mitere (prima esiunc) piiilru ri
nul 1 al .>'< oalei Medii 'fechuiie 
Siderurgice Mixte (buiefi ți fele) 
arând progromute 150 locuri in 
acest an.

1. — CbiMlițiunile care se cer 
candiduților pentru acest exu- 
imn sunt următoarele :

1. Vârs'u Muximum 16 uni.

2. Studii.
— Absolvenții învățământului 

elementar de 7 clase.
— Absolvenții școlii primare 

complimentare din anii prece

dență 

Publicațiune
Se aduce la cunoștința amato

rilor că Fabrica de Terueofă din 
Deva (întreprindere naționaliza
tă), Str. Gh. Barițiu Nr. 9 (T< 
leton 459), reîncepându-și activi 
talia, are de vânzare

SOBE DE TERACOTA

de calitate superioară și *a 
puț convenabil.

Amatorii se vor adresa ru în
credere conduccroi fabricci neu
tru orice comandă sau oferte.

Direcfiunea

Mihall Sadoveanu spune ca in- 
cheere :

A căzut victima despotismului, 
jertfă pentru libertatea popoare
lor șl Pușkin între jertfele veacu
lui său.

Tiranii au doborât acum un 
veac șl mai bine trupul poetului, 
dar fulgerul spiritului său nemuri
tor lucește astăzi mai viu decât 
oricând. Pretutindeni popoarele il 
slăvesc pe poetul Libertății Puș
kin. II slăvim și ne închinăm me
moriei iul.

In 'continuare vorbind despre 
„Importanța lui Pușkin pentru cul
tura mondială", Dan Petraș'ncu a 
început Prin a sublinia că Pușkin 
este unul dintre primii inițiatori ai 
realismului în literatura mondială.

Povestirile lui Belkin, Evgheni 
Oneghin, Dubrovski, Dama de Pi
ca, Fata căpitanului, sunt opere 
pe care vremea nu le-a depășit 
tocmai pentrucă s'au născut din 
realismul poporului rus ca o ex
presie a unor condiții istorice Si 
sociale definite.

In incheere vorbitorul a arătat 
apoi că valoarea vizionară a ope
rei lui A. S. Pușkin isvorând ea

din schimbul următor, au Intrat 
in abataj.

Noroc bun — le-a strigat 
Deak, care Intrase primul in a- 
bata).

Noroc măi Deak.
— Cât ați dat astăzi?

51 TONE. 31) IN CONTl'l 
LUNII OCTOMBRIE. IAR 21 DE 
TONE IN CONTUL LUNLI NO- 
EMIJRIE!

Echipa Iul Pop Ludovic înscri
sese o nouă victorie in luptu pen
tru cărbune.

- ( ci euri uu trai < hise ulc 
Iestelor școli Hxijiidure.

3. A c i c.

I.vlrnct dc nușterc.
t i rbficut dl -tudii (copig 

linpu fouiu miitr'olu sau certul 
cat de absolvire).

— (irtilicot dc cetățenie. 
Certificat niivlicul, vuccuiu.

ru, unuliza sângihii.
— Doi adu de starea muli-ria- 

lu duțiu cum urjiieuzâ .
— L iii de muncitori dinudiî 

ceberute dc comitetul intrejirin- 
ucrii, indicâmlu-sc funcția, clasa 
de sular.zarc și sularul brut.

— Idem fiii de funcționar'.
— Fii de țăruni dovadă eli

n. j>. r.
Judecătoria Populară Mix'tă 

Hațeg t-j

CITAȚIE

Nr. 500/1949, luna Iunie, z.iua 4 
D-na Eufrosina Grigoriu n.

Iurcu cu domiciliu necunoscut, 
iste citulă lu siiliul secundar 
Flrcisongiorgiu, pentru ziua dc 
2 Iulie 1949 ora, 8 d'm. in cali
tate de pârâtă în procesul dc 
aivorț intentat dc Grigoriu Tu- 
dosie.

In caz de neprezentare se vu 
pioceda conform legii.

Dosar Nr. 500/949. 
Judocător-șef, Ion Vaida.

Grefier, Carp Tâutu.

insăși din profundul realism rus, 
se împletește cu sensul (culturii 
socialiste de astăzi în Uniunea So
vietică. In acest fel trebue înțeles 
și interpretat Pușkin în cadrul li
teraturii si culturii mondiale de eri 
și de astăzi.

A vorbit apoi Profesorul Marcel 
Breslașu, rectorul Institutului de 
Artă despre „PUȘKIN ISVOR NE
SECAT DE INSPIRAȚIE".

Cântăreț vizionar al mărețelor 
noastre vremuri, deschizător de 
drumuri in arta șl viața poporului 
său — a spus vorbitorul in intro
ducere — Pușkin a înrâurit prin 
opera sa nu numai pe scriitori ci 
și pe creatorii din toate celelalte 
domenii ale artei culte și populare.

Operele lui Pușkin au inspirat 
și inspiră încă ps compozitori, pic
tori, sculptori, coreografi șl ci
neaști.

Geniul Iul Pușkin, național prin 
structura lui, universal prin anver
gura tematicii, a preocupărilor sa
le, a jucat rolul precumpănitor nu 
'turnai de ctitor al literaturii mo
derne ruse dar șl de îndrumător 
al intregel culturi ruse din veacul 
al 19-lea.

Carul pled măi Pop la aer, 
«â Ir odilpiefti — il tnlrebi 
Deak. N ai obotil de uluia râuri, 
eh ?

Până nu terniinăui PI ,nnl 
r.oitru pe unul 1949 nu piei ani. 
Intr'o lună ți jurnălate cel mult, 
il dăm gutu / răi punte pup 
lioISrâl.

Nu, tiu plecăm la odihnă până 
nu ne terminăm Planul 
îutărhu ceilulți ortuifi dm g: u 
pu lui Pop plecând dm ubi'.ij 

' BRANEA

|,i ruta iii- f'oniili-tul Pruvizurtu 
al Sfaturilor Populau (l’riuiăra-; 
vizata ile orgumle focale (I’i*r- 
<<p|i<), <bu caii să rezulta "U 

piulatu di- jmtnâil. proprieUiliu 
|..,i iiiteiu) saa -asjiiuilurului 
piix-iim și m!< Iulie wuituri eu 
impozitul ța- venit.

Altele vor fi iiiMițitc dc cerere 

timbrată legal, cuiioacându-si 

totodată că cci ce vor prezen
ta actele incom.pli’i.'c sau con
fuze, nu vor fi azhniși pentru e- 
xamen.

II. — i-.xamiuul vu consta in 
următoarele

1. Vizitu meduală.
2. Lucrare scrioă : Limba ro

mână și matematici.
3. Ora) : Constituția R. P. R . 

șiimțele fizico-chimicc, Lsturiu, 
limba română și matematici.

4. Desen.
DL — Lămuriri tranzitorii-
1. Mediu dc trecere In examen 

este dc minimum 5 (cinci).
Cei respiași la examenul din 

această sesiune, cei cari nu sau 
patul prezenta sau cei cari vor 
sii și umelioreze media, se vor 
putea prezenta la examenul dc 
admitere din Juna Septemvrie 
a. c.

Repartiția locurilor se vu face 
in ordinea mediilor obținute la 
examen, indiferent dacâ uce tu a 
fost dat în Iunie sau Sqptem 
vrie, numai după examenul din 
a doua sesiune.

2 Elevii cari nu locuesc ir, 
oiuț sau imediată apropiere pre
cum și cei cari nu au posibili 
tiiți materiale de a-și plăti lo
cuință în oraș, vor puica locui 
î'i internatul școlii, in Limita lo
curilor ce se vor creia.

laxele de frecvență se vor per 
cepe conform instrucțiunilor ce 
v ora primi din partea organelor 
de resort.

Elevii săraci și merituoși vor 
putea obține burse.

Școala va avea și internat di- 
fcie.

5. Insricrile și depunerea acte
lor pentru acest examen se vor 
face numai până in ziuu de 2* 
I anie, orele 12.

4. Examenul se va (ine in lo
calul școalci din Str. Elisaben 
Margineanu Nr. 2.

Director, Gh. Popencu.

Secretar. M. f.obonț.

CITII I
VEAC

NOU
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Forjelor capitalismului trebue să le opunem forjele 
unită|ii tuturor adevărajilor luptători pentru socialism

— Lucrârile Congresului Socialiști lor de stânga dela Viena —
VIENA. 7 (Agerpress). La 

4 lume s a deschis la Viena pri
mul congres al socialiștilor de 
stânga din Austria, la care parti
cipi* reprezentanți din toate pro
vinciile Austriei, precum si dele
gați al partidelor socialiste streine.

In discursul său de salut dele- 
latul Partidului Socialist Italian 
I>asso a declarat: „socialiștii ita
lieni au luptat aăturl de comu
niști împotriva lasclsinulul șl a- 
cuui. alături de comuniști, el lup
tă pentru a zădărnici încercările 
de transt irmare a Italiei intr'o co
lonie a Imperial sinului american. 
Unitatea de luptA a clasei munci
toare constliuo garanția succeselor 
noastre. Cuvintele Iul Basso au

Victoria împotriva reacțiunii americane 
necesită hotărâre, unitate și activitate pe 

baza unui front larg de apărare a 
Partidului Comunist American

NEW YORK, (> (Agerpress). — 
In cadrul uuui banchet oferit in 
cinstea celor 12 fruntafl ai Parti
dului Comunist American al căror 
proces se desfașoara la tribuna
lul din New York, secretarul Par- 
t du ui Comunist, Deimis, a decla
rat ca tribunalul incearca să le- 
duca la tăcere apărarea șl să îm
piedice Partidul Comunist sa de- 
maS e scopur.le războinice ale cer
curilor din Wall Street. Deids a 
acuzat guvernul american și pe 
judecătorul tribunalului că au co- 
borit la nivelul Comitetului pentru 
cercetarea activității antiameri- 
cane, atunci când au încercat sâ-i 
oblige pe acuzați să se transforme 
in ,igen(i informatori. Jlen's a sub
liniat ca arestraea lui (iates 
VVinston și Hali fruntași ai Parti
dului Comunist are drept scop 
scoaterea in aiara legii a Partidu
lui Comunist.

Penis a arata! ca opinia publica 
democrata din Statele Unite spri-

Condamnarea 
ziaristului Simon Kompein a pro
vocat indignarea opiniei publice

democrate
VIKNA. 7 lAgerpiess). Acum 

câteva zile tribunalul militar bri
tanic a condamnat la închisoare 
pe unul din redactorii ziarului 
comunist din Carintia, Volkswille, 
și aminte Simon Kompein, pentru- 
ca a publicat un articol întitulat 
„Cât timp va mai dura teroarea 
tribunalelor militare britanice în 
Larintia ?

Această condamnare a provocat

Oamenii muncii din Finlanda 
protestează împotriva eliberării 

criminalilor de răsboi
HELSINKI. 6 (Agerpress). — 

Jamenii muncii d n Finlanda con
tinuă Să protesteze împotriva e- 
liberării criminalilor de război.

Ziarul TUEKANSAN SANOMAT 
anunță că la o întrunire organ za- 
ta de Partidul Comunist la Riu- 

fosl întâmpinate cu apliura pre- 
luugl.

Basso a declarat apoi că socia
liștii Italieni luptă împotriva Pla- 
i ului Marsliall și a Pactului Atlan
tic șl pentru întărirea păcii Iii 
întreaga lume.

Oruiu Sciiarf, delegatul socie
tății socialiștilor progresiști dhi 
Austria au făcui in raport asupra 
situației politice a sarcinilor Par
tidului Soc allst de stânga.

Subliniind câ tocmai In țările 
occldenlale care se proclamă „lu
mea democrației ‘ domnește cea 
mai sărgeroasă exploatare capita
listă Sciiarf a contnuat: ,.pe mă
sura ce mișcarea clisei munci
toare la avânt, burghezia occlden- 

jina atitudinea Iul ( ates, Winston 
șl Hali, care reluza sa Îndepli
nească ordinele judecătorilor de a 
divulga numele anumitor persoane 
care și-ar pierde imediat slujba 
si care ar fi supuși la cele mai 
crunte pers.cutii. Atitud nea jude
cătorului Medmo in cazul acestor 
trei acuzați a adăugat Penis do
vedește că proce'ul are drept 
scop scoaterea de sub scutul legii 
,i Partidului.

In încheiere Penis a declarat ca 
victoria impolriva reactiunii ameri
cane necesită cât mai multă lio- 
tarîre, unitate și intensa activitate 
in rândul mas'elor pe baza unui 
cât mai larg front de aparare a 
Partidului Comunist. In acest front 
ircbue sa intre toii antmnper’aliștil, 
toti oamenii care sunt împoriva 
războiului .și care sunt gata sa 
apere drepturile democrate și 
constituționale ale negrilor, mem
brii Sindicatelor și tuturor oameni
lor cin>t ti din Statele Unite.

din Austria
indignarea opiniei publice demo
crate din Austi a. Astfel Uniunea 
Ziariștilor austriaci a trimis auto 
toritâtilor britanice de ocupație o 
iczolutie de protest, prin care 
cere imediata eliberare a lui 
Kompein. Un protest sim Iar a fost 
irii.iis autorităților de ocupație bri- 
t n ce și de guvernul reg:onal din 
Ca' intia.

niaki a fost adoptată o rezoluție 
in care se spune că eliberarea lui 
Ryti Tamier și a altor criminali 
de război finlandezi este împotri
va voinței și intereselor poporu
lui finlandez.

talâ recurge la metodele teroris
te pentru a-și păstră dominația.

In tara clasică, a caplalismu- 
lui, Statele Unite, tendințele fas
ciste devin din ce In ce mat lă
țite r

Iii continuare Sciiarf a adus 
cilticl aspre conducerii de dreap
ta a Pattidulul Soc'jlist Austriac 
c„rc a sprijinit activ niarshalllza- 
na Austriei și măsurile guverna
mentale care au dus la mărirea 
profiturilor capitaliștilor șl la scă
derea cont nua a nivelului de via
ta al oamenilor muncii, fruntașii 
social Ști de dreapta au trădat In
teresele clasei muncitoare șl cau
za soc ahsmului. punându-l in sluj
ba burghezilor.

Subliniind excepționala Impor
tantă a lupte pentru unitatea cla
sei muncitoare du Austria șl din 
lumea întreaga, Scharr a declarat: 
„forțelor capltullsniulul trebue sl 
le opunem Iurtele un'tătll tuturor 
adevAra(l|or luptători pentru ao- 
claUem".

Iii încheiere, Scharf a declarat 
că socialiștii de stânga vor par
ticipa In viitoarele alegeri parla
mentare.

In desbaie.lle asupra raportului 
au luat cuvântul numeroși repre
zentanți, care au condamnat acțiu
nea sclzlonlstă a fruntașilor socia
liști de dreapta precum șl colabo
rarea acestora la politica tlnancla- 
râ a guvernelor care a dus la 
scăderea nivelului de viată al oa
menilor inuncll.

Pușkin ne este scump pentru ideile 
sale progresiste, pentru dragostea sa 

de libertate și umanismul său
MOSCOVA. 7 (Agerprcss).

Cu prilejul celei de a 150-a aniver
sări dela nașterea marelui poet rus 
Alcxandu Serghcev Pușkin, ziarul 
PRAVDA consacră un articol de 
lond acestui Jubileu, in care scrie 
între altele :

Aceasta aniversare sa transfor
mat intr'o adevărata sărbătoare 
națională. I'ușkin este cunoscut și 
iubit in toate colturile Uniunii 
Sovietice. 1:1 este prețuit de în
treaga omenire progresista. Marele 
conducător al oamenilor muncii. 
I. V. Mălin a menționat numele 
lui l’u kin în rândul celor mai 
\aloroSi II ai marelui popor rus. 
în rândul acelora care au făurit 
gloria și mândria par ot'că a po
porului rus.

Har dece ne este Puskin atât 
de scump? Dece mii oane ac oa
meni sovietici cinstesc memoria 
sa cu atâta dragoste? Pușkin con
tinua PRAVDA, a fost înteineeto- 
rul literaturii ruse. Dar el nu este 
scump poporului Sovietic numai 
cti un mare art st. In prințul rând 
el ne este scump pentru ideile 
sale progresiste, pentru dragos
tea sa de libertate și pentru ti- 
manismul său.

Pu'.kin a aparținut celor mai 
progresiste cercuri ale societății 
din timpul său. acelor cercuri din 
care au Ieșit decembriștii ruși. El 
mai este scump poporului nostru 
și pentru că a știut să pătrundă 
în sufletul lui, sufletul iub'tor de 
libertate al unui popor mare ch
iuia istoria î-a hărăzit misiunea de 
eliberator al omenirii. Una d'.ntrc

I a ședința Comisiei pentru drepturile omului

Reprezentantul U.R.S.S.—Pavlov—a cerul comisiei 
să intervină pentru anularea sentinței prin care 
lOÎruntași sindicali greci au fost condamnați la moarte

bj prr/Ilitr Fajn.ur * i.»o?*r| l*I 'i
rci nowit ți M.-i .ui", iiBrtu-b ’di 
<i fiind huliri

D >'gd|ll I h ufiU

k S. $ Ucrama. au subliniat in

M \V h (Agt-rpr<“ J
l.a J Iunie ta icdiiita comisiei pen
tru dnjiiunle omului, Itadov 

/rntanl ul UntuiiP No\ »4lu c 
u citit ta itLH Un.unu Muri
kurdur Grvu id.ru tvn să ■<<!- 
m ze vid|a celor 10 fruntați sin- 
c'iculi <4111 il am jiu |i ta iiKAjrlt* In 
Nueiubrie trvrut, dt- iribumh'l 
militar din Aleim.

Procesul sindi< alițtdor (umtain- 
hd|i urnieuzu Lu juta*Crti in 
tuiând de Curtea du ( ta$u|ie (Hn 
A ’unu

l.u/iml cuvântul, Pttvlm u <1 
ctarul că (uiniftta dreptulitai o 
inului du jmute mi nu dea 
țiu a-iUdinării r<* pronia fi ți tai
muncitorilor greci «i mor ' v 
cufit st pregfituș'e n< udlm<Jnh 
ta Atena

Itavlov a !*.»<•• • • « i* .
Im de o nota ir ••uta
rilor omului ți de uuluiuf m □ ii 
mi prnm jdii <urr aujt*iiui|â i .. 
drept fu ud n num tal ul omului, 
drup'lil ki (’ej /etv miri
imn greci au tasl ronda mna |i 
la moarte pentru simplul molii 
ca mint deniucrup, tuilifas. j i i 
pnlrio|i.

IX li galul Mj\ieli( m piopus ‘J 
w trimită o h-legrajua guverna 
lui dela Ateuii In numele corni 
®u 1 lerâmiu- <* anutan a 
țel pronunțata țiiiputmw moi 
mirilor greii. iJrtaguhd 
s’a ridicat împotriva propunerii 
iH /aiului i Delega iul

cele mai puternice poeme patrio
tice ale sale este întitulată „Ca
lomniatorilor Rusiei’*.

JJI a biciuit pe toti oamenii de 
stal străini care urau Rusia.

Vorbind despre ura, Puskin fn- 
Ifuab.t cu indgnarc dacă motivul 
ci nu stă in faptul că poporul rus 
a refuzat să capituleze in fața 
voinței impertinente a Iul Napo
leon. ca el a plăt’t cu propriul 
său sânge, libertatea, onoarea și 
pa.ea Europei. O neagră iiigrati- 
tiidine, continuă PRAVDA, a fost 
răspunsul acestor oameni de stal 
fala de glorioasele fapte ale Ru
siei care in IUI? cu brațul popo
rului sau, a rupt lanțurile In care 
Napoleon încătușase Europa.

PRAVDA. continuă apoi: priit 
n ari si nenumărate jertfe cu pre
țul v etilor a m’lioatie de fii ai 
sal. I a'ria noas'ra Sovi.tica a sal- 
\at popoarele de amenințarea ro
biei h fleriste, a salvat c'viliza- 
t a Europei și a lunf.i. a stins 
cuptoarele diavoleșt- de'a Maida- 
nek s Huchenw.ild șl a dat ro- 
poare'or fericirea •ifpremâ pacea. 
Dar care a fost răspunsul dat de 
actualii oamEi de Stat burghezi, 
care scr u din ordinul ațâțătorilor 
la un nou război? Ei au răspuns 
cu calomnii cu un torent de 
defăimări murdare și amenințări 
deșănțate. Răspunsul cuven t a- 
ceuor șantajiști și calomniatori 
poate fl dat prin cuvjitele ne
muritoare ale lui Puskin „Cuvin
tele voastre sunt amenințătoare, 
încercați să le dovediți, prin fap
te

I rânjii a JiMvriăal dumiiJi-1 r> 
/> «â ruxihi/anid |»rop «i.» r-« •
» it-Ucr „nu uitrA’ lh • ..ip..........
corn' Etattiior !<•>*• 
prvzuta $<-41in|a t» dnctarat cti •" 

u;ie»iâ ..iju art* drtițjlul** a m i- 
dj<-!«i direct guvernelor. I ,-.]»ei- 
tu! di-purtujijrn tulul juruh* ul 
serturulm O VI, vhemal 
(lU'uhari, put i v]jliea|ij iuIui 

,l netz»m lud«Tile, *i irdub in’rj 
■ga piobnmă ta u cJi*a(iu c 
dl (umjMtlII pi a mllli.Mi j (di 
.'ivbur -ă frn^i re* ommidâj i

Grevele de Duminică iau o extindere
tot mai mare în Anglia

IOND11A. 7 iAg<*rprfh*i 
<»rvv*lu tir Duminica deda ai 
d<- f(Mlii>iii mrcaikMji de 
(-iirrothf* in «tun J«- proh-bt im 
potriia noului nier-v ul ’n n *ri 
lur m u rxtmdrn* din ■ «c In <<* 

mai mare. Duminca muncitorii 
luroiutri dr-p< Uiudr furat* <<

Uniunea kemeilor Suedeze a începui 
o campanie pentru strângerea dei 
semnături pentru un manifest de pace

.S JXX.KlIt H.M t\ -t rpr . .
Din irM|mUv«i Uniunii 1 < mei 

lur Su<<le/u <aru ftn pariu 
1 ederu|ui Ddiiiwij'.i Imunei’ •• 
nata n l<riiv lor. a im put «• 
i.unpjnie litru Mui^Hvi '»* 
M'tunuluri p*ntrn un majifi'-t 
de pu« e

I u ’S lume l munej j 'ritun 
nu niCMigiu x t rvtaratuiui < I \ 
l . In culc M» >pun< pri-dru 
lele; ..Noi femeile c.»i<
um 'Ciuruit nnstagiu taci m
u|m"1 Iu OrgafUzalta \.i j iun i l.u

Să luptăm pentru economii de energie 
electrică și aer comprimat, asigurând o
bună întreținere a

de
mașinilor și uneltelor 
muncă

(urmare din pa» l-a)

coinpres iarc, simte din ce in 
ce mal mult insuluc’cnța acrului 
comprimat. Suni inși multe con
ducte caic au crăpAturl sau liante 
montate dclectuos, pe unde acru! 
comprimat țâșnește alarA șl se 
irosește in zadar. Iar in aba'ajc, 
acrul comprimat n arc nici 2.5 at
mosfere.

Jrebue si >•„* ta mâsuri Riab- 
nlce pentru lichidarea acestei 
stâri de lucruri. Pcntruea irosirea 
aerului comprimat In mini, pune 
minerul in imrosibilitate de a lu
cra cu spor. împiedică creșterea 
productivi Atll muncii.

Când vorbim de buna întreți
nere a mașinilor șî unc tclor na 
ne sândim la niște lucruri oare
care. Nc gând'm la mașinile șl 
uneltele care acum, când între
prinderile au fost naționalizate, 
«unt bun comun al înfrcKului po
por. latâ dece trcbucsc bine în
treținute, lata dece (rebusc apă
rate dc încercările cozilor dc to

diilaJdțuh Iul că 1140 (loiria 

ONU ți ion feU ului IJUUlfee.J 
fx i.tru dieptunli- ouiutai nu «u 
plilid JUIDJI 1 *£j« -a taci. UilfX- 
vhilu trîui]i*.’rea unui i»Ju*Faiu* 

o ând <inutar<« senuu? in «»’
i ,e|e (4>ini’>fi Nu a luat t»icj
ii hiiiarire in imatură cu «o-j-’j 

lu< >prc Sui>|u: uU -h-x luld!
<ă jx-ntru a in .:i oara

A^lfel d*ii u i •“*» .ie
-au' saU pn-'rntăl ta 

cru )**»* Iicâwfhcnca n*tc»nidî
(arc !u< mazâ lirn j; f-Fub

priliLq.uh dn, \ r*J HU L^’Lriî a 
ik'ctaru gn-ej, DuiiiinMa

I u tr • ! tiucal^it ••• ’ »
< x rd< ru pmiir • • •< •
* r i. linii ni« l.»r <ub •* • 1 ti i
i U țiof:’.1 c« ?• . <1
Națiunilor l n-t* ' , ... ■
ub|ifn r* a unui .ti .' .f •
hal d-<i|iîo ib’.« r/ *• ♦.• n» • 
tiloniHr ți n <i’.-rta'i' "i *!*.«*■- 
d< iti-slrugw-re )n n*- -

In numele g -j.olo» .1
pairu l noa>tn . itilrv^v, ..
meron ki n-f-u t < Nat»
nilor I mic ă u - u m - .
|k ni r u ' ;,r« -j ' .

por de a le distruse xau dcR^ia. 
Să muncim cu grife >1 %a lim vl- 
Kilcnțl: iată condițiile principi « 
ale succesului in lupta pentra e- 
conomll de energic si aer.

Tehnicienilor tî maiștrilor m - 
■iCri. II %c cere >a fie primii 
in acea>tă lupii. Alătur, de imn 
de lămurire du^a de orgjnbațKlc 
de Partid și sindicate asupra r.e- 
ccshăfi intuțirli luptei pentru eco
nomii deenerc'e, pentru buna între
ținere a inașht'lor. uirbofur si 
utilajelor, ci trebue >â *’n^ in a- 
lutorul minerului cu Uaturi practi
ce, cu cicmp’v < indrumiri con
crete.

Pentrucă. lupt * pent u econom ă ; 
de energie nu <stc numai Iurta 
pentru reducerea prțului du cost 
al cărbunelui. De ca e >lrl n* lcv 
gaț succesul minerilor dta Valea 
J ului, in lupta pentru îndeplinirea 
si depășirea intrcrului plan ’a 
producția de cA.bunl pe ce’ de al 
doilea trimestru.
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