
Mecanicii și fochlștit 
dela Depoul C,F, R. 
av realizat impor
tante economii de 
ulei și combustibil 

*■ reali a Hor obținute la
luna A>rlllo, mecanicii ,1 lochișlii 
ddLi <a»oul C. F. R. Petro,enl, au 
cerat reducerea consumului spo- 
ellk, de combustibil ,1 uleiuri.

Ca luate aceste reduceri in lu
na Mal. hotlritl <1° a continua lup
ta poatru economii, el au obținui 
noj ,1 Importante succese.

Asttol la locomotiva No. 951.048 
I»ai realizat următoarele ecoiio- 
vruli; 81 la suta la combustibil, 40 
la sala ulei mineral ,1 26 la suit 
val,alini.

La locomotiva No. 851.04* s'a 
realizat: 2b la suta ecouoniic de 
combustibil, 29 |i tuta do ului mi
neral ș! lb la suia valvollnă, Iar 
la locomotiva 150.106 s’a realizat: 
31 la sutâ economie la combusti
bil. 41 la suta la ulei special ,1 19 
la suta la ulei minerul.

DeaseinenL’a la locomotiva No. 
.124.589 s au tăcut economii intre 
16 și 47 la suta.

la total, pe depou, s'au econo
misit 432,7 tone combustibil in l 
valoare de 859.342 lei; 119 li
tri ul.t mineral in valoare de 6.664 
lei. 61 de litri ulei special in va
loare de 2.323 lei ,1 394 litri val- 
vollna iu valoare de 18.544 lei.

Țotodala la depoul C. F. R 
producția a fost depus tâ cu 31 la 
suta, făcându-se Si economi de 6 la 
sută la inan pera, 52 la suta la re
gie 46 la sută materiale, iar la 
secția L. 8 programul a fost de
pășit cu 26 la suta, fucându-se e- 
cononiii de 343 la suta la materia

le, 26 la suta la mișcare.

LA o IUNIE

MOSCOVA A SĂRBĂTORIT ÎMPREUNĂ
CU ÎNTREAGA ȚARA CEA DE A 130 ANIVERSARE

DELA NAȘTEREA LUI A. S.
MOSCOVA, 7 (Agerpress). 

La 6 Iunie, Moscova a sărbătorit 
impretmă cu întreaga tară, cea de 
a I5(l-a aniversare dela nașterea 
marelui poet rus Alexandru Ser- 
gltievici Pusktn. Șa'țbător.rea a în
ceput Duminecă cu uu meetlng la 
monumentul lui Puskin s'a conti
nuat apoi in cluburile, parcurile 
și palatele culturale din Mosco
va.

In seara de 6 Iunie, reprezen
tanții cercurilor literare din ca
pitală, stahanovlștil din Întreprin
derile Moscovei, cel mal de seama 
nauieni de siluită ti artist', ofițeri 
șl generali al armatei Sovietice. 
delega|l Republicilor Sovietice 
ș oaspeți st.ăiiii s'au întrun t la 
teatrul mare din Moscova. Ani
versarea Iul Pușkln a luat carac
terul unei adevărate sărbători na
ționale la care au luat parte nu 
numai scriitori șl poeți, ci și re

prezentant) al fiecărei ramuri de 
activitate, muncitori, pri,iesor.l„ 
slude.it', Ingineri, oumenl de ,Ulu
ia, reprezentând toate manifestă
rile v e|ll publice sovietico.

Au fost de ,fa|a personalități 
dc seamă în domeniul știlntel, li
teraturii și artelor: președintele 
Academiei de Științe a URSS, 
s'erghei Vavliov, scriitorii Leo- 
nov. T'lionov, Șimonov. Surcov, 
ViHiievski, Gorbatov, Ș'ofronov Și 
Kozevnikov, președintele Acade
mici de Arte a l RSS Gherasimov, 
secretarul general al Uniunii 
Cumpoz'torilor Sovietici. Hrenikov 
și alții.

Printre oaspeții străini an fost: 
llimitar Plianov (Republica Bulga
ria Jan Drda și Laco Novceski 
(Republica Cehoslovaca), Lcon 
Kruczkowski (Republica Polona), 
Gergely Sandor (Ungaria), Zaha- 
ria Ș-tancu (R. P. R.), Martin

PUȘKIN
Audersen Nexo (Danemarca), In 

8U-r llegerlp (Norvegia), Lack Lin
ii'ev (Marea Br Iunie), Pilind 
Syao (Clima), Elvi Sinervo (I îii- 
Janda), Joliaiuies Seclier ((ierma 
i.la) și Pablo Neroda (Chilii, pre- 

itum și cunoscutul câiitarel negiu 
Paul Robesun.

M.etlngul a tost deschis de scr.i- 
torul l'adevv, rresediiitele C ,mi
letului Nailonul pentru aniversarea 
lui Pușkln. Apoi a luat cuiâniul 
scriitorul Sluionov, care a subli
niat că Pușkln este ■■itvmeetornl 
uouel literaturi ruse, ca cl a in
trodu» >ii literatură realismul de 
lip nou care iți găsește expre
sia in literata a pro'rre- stă 
rusă. El a lost primai care șl-a 
concentrat atenfla asupra marilor 
sare ni ce stau in la|a omenirii.

Vorbind despre Ideile politice

1 (C oiilinuare in pug. 1\ ui

PENTRU PRI\AA DATĂ IN VALEA JIULUI £ . . . „ „
x . • 4 t. • • • • -L-ii Iturnătorii dela I.S.S.O echipă de ingineri, tehntcient și muncitor. _ dela m(|ncesc

Petrila, efectuează lucrări de sondai în straturile de, . . .. .
‘ i _____ rtOrtforh' ci 10 COfltUI IUNI Iuliede cărbune, în vederea captării și evacuării gazelor 

periculoase din mină
și XI al mi 
stratul 5 de 
in curs de 

fi exploatat, 
cxploutare a a- 

.p rog ram atu pcniru 
iar pompele 
legătură și 
și de aer 
in curs de

1 nWr orizontul X 
mei Peti-iiii. se afla 
cărbune, care este 
pregătire pentru a

Puneri a iu 
•cestui st rut < 
ziua <L- 2 Noeiiibrie, 
de apa, gulcriHc <lv 
instalațiile electrice 
comprimat* etc,. sunt 
instala re.

insă, in galeriile >i 
-deschise până acum in strat, ,Gi 
Jiinstatut piczcnja în cant Huli 
mari a gazului metan și a bio
xidului de carbon, Cum prezen
ta acestor guze împiedică hunul 
mers al muncii, mai ales gazul 
metan care poate provoca explo
zii cu 111 mări dezastruoa.se, teh

■iu

nicienii minei Petrila au căutat 
su găsească pungile de gaze diu 
știutul de cărbune, care să fie 
captate §i evacuate din minu.

In acest scop, s’a adus (lei a 
nuna Lupt ni o mașină de son
daj ..('rcl’it" car<' acolo vru în- 
trt'buînțatâ pentru sondarea ori- 
zon'uki a straturilor de cărbune, 
spre a le cunoaște grosimea și 
compoziția. Cu această mașină, 
sub directa supraveghere a in
ginerului P»gui și a prim mais
trului miner Dan loan, o grupă 
de lăcătuși mecanici, formată 
d 11 tovarășii Muntean 1., Florea, 
Bvnța Nicolae, Wciss A ugust in 
si Puii loan. uu început lucru
rile de sondaj dela galeria dc 
bu/â a orizontului XI, de unde

n'a mai 
mum Li 
cart' de 

prijuu

stratul de cărbune e sondat ]u u 
înclinație de 4-5 grade.

( uni această mașină 
fost inirebuinjatâ până 
lucrări useniunătoarc —
altfel se executa pentru 
data în minele Văii Jiului — lu
crările merg foarte greu, deoare
ce înaintarea variază după du- 
riiatea rocilor de piatră, intre 
10 cm--4 in. pe zi. Pana iu pre
zent burghiul sondei a pătruns 
in strat pe- o udâncime de 27 n. 
având de străbătut in totul o 
lungime de 60 metru.

Sfredeliți este compus din tu
buri ele o|el care se înșurubează 

ST. M1HAI

IN ZIUA DE 28 MAI 1949, MUN
CITORII TURNATORIEI DE FON
TA. A UZINELOR I. S. S. HUNE
DOARA, AU TERMINAT PLA
NUL DE PIESE DF PE LUNA 11 
NIE Șl DELA 
SE LUCREAZĂ 
NE1 IULIE.

SUCCESELE
DATORESC IN
ANTRENĂRII IN ÎNTRECERI SO
CIALISTE A CELOR 18 ECHIPE 
DE TURNĂTORI.

ECHIPELE ȘI-AU ÎNSUȘIT ME
TODA TURNĂTORULUI
LEANU VASILE FRUNTAȘ 
PRODUCȚIE Șl DISTINS 
„MEDALIA MUNCII". CARE 
OBȚINUT ZILNIC DEPĂȘIRI 
PESTE 209 LA SUTA.

ACEASTA DATA 
IN CONTUL Ll'-

OBȚINUTE SE
PRIMUL RÂND

i

____ I
(Continuare în pag. lll-a)
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Lu Pefroșeni s’a deschi8 
expoziția

.Orașul erou ^)tai ngrad“ •
IN CADRUL FILIALEI ARLUS 

PETROȘEN1 S’A DESCHIS 
IN CURSUL ZILEI DE 7 IUNIE 
1919, O EXPOZIȚIE INTITULA
TA „ORAȘUL EROU LEN1N- I 
GRAD", CUPRINZÂND UN NU- 1 
MAR DE 27 TABLOURI.

FIECARE TABLOU

Referitor la ancheta ,,Cutn frebue să luptăm 
pentru îmbunătățirea calității cărbunelui" 

Direcțiunea fYline/or Petroșani 
a primit cu bucurie propune- 
rite pornite clin rândul mas- 
se/or de mineri și caută să le î 

dea o justă solufionare
Iu cadrul anchetei deschisă de ziarul nostru cu primre L 

proldcmu iiiibunălă(ir>i cahtafii cărbunelui, minerii fi iehnicitnu 
mlneli uu arătat principalele metode de luptă pentru calitate, 
uemt cu o serie de sugestii și propuneri Jtărpunzăud am halei 
noastre și ui ucelaș timp încercând a du un răspu'is problema 
toi discutate de mineri, iută răspunsul colectiu ut conducerii f-â 
rectilinii Minelor.

Direcțiunea Minelor Soc. ..Pe
troșani" a urmărit cu Cea mai 
mare ale (ie și sat sfactie un- 
chela întreprinsa de ziarul „Zori 
Noi’ „Cum ircbuc sa luptam t>en- 
tru îiiihmmtățirea calității cărbu
nelui"?

Problema e de o Importanta 
capitala pentru indu tria tării și 
răspunsurile șelilir de grupe cât 
și a tehnicienilor mineri dovedesc 
ca aceasta chestiune este înțe
leasă și apreciata la justa ci va
loare Totodată acest fapt denotă 
o ridicare însemnata a pregătirii 
pr< fesionale șl politice a minerilor 

I St telui elen lor.

I Problema a fost înțeleasa dea- 
i seuienea de organ.za|i,le de Par- 
|1 d și sindicale, care au depus in 
uitimul timp o munca intensa de 
lămurire a muncitorilor.

In r'adevăr problema ca ității căr 
bunclui a devenit de prim ordin 
când procentul de ce iușe din bruti 
a ajuns la 31—35 la sută fală 
de trecut când varia intre 26—29 
la sută, iar procentul de cărbune 
prăfuit a aiuns la 40—45 la sută 
d u producție.

Dacă considerăm ca avem un 
plus de numai 2 la sută șist fată 
de cel normal, la producția de 
cărbuni bruti planificată pentru 
anul 19-49 la minele dm Valea

.1 ului. înseamnă o g criere dc 
peste 4u.0o) tone producție cclac» 
reprezintă o valoare de oca. 
uO.oOOOtX) lei.

vum in ultimul t m* această 
d ferenta variaza mire 2 7 la 
sută ia unele m ne pierderea ce 
reprez ntă acest lucru pentru e- 
conom a larii este cu mult mal 
mare. I.a aceasta pierdere se 
mai adauga costul ridicat de bri
chetate care *e r dica la cea. 
Ir4gl lei pe tona, astfel ca pro
blema calitițn cărbunelui b>ut a- 
I are de cea mai mare .mportanfă

După cum reiese si din an
cheta intrepri, a p o»tema îmbu
nătățirii călit tu uarbunelm re re
duce la: 1) reducerea procentu
lui de cărbune mărunt (praf) șl 2) 
reducerea procentului de sterH 
din cărbune.

Aceste doua probleme sunt 
■trâns legale prin faptul că de
pind in cea mai mare măsuri de 
ut lizarra justa si rațională a ma- 
rc-rialului exploziv.

Din punct de vedere tehni». ju
decând situația actuala când meca
nizarea. Tn special a transportu
lui. este mai avansată ca in tre
cut, îmbunătățirea Cablați cărbu
nelui prin alegerea și separarea 
sterilului din cărbuni este mai a- 
vanlajata.

(Lzmtmuzire iu pag. III a)
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Elimir ând timpul mort prin mai buna organizare a munci

Grupa tovarășului Sârbu Gheorghe 
s’a situat în fruntea celor care lucrează 
la deschiderea galerieiîntre sect. II și IV 

al minei Petrila
la orizontul 10 intre sectorul II 
fi II .

( ui bunele extras (le grupele 
| de mineri ide sectorului H ui 

EVOCA minei Petrila, e transportat pe o 
LUPTELE ÎNDÂRJITE 1MP0TRI- | galerie de legătura prin sectorul
VA FASCIȘTILOR DUSE DE CE
TĂȚENII ACESTUI OR^S EROU, 
EVOCA EROISMUL CARE SE 
OGLINDEȘTE Șl AZI IN ABNE
GAȚIA Șl EROISMUL POPORU
LUI SOVIETIC.

EKPOZIȚțA VINE SA 
ARATE EROISMUL OSTAȘILOR 
SOVIETICI DATORITA CARORA 
TOATE SPERANȚELE FASCIS
MULUI COTROPITOR S*AU NĂ
RUIT LA TEMELIILE EROICU
LUI LENINGRAD.

EXPOZIȚIA SE I’UCURA DE 
NUMEROȘI VIZITATORI. EA 
FIIND DESCHISA ZILNIC DELA 
ORELE 8 PANA LA ORELE 20.

Grelfaru Gheorghe, core. p. voi. b'hj dublă beionută de legătura

II la puful principal ,,Ana Pan
ier" pentru a fi scos din mină.

Dur in urma deschiderii de 
noui abataje. /necum și prin 
creșterea productivității muncii 
datorită întrecerilor sociulisle in 
care minerii sunt angnja(i, 
rbi delii puful 8 nu mai 
la<e fufă nolumului mare al 
sporturilor de cărbune,
această cauză in sectorul II se 
resimte lipsa de oagonete goale 
pentru i>‘cărcutul cărbunelui și 
al materialelor.

Pentru u se asigura o bună cir
culație a transporturilor dintre 
sectorul /I și puful principal, se 
lucrează la deschiderea unei gu-

gale- 
ponle 
Irim- 

lHii

• * •
la deschiderea acidei galerii 

lucrează nud multe giupr dc mi
neri. printre c are și aci :a condu
să <k tovurășul Sârbu Gli‘‘orghe. 
Grupa lui se găsește angajată in 
intrrveie socialista cu alte grupe 
și muncește cu mult chiu, pen- 
tiu a terminu lucrările cc-i re- 
\ in întrun timp luai scurt.

Multe suni lucrările ce trebu- 
<sc făcute cu ortacii tovarășului 
Sârbii. Guleria trabne lărgită 
pt n ru linie dublă cu ajutorul 
împușcăturilor, apoi se face silic
iu de k mn cu cercuri .di 
pciHrti i 
pa care 
si ine de

Pentru a 
mult spor tovarășul Sârbu a

susținerea betonului, 
se In'tonejză pe o 

cm.
putea munci cu

55

f ier. 
du- 

gl'o-

mu'
tre-

cui Ia u mai buna organizare a 
lucrului.

A strei Iov. Sârbu .1 împărțit 
fiecare schimb compus din 5 
oameni in câte 2 echipe, de cute 
2 oameni. Al cinci leu miner lu
crează lu piatra escuxutu. km 
nul sco> dela urmului i aducând 
totodată materialele necesare be
ton arii.

In mod obișnuit când m lu
crează la deschiderea <le galerii 
betonate, ecliipu de mineri în
cepe rația dc excava re a rocilor 
si de bvtonare, dela un capăt la 
(plâlalt al fiecund compezc (ine
le dc Im ton în galerii lungi dc 
5 m.).

Insă tovurășul Sârbu Gh. a 
procedat la organizare mai bună 
a munci:.

(Continuare în pag, ~-a)

Muncitorii fabricii „7 Noembrie" din Sibiu 
cer tovarășilor lor dela filatura „Lupeni' 
să deo mai multă atenție calității firelor 

pe care le produc
și ei in întreceri socialiste și in bătălia pentru o 

iroducfie sporită, muncitorii lubricei ~ Xoembrie" din Sibiu 
intămpiliă o serie de greută/i din cauza firelor de slabă Calitate 
l.e care le primesc dela filatura ..iM/ienr'.

Datorită firelor necorespunzutoare la această fabrică • reste 
liroienml de deșeuri și rebuturi.

lată ic spun muncitorii dela fabraj ' \oeinbrie" tovarăși
lor dela Imperii ceru"du-lt mii multă grijă fufă de culitaleu 
lirelor pe < are le produc

TOVARĂȘI MUNCITORI ȘI TEHNICIENI Al F ABRICII Dl
FILATURA LUPENI,

Vă ceren să imbunătătiti cali
tatea firelor pe care ni le trimi
teți nouă, căci ne produc sreută|i 
la prelucrarea lor. Firul este pă
ros și adesea dlsp’cat, ceea ce 
tace ca in timpul tricotatului prin 
ruperea lui să se producă căde- 
icu ciorapului de pe mașină. De- 
a em nea are din loc in loc ingro- 
saluri ce scapă dela dublu depă
nat provocând ruperea acelor. In 
general firul este murdar, având 
li exteriorul sau o substanță care 
la trecerea prin cutdele depănă- 
torlei face să se depună un praf 
aderent și cleios iiifundăndu-le 
foarte des. Firul are culori diferite 
iar la prelucrarea lui lasă dungi 
(strafăil), care la vopsire prinde 
culori mai inc'tise. dând ciorapului 
o pet'tritare (zebrare). In același 
scul sau cops se găsește mătase 
de difer te tipuri, dând astfel cio
rapi neiinilornil. mărind astfel in 
inod neperm's procentul de deșeu
ri șl aducând prin aceasta pagu
bă St.tulul șl nouă muncitorilor.
In această stare se alia și fabrica

„II Iunie" din Clsnadic. care in 
urma unei critici tovărășești ac
tualmente produce iire de buna 
calitate.

Noi laccrn elortu.i să dăm pro
duse dc bună calitate, să micșo
răm procentul de deșeuri, să scă
dem cât mai mult cbeltuclilc de 
regie contribuird astfel la ieft’ni- 
rea produselor noastre și vă rugim 
să ne ajutați in munca șl efortul 
nostru îmbunatal nd calitatea ti
rului.

Totodată aui do.l ca și Filatura 
Românească din București să ne 
trimită la timp cota de fior, știin- 
du-se că orice zi întârziată tine 
iu loc producția, și încarcă reg;a 
clicl uelilor cu desele telefoane ce 
se dau pentru a urgenta trimite
rea acestei cote. Dăm ca exem
plu luna Mai când am avut o în
târziere dc 21 zile șl s’a cheltuit 
suma de 3.70i lei pe telefoanele 
date acestei Filaturi.

Sibiu, la I Iunie 1949.
Semnat: Vălsan NIcolae, Spl4a- 

ru Emil, Buria Maria. Gross Sofia. 
Director tehnic, Rotaru Vaslle.

dezastruoa.se
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W PAGINA CULTURALA sS
Teatrul de Stat din Petroșeni 

îactor de culturalizare al masselor 
muncitoare din Valea Jiului

Pe lângă cluburile sătești din Uniunea Sovietică 
se organizează „Birouri de informații’* 

pentru colhoznici
Ce «unt iți cu u iuncfioneaza „birourile de iniorma(ii“

Nu e depui te timpul când — Iu 
curma (ărll fiind burgliezu-moșle- 
rimea — in Valea Jiului, linpor- 
■ anta regiune eui buiiiferă, nu exlg- 
la nici uu așezământ du culturi, 
Massele luuncKoare erau tlnutu du
pă te de ștliniă «I urlă. Cauza u- 
aci asemenea stări a devenit Insă 
cunoscută: uu oru Ignorant, un om 
cure crede in superstiții, caro e 
străiu de descoperirile silinței e 
mai ușor de exploatat. Ișl da soa- 
ni i mal pufln de sensul realității 
ș e mai pufln conștient. E mal 
dui'l, uial supus fată de exploa
tator mal ales atunci când trăia 
in atmosfera do misticism creata 
de burghezie.

Nu putem insă spune că ia Va
lea Jiului nu veneau teatre ia 
turneu. Trebue văzut insă șl aici 
Caro era scopul lor. Șl iată caro 
era: pe de-o-parte câștigul ma- 
ter al, Iar pe de altă parte, ca 
orice Instituție caro promova arta 
burgheză, ele aveau menirea de a 
delecta acea pălură minoritară 
de evufl șl de a răspândi in ma
so. co-tă ot.ava ideuhgici putre
de șl reacționare a capitalismului. 
Acesta du urmă ora de altfel sco
pul principal.

Eliberarea tării noastre de sub 
fagul fasc st de către Armatele 
Sovietice șl trecerea puterii de 
Stal in mâna clasei muncitoare 
condusă de Part'dul ei do avant- 
g-jr '5, toate acestea au adus 
trai'siormărl fundamentale in via
ta noastră culturală.

In Valea Jiului aeeste transfor
mări șl-au găsit una dintre cele 
■îal concludente concretizări in 
Inf Ir'tarea, iu toamna anului tre
cut, a Teatrului Poporului din Pe
troșeni. Căci fără îndoială inflln-

„(j IU M V tll> BB IBE II Ml"
Sfida trecute a apărut Nr. 2 

al revie» ei MCmn vorbiui".
Această revistă, apărută sub 

îngrijirea unui comitet de re
dacție din -cure nu lipsește nu
mele unor fecunzi cercetători 
lingvistici, arc darul de a um
ple un gol de mult .simțit în 
publicist ioa noastră. Ea se va 
ocupa. — așa după cum pre- 
elseoaB ia subtitlu, — de stu
diul și explicarea limbii noas
tre.

Apariția cd întomnează o ade
vărată ooiirtură in lingvistica 
noastră. Nu de mult, în timpul 
trecutelor regimuri burghezo-mo 
țjicreș'i, această ramură a filolo
gici «e pretindea că nu poate in
teresa dcjcât un număr restrâns 
de spedali^G. Ba ceva mai mult. 
Revista care se ocupa cu studiul 
limbii ^Bullctin lingu’jstiqiic*' >e 
scria numai in limba franceza, 
limba româna era cotLsuderafă 
pjeu ,,incuUă“ pentru așa ceva. 
Nu este deci de mirare că în 
paginile acelui bule1 in întâl
neau numele filologilor legionari

ANIVERSAREA LUI PUȘKIN
Cu ocazia aniversării a 150 de 

am dela nașterea marelui poet 
rus A. S. Pușkin, cercul orășe
nesc AILLL.S din Hujeg a organi
zat o conlerin|â publică. Dumi
necă 5 Iunie a. c„ in sala becu
lui comercial din localitate.

Cu acest prilej, prietenul ]’<*- 
triu Manasie, secretarul cultural 
al subfilialei Arlus, a linul o 
corferință intitulată „Viata Si 
•peru lui A. S. Pușkin *.

Coufer*u|a, care a reușit ca 
să aratei într’o formă atrăgătoa
re. laomntele mai înseninate ale 

(area acestui teatru — acum tea
tru de Stat — a însemnat mult in 
lupta pe caro Partidul o duce pen
tru transformarea omului, pentru 
educarea celor ce muncesc Intr'un 
spirit nou, pentiu răspândirea cul
turii In niasse.

Teatrul de Stat din Petroșeni 
a reușit ca intr'un timp relativ 
scurt să devină unul dintre iacto- 
ril de seamă de educare a munci
torimii dlu Valea J'ulul.

încadrat cu elemente profesio
niste talentate, el are menlroa do 
a educa prin arta inassele. Șl a- 
ceaștă înaltă șl de onoare sarci
nă, colectivul teatrului sa stră
duit zl de zi să șl-o ducă la bun 
sfârșit.

Primul spectacol — pilnia pre
mieră - a avut loc in 8 Octom
brie 1918 cu p'esa „O scrisoare 
pierdută" de I. L. Caraglale. Pen
tru Prima oara poate publicul 
spectator do aici a putut viziona 
un spectacol de o factură rea
listă. A putut vedea in comedia lui 
Caradale desbrăcat de arti
ficiile șl îngrădirile anterioare 
adevăratul rechizitoriu făcut mo
ravurilor burgheze.

A doua premieră - „Alarma" 
de Ardn Vaslliev - a lost o trans
punere scenică a unul episod din 
eroica luptă a partizanilor comu
niști bu'garl dusă împotriva co
tropitorilor fasciști.

„O zi de odihnă" comedia dra
maturgului sovietic Valentin Ka- 
taev, a fost o puternică satiră în
dreptată impotriva rămășițelor 
burgheze, iar „Pe :ub castanii din 
Praga" de C. Slmonov — a pa
tra premieră a Teatrului de 
un bogat confinat politic, a sub
liniat lupta îndârjită care trebue

() revistă nouA :

Anul I, Nr. 2
Pușcariu, Găzdariu, Șandru, ale 
huliganilor Brătcscu Voineșli, 
Caracostea ș. a.

Numărul 2 al nouii reviste de 
filologie sc deschide cu un ar
ticol programatic, scris înlr’un 
spinvt critic și autocritic. Comi
te'ui de redaoti'e recunoaște că 
specialiștii noștri în studiul lim
bii trebue să pornească pe un 
drum nou, drumul progresului, 
urmând învățămintele n mior fi
lologi sovietici N. I. Marr și 
Meșcianinov.

Revista are, în restul pagini
lor ei, un Diănuncliiu de articole 
interesante, scrise alât d; spe- 
cialiș'i recunoscu (i în această 
materie cât și de eiembiite ti
nere.

Cu un număr destul de mare 
de pagini, fiind scrisă pe înțe
lesul tuturor, având un con|iinit 
bogat și interesant, revista ..Cum 
vorbim" va tragi brazdă adân
că pe drumul promovării lin- 
.amsiicii științifice în |ara noas
tră.

N1CU SBUCHEA, coresp.

viefii precum și insemnuta'ea o- 
perei acestui marc poet, a fost 
ascultată de un numeros public.

De asemeni, la școala elemen
tară din locabtaic a avut Ioc un 
festival dat în cinstea acestei 
aniversări. S'a (inut o scurtă con
ferință tratând despre viața Si 
opera marelui poet și s’an reci
tat poezii de Pușkin.

După aceea a urmat un pro
gram artistic, executat de către 
elevii și elevele acestei școli.

N. S., coresp. 

duși împotriva ultimelor rămășlt» 
ale fascismului.

Iu sfârșit reluând repertoriul 
românesc prin „cumpăna" de Lu
cia Demelrlus, teatrul a venit să 
prezinte o piesă autohtona apro
piată de re. Ilsi.iul socialist Iii car» 
era aratată lupta Indârjtă a po
porului nostul muncitor împotriva 
burgheziei.

1 rebue subliniat In aceeași or
dine de Idei, rolul do educator ni 
copl lor pe care l-a avut Teatrul 
punând in scena pic .ele „Căsuța 
din Câmpie" do Marșak, „Ariciul 
șl epurașul" de Skpanslil șl „Vul
pea pedepsită" de M. I'lorlan.

lata cum prin activitatea sa 
Teatrul de Stat a devenit un mij
loc puternic de luminare șl edu
care a oamenilor muncii din Va
lea J'ulul.

începutul activItătH sale a lost 
insă greu. Teatrul a întâlnit aici 
uu public plin de rezerve. A în
tâlnit uu public in fata căru>a n i- 
jjunea de teatru a fost compro
misa de vechile teat.c care ve
neau Iii turnee și de unele lorma- 
III artistice locale uu îndeajuns în
drumate ca să sat'sfacă exlg-n- 
(ele masselor.

Aceasta a fost marea greutate 
pe care a întâmpinat-o Teatrul la 
Începutul activității salo. Din a- 
ceastâ cauză cu primele două pie
se nici uu s'au putut da mai mult 
de trei spectacole la Petroșeni șl 
câte unul in celelalte centre mi
nere.

Concepția despre teatru — dău
nătoare in actualele condiții — tre
buia insă desrădăclnată din mla- 
(ea masselor. Prin munca electi
vă do ag tație dusă din Inlt'afiva 
Organizației Județene P. M. R. 
de toate organizațiile do Partid 
s au obținut succese Importante in 
această direcție. Colectivul Tea
trului, la fol ca și „Asociația Prie
tenii Teatrului" înființată tot 
din inițiativa Organizației Județe
ne P. M. R. — prin munca lor e- 
fectivă au adus la rândul lor ua 
aport însemnat In atragerea mun
citorilor spre teatru.

Astfel s’a ajuns ca cel ce mun
cesc să vadă In teatru o Întru
chipare a năzuințelor lor spre ar
tă șl cultură, să-l vadă adevăra
tele lui scopuri, să înțeleagă că 
pentru el a luat flintă Teatrul de 
Stat din Petroșeni.

A treia premieră „O zl de o- 
di.mă" s’a putut juca deja la Pe
troșeni de 10 ori cu sala plină.

Cifrele au devenit tot mal con
cludente in ceea ce privește ati
tudinea masselor fată de teatru.

Până acum teatrul a dat 188 
spectacole la care au participat 
57.618 spectatori. Dintre acestea 
84 sau dat numai in Valea Jiului, 
Ia ele participând peste 25.000 
spectatori (25 517). Numai la Pe
troșeni s’au dat 39 spectacole ii 
prezenta unui număr de 14.G72 
spectatori.

Repertoriul var'at al Teatrului 
arată justa Iul orientare, arată că 
sarcinile care-l stau in lată au fost 
însușite că urmează consecvent li
nia unui adevărat educator. Pe de 
altă parte, numărul mereu cres
când de spectatori, arată că stră
daniile sale nu sunt zadarnice, a- 
rată că bogatul conținut al piese
lor puse in scenă e apreciat do 
muncitori și tocmai prin aceasta 
e valorificat.

Actuala stagiune se Încheie cu 
un succes, [n lupta dusă pe plan 
ideologic împotriva burgheziei, in 
lupta peufru transformarea omu
lui și insuflc'jlrca luptei pentru 
construirea socialismului in tara 
noastră, Teatrul de Stat din Pe
troșeni s'a dovedit a fi un puter
nic instrument de educare a ma
sselor muncitoare din Valea Jiului.

I a douăzeci șl cinci de kilome
tri de linia Trans-siberianului, p» 
malul râului Târâm, se afla ma
rele sat Kourac, din raionul To- 
gucmsk, regiunea Novosibirsk. in 
Jurul Salului se întind Imensele o- 
goare ale colhoznicilor, vei.tit» 
prin recoltele lor îmbelșugate. Pes
te cinci sute de gosp„dara colhoz
nice simt așezate pe cele patra 
străzi latgi ale satului. In centrul 
satului sunt situate școala medie, 
clubul sălc-c, le rinul de sport și 
parcul.

In fiecare zi se str. iig la club 
nimero‘,1 colhoznici, lina din latu
ri.e extiem de interesante ale ac
tivității acestui club este munca 
de informate a colhoznicilor, orga
nizata di adm.îiistrat irul Kirfl I- 
vanovici Cneazev.

Din grupul de consultanți ai 
biroului de Informații, aprobat de 
Comitetul Executiv al Sovietului 
sătesc, fac Parte doctori, inova
tori în producție, agronomi, cres
cători de vite, silvicultori, etc. A- 
ce>li specialiști dau consultații în 
diferite ramuri ale științei, în fie- 
cate zi, intre orele 12 a. in. — 
5 d. a.

Consultațiile sunt foarte variate. 
Unii colhoznici se interesează de 
Institutele de învă'ământ, alții pun 
întrebări cu caracter juridic, sau 
cer îndrumări In domeniul tehnicei 
agricole.

Dacă consultantul de serviciu 
nu poate răspunde imediat la vreo

Utnil WAILIEA JIUQJILIIJN
DESPRE.

„M U % IE IHt II ir, piesa lui M.
fJe curând o delegație de mi

neri din Talea Jiului forniutâ 
din ioo. l’oboreni Alexandru-I li
peai, Scliiller Grigore-l‘i trila 
Iiarna Alexandru-Aninoa'a fi 
Stpjfescu lon-lxmea, au luat par 
le la spectacolul de aoarit pro 
mierii a piesei „Minerii" de Mi 
linii Daoldoglu, prezentată pr 
scena Teatrului de Stal din A- 
rad.

Piesa e inpirată chiar din via
ta minerilor noștri, alaturl de care 
a munc't șl a trăit autorul. Da o 
deosebită valoare artistică ea a 
fost dl (Insă de Academia R. P. R.

Autorul surprinde fa piesa sn 
un moment deosebit do semnifica
tiv din lupta pentru cărbune pe 
care o duc minerii Văii Jlalal, 
surprinde procesul do transformar» 
a omului, lupta minerilor împotri
va rămășițelor reacțiunil.

l'ie.-a s'a bucurat ilc un marc 
succes în rândurile celor care au 
asisiat la spectacolul de avani 
premiera. După ipeelacol nime
rii din Vulea Jiului s’au intre|i 
uut cu actorii făcând uliserviijii 
asupta jocului.

Tovarășul Scbil or Grigore a 
subliniat că jocul actorilor a fost 
in general just reușind să se o- 
ricuteze pe Ideia generală. Au e- 
xlstat și anumite scăpări, unei» 
scăderi care au îndepărtat inter
pretarea dela linia ei justă.

Ui baci — bătrânul artificier 
se află inlr'unul din cele mai 

grefe momente ale oiejii sale : 
e scos la pensie. Se îmbată de 
necaz, fiu insă befia lui trebuia 
scoasu in eoideiifă ci frământa
rea lui interioară' mărturisirea 
fi durerea că nu mai poate intra 
în mină.

Un artificier nu bea niciodată 
atât incât să se îmbete așa ca 
Ui baci.

Tot cu privire la interpretare, 
după ce a subliniat jocul just 
pe care tov. Viirtcjeanu 1-u avut 
interpretând rolul Anton Mitei 
— reușind să contureze fiziono- 

Intrebare, el notează fnlr’un do
sar special și fixează ziua când 
vizitatorul va căpătă răspuns»!.

Biroul de informată are la dis- 
pozlț a sa un bogat matei iul do
cumentar, kt nenumărate ramuri 
știintili^e. In Inblioteca acestui bi
rou se găsesc: Constitutl» URSS 
șl RSPbR, car(i despre orgaii- 
zarea socială a Statului sovietic, 
dicționarul „Tehn-ca calculelor e- 
couomice din colhozuri*, „labele 
pentru calcularea zilelor de muri- 
lă", cârti despre organizarea 
muncii in colhozuri statutul ar
telor agricole, etc.

Intr’o mapă specială sunt strân
se cele mai importante deciziuni 
ale Partidului Comunist (li) ș1 ale 
tiuvermilui Sovietic, hotărîrile 
Consiliului iisecutiv al Sovietului 
de deputati din (inului Novosibirșk, 
pe anii 1947 1948, adresele dife
ritelor organizat i centrale și 
raionale.

Activ tatea b roului de informa
ții nu se niurglnește doar |a con
sultații. El organizează expoziții 
și desbateri asupra problemelor 
celor mai actuale, din domeniul 
științific, art slic siu politic.

Un deosebit succes a înregistra) 
expoziția organizată pe tema „Ce 
studii să urmăm?" ăci au fost 
expuse toate anunțurile Institute
lor d.- învățam nt, publicate in zia
rele centrale șl raionale.

Expoziția a atras numeroși ti
neri și tinere din satele învecl- 

uiia psichologică u minerului - 
tov. Scliiller u urutat .

in momentele de intensitate 
dramati<.â, atunci când in An 
ion se duce lupta intre conștiința 
sa de muncitor și membru de 
partid și impotrioa influentei pe 
care sofia sa incearca s o exer
cite asupra lui cu scopul de n-l 
face să părăsească I alea Jiului, 
trebue să se fină seama, de anu
mite gradafii a exteriorizării con. 
Ilictulut.

Când Anton intră in mină. * 
mai calm, ului potolit, se guu- 
dește mai mult la succesul pe 
care l-ar pil ton ob|ine pr„n noua 
metodă. De iiaeii conflictele pe 
cure le arc ,0111 sojîa sa In neede 
momente trebue să piardă diti 
în'ensitiile.

» « •
Piesa a spus tovarășul Po- 

borcnl - nu e decât un fragment 
din lupta noastră, pe care tovară
șul Davldoglu a cunoscut-o bine 
decând a muncit in abatajul meu. 
Autorul a reușit să prezinte foarte 
bine minerii, a dat dovadă că-i 
cunoaște bine, că a văzut liotări- 
rea și voința lor de luptă carc-i 

lt 4

în sala Casinoului
are loc

Muncitoresc
un

Reci
Art ist i c-m u zi cal

oale deoarece in jurul ei »• ă«- 
ecau discuții interesante pnv l»aii 
la alei-ere.i ludiilor.

Directorul școlb medii, M. f 
Trembaiev și directoarea ovreu
lui de studii, A. M. Novopoltev ,1, 
au aratal nobilul rol a profeso
rilor sovietici in educarea ■‘•erei 
gen- rații.

lot la aceste discuții, silvicul
torul A. M. Sapkilov a iaeut u'i 
‘cliimb de experiențe cu spec a- 
I știi din eeorr.rma forestiera

Datoria discuțiilor purtate »itrL- 
corisullaiilii biroului de rdorruatii | 

1 tineri, multi dintre ace-șt a s'au 
li taiît ce anume -.t.rJii s armez

Astfel, Vera B kova, Vale» IU- 
11a. V.mej Dorolmv, Maria Mu ln.i 
;i Valea Jukoi ■ s'au inscrig l.r 
școala de a laturi dm legiunea 
Novosibrrsf,. Anca Botrrcuv a u 
școala medie de coo|ieratre. I a- 
mara l ' crdov la o școala 4- m- 
ner:, Petru 1 igorcov la un conser
vator, etc.

Un viu interes a prezentat ex- 
P' z t a de carț', divizata in nrar 
inulte secții: „Biblioteca științifi
ca popu'ară', , Bibi ote.a «troau- 
mului" „Biblioteca tehnica de pre 
repararea trăitoarelor Si cm ai- 
nelor", etc.

întreaga muncii de informare a 
biroului este consemnată in re- 
g sire special .. Ele con triuie o 
mărturie vie a activității acostai 
birou de informațiunl și a spriji- 
nului pe care ei 11 acorda popila- 
ției colhoznice.

DAVIDOGLU
mână spre noui și noul s«ecc>_.

Și toate acestea au fost redate 
cu niultâ niâeslric, cu niuUâ artă.

Cu am asistat la prima lectura 
a piesei la Petroșeni. O cuuesc. 
Dar parcă totuși a fost ceva doil 
Ne-a ni frământai șl noi aUiiurl de 
erou, ne-am bucurat ți noi odată 
cu el de succesul obținut. uc- 
am simțit șl noi înflăcărați de a- 
vântu! lui.

Tov. Iiarna Alexandru ți Stoi- 
cesru Ion. rvferindu-M- La persu 
națiile negutivo ulc pi-xâ u 
ratat :

— J’ifsa ut înrață. (i* ▼»- 
gilonți și neîndurători cu 
de t<4»r ulc niarțiu.nii. Cu duț- 
nuinii poporului nu trabuc sa 
fi 111 miloși, iar vigilenta noastră 
să fie mereu tr<«/ă.

P rsu în gvncral n<*-a ÎBv&fat 
multe. Dar ea nc-a dat au nou 
imbold in lupta noastră, ae-a 
fiuuflefit in bătălia întrecerilor 
pentru cât mai mult cărbune

Pijcsa a fost un pr’lej da mi
nunată desfătare și în 
timp de îmbogățiri a cuuo^tm- 
țelor noastre.

' “ 'I



.DIN CÂMPUL MUNCII
In întreceri socialiste

Muncitorii atelierului de grup al minei Lupeni, 
au realizat îrumoase succese

1^ atelierul de grup ul minei 
uHuwu |m.‘ buză tiu lu 

<ruiN^i •ociuLsU* sv divdrtșuură lut 
mai mten* Intre echipele de 
muncitori.
I1 KcuultutcJe frumoase precum și 
eiwiu'u dc material obținută 
in •ursul lumii Moi, u »uvut cu 
re/ullat depășirea liormilur tic 
lucru tic către un unire nu mur 
de muncitori.

Altfel, ciliipu tuvurășiiliui Ma
ior Prim, lucru ud Iu rcpuruiX’-u 
'Ogonrtelor pentru. transportul 
cărbunelui, lu un număr de 20 

| vugvnete u depușii nurnui de lu
cru cu 50 lu șutii.

Iui repararea Iun (.ului de cru- 
t< r calibrat, echipa condusă de 
tovară a H'rschpech Sofia, a ob- 
(inut o depășire de 59 Lu suta.

Iov. Covaci Anton cu echipa 
•hi, lucrând lu repararea scaune
lor de crat< r •a avut o depășire 
du normă de 40 lu sutu, iar echi
pa Iov. Chilian Dumitru lu a- 
cvuuși lucrare a depășit nor mu 
cu 16 Ja suîă.

Lucrând lu forjarea penelor lu 
cuplungurile funiei fură fine, e- 
cliîpa tov. Denii un Gheorghe a 
avut • depășire de 21 La sută, 
iar era a lui Petru viei Ștefan u 
reușit tă depuși usca norma cu 
12 ia sutu.

Lu fel, la forjarea șuruburilor 
de 1K foii echipa lui De iu ian 
a &p5șit norma cu 48 la f>u<ă, 
iar «chipa lui Popu Victor cu 46 
la sută.

Minerii din Valea Jiului se folosesc 
cu succes de ciocanele de abataj și perforatoarele 
fabricate de muncitorii dela Uzinele Metalurgice-Cugir

Na de mult au sosit La Ate
lierele de Grup ale minei Lupeni 
IUI «umăr de 30 ciocane de a- 
bat*j ți 4.8 perforatoare pneuma- 
tiae fabricate pentru prima dată 
în întregime la noi în țară la 
Uzixele Metalurgice din Cugir. 
Ele an fost aduse în Valea Jiu
lui «u scopul de a fi experimen
tate la locurile de muncă, în 
mina.

18 di» aceste ciocane de aba
taj mint folosite cu succes de 
grupele fruntașe în produc|ie a 
lui Cliirilă, Iancș, Gojman Po- 
boreni Ordog șî Demian, dove- 
dindu-și superioritatea calității 
lor.

Perforatoarele sunt și ele fo. 
Josile de grupe fruntașe ca ace
lea a lui Roman, Nicula, Borofki, 
Csimiuga. și liarta. Dease-menca 
au mai fost trimise câte 6 bu
căți perforatoare la minele din 
Pelrila și Aninoasa, pe tot locuj 
dov<dindu-se și acestea de a co- 
r spunde iu bună măsură nece
sităților.

(iu privire la perforatoare 
muncitorii Atelierului de Grup 
din Lupeni au adus anumite ob
servații 'Iov. prim-maistru Pol- 
lak a arătat câ ar fi indicată 
labrioaieu numai a unui singur 
tip de jxrforator. Cel mai prac- 
lic *i economic e perforatorul 
lip ..Cicujjo*’ având tui burghiu 
i u o suprafață mare de fixare 
in csrpu! perforatorului ceea ce 
nu permi'e jocul și deci uzarea 
Lm-ghiulu*.

Lii rqmweu cioouju lor de a. 
buiuj, muncind pe Imză de în 
treceri individuule, tov. Sclimilk 
Gulfriud n depușii norniu cu 55 
Lu «utrt, iar 1 uscJhur 1 vuii cu 22 
lu șutii.

lot lu Întreceri individuule la 
budaruu mânerelor delii ciocu ițe
le dc iibutuj, tov. Farknș l’elix 
<i realizat o depășire de 60 lu 
Mita, Kopil Curul 3H lu sută, lo 
nescu Teodor 36 In sută, ileptal

Muncitorii dela preparația Petnla 
au obținut frumoase succese în prima 

săptămână de muncă dusă pe bază 
de întreceri socialiste

Pentru u puteu face ht|a pre
parării cărbunelui, care vine dela 
3 exploatări Petrii ut Lunca și A 
iiinoasu, muixutorii dela prrpu- 
ru|iu Peirtla uu organizat înfre
curi socialiste între echipe.

Acest ful de a munci, pe bază 
de întrecere între echipe și 
schimburi, a dut rezultate bune 
reuș-ndu-se obținerea unor depă
șiri continui de mumie, pe inter
valul 1—7 Iunie.

La secjiu brichetaj, echipa lui 
Kilicnyi se «ituiuza în frunte cu 
o depășire de 12 lu sută urmată 
de echipa lui Babei loan cu '10 
la sută și Gabriș Puvcl cu 2 la 
sutu. Dintre cele două echipe 
care lucrează la încărcarea căr
bunilor în vagoane, în frunte

Fa(ă de perforatoarele tip 
„Standard" (perforatoarele tip 
,.Cicago" au avantajul unei e- 
conomii de 1200—1600 kg. oțel 
de burghie prin folosirea piese
lor de schimb în mai bune con- 
di|iunh

Pentru ob(inerca unor cât mai 
bune rezultate în fabricarea cio
canelor de abataj va trebui ca 
intre muncitorii și teelinicienii

Clubul muncitoresc din Aninoasa a organizat un

FESTIVAL
Nu e mult decăud clubul uiun- 

ciloresc dela Ajiinousu și-u în
ec put activitatea și secția artis
tică a început să sa des voi te tot 
mai mult. Pe ziua de 4 Iunie 
accusta (secție u dat un reușit 
festival artistic datorat strânsei 
colaborări în muncă a populației 
române și maghiare. Festivalul 
care se compune din dansuri, ba. 
let și piese de teatru, au fost 
prezentat în ambele 1’inbi, inter- 
p reții fiind muncitori și munci
toare din localitate.

După cuvântul du deschidere, 
rostit de tovarășul Lanyi Iînre, 
conducătorul secției artistice, Ies. 
tivalul a fost început cu o piesă 
în limba maghiară tratând o 
temă actuală. Deosebirea între 
vechea justiție coruptă și aser
vită intereselor capitalismului și 
suflul nou de umanism și drep
tate pe ca.rc-1 aduc tribunalele 
poporului în viața zilnici

Piesa în limba română „Vigi
lenta** a remarcat tinere elemen
te dc o reală valoare artistica ca 
tovarășul Haukeș Troian, în ro- 

Yudlu și Kup I Gal ol de* 12 In 
buift.

Druscmcnrn sun mai ubpJlut 
depășiri și la diferite uliu lu
crări.

In ufurii de depășirile du nor 
uui obținute, muncitorii utelie- 
nilui de grup Lupeni, au mu: fă
cut economii du muU. riale du 25 
la nulă, întrebuințând pentru di
fer, te lucruli mu‘<*rial dela ve
chituri.

este ech'ipa lui Golgof luam, cu 
o depășire de 40 lu suta. Lchipa 
lui Spiridun Dumitru are și ca 
o depășire de 35 la suta.

DMitre cule in i cdiijx' care lu
crează la alegerea bulgarilor și 
încărcarea lor, locul dc frunte 
îl ocupă echipa tovarășului A ur
și k Anton, cu o dqp^șire de nor
mă de 26 la sută. A doua c echi
pa 'lui i'Btftuza Ioarf^ cu 23 La 
aută depășire, iar u ttxTa echipu 
lui Pop I’raJtcisc, cu 22 la su<ă 
depășire. Flutuțiu și nscătoriu au 
două echipe. Cea condusă de. Ia" 
cob Ioan car® are o depășire de 
17 la sută, iar a lui Sofaldy Lu
dovic cu 10 la sută. La fel șl 4u- 
spălătorie s’a reușit să depă.eas- 
că norma cu 7 la sută-

Uzinelor Metalurgice din Cugir 
șt al Atelierului de Grup din 
Lupeni să existe o cât mui strân
să colaborare.

Numai în acest fel, ducând o 
luptă pe bază de coluborare pen
tru continua perfecționare a cio. 
tonelor de ahatuj și perroruUKV- 
relur. se va putea obține o noul 
xictorie n industriei nousirs na
ționalizate.

AiRnrnsiriic
Iul tâjiărului muncitor inovator 
Milmi și tovarășa Liciu Lucre|ia.

Cu multă satisfacție au fo.l 
primite echipele dc dusuri ro
mânești și ungurești, in cart sau 
distins tovarășele Danciu li., 
Bukșa M. și IBerețky M.

îndelung aplaudat, festivalul 
dat in cadrul Clubului Muncito
resc diu, Aninoasa. dovedește 
spre deosebire dc indiferența din 
trecut, o activizare a clubului, 
începutul unei juste orientări în 
munca ce trebue depisâ penirii 
leereeroa utilă a muncitorilor 
mineri din localitate.

CITIȚI
SCÂNTEIA

Direcțiunea Minelor Petroșeni a primii 
cu bucurie propunerile pornite din rândul 
masselor de mineri și caută să le dea 

o justei soluționare
(Urinare din pag. I

Pioblema in primul rând se 
poate rezolva prin conștiinciozi
tate șl ridicarea nivelului profesio
nal a muncitorilor .1 tehnicienilor, 

Propunerje ce rezulta din 
anchetă se imadrea/ă aici: 
minerii să știe șl să vrea să lu
creze Iii direcția îmbunătățirii ca. 
Illătil cărbunelui.

Plasarea luilic oasă a găurilor, 
reducerea lor la uu număr cât 
ural iii c, consumai reju de explo
zivi; scoaterea cărbunelui șl a 
șlsiului separat prin ciocan de a- 
bataj sau împușcare, treime să 
lormeze baKajul de cunoștințe ne
cesare unui miner calificat.

In bătăi1» pentru cal tale, telinl- 
cămll mineri trebue si fe îndru
mătorii perrnanenti ai muncitorilor 
In utilizarea rat ouala a explo
zivilor și a mașinilor.

Utilizarea mașintor de havat 
«colo unde exista condiții priel
nice. a găurilor adânci acolo unde 
avem posibilitate, a scoblrii cu 
ciocane de abataj >au de in.tiiK. 
formează mijloacele de îmbunătă
țire ii calității.

Insă toate măsurile tehnice 
nu au n'cl un rezultat pozitiv 
dacă nu intervine omul conștient. 
Zadarnic trec p» crater bulglri 
de steril dacă omul numai le pri
vește fără să pună mâna ră le 
scoată.

Intr’adevăr selecționarea căr
bunelui de șist in abataj e una 
din operațiunile principale tnenlte 
a contribui la Îmbunătățirea ca- 
llfâtii cărbunelui. Șt in această 
privință, răspunzând la ancheta 
ziarului minerit au pus in discu
ție o serie de probleme, de data 
aceasta insă probleme de ordin 
administrativ.

TOATR ACESTE PROPUNERI 
VOR FI ANALIZATE AMĂNUN
ȚIT PENTRU A El SOLUȚIONA
TE CAT MAI GRABNIC ȘI IN 
MOI) JUST. Ca urmare a acestor 
propuneri, administrația minei 
Lupeni, a și fost însărcinata tu 
cercetarea cazurilor asemănă
toare cu acela al tovarășului To- 
tnoinagă Ștefan.

„Ancheta deschisă dc „Zori 
Noi" a pus in di<scu|ic și in a- 
de»arata ei lumina deosebit dc 
importantă problema îmbunătă
țirii calită|ii cărbunelui. Minerii 
au venit cu propuneri concrete, 
cu sugestii bazate pe propria lor 
experiență pentru rezolvarea a- 
cestei probleme.

Fie ca e vorba de chestiuni de 
ordin tehnic sau administrativ 
Direcțiunea Milhclor-Pctroșcni, 
apreciind cele scoase la lumină 
de uncheta amintită, va face to
rul ca dând o cât mai justă re
zolvare problemelor ridicate să

Eliminând timpul mort prin mai 
buna organizare a muncii

(U-rnare din pag. I-a)

Eclrpa lui Începe lucrul dela 
mijlocul compezef, iar munca se 
face alternativ; când echipa de 2 
mineri care lucrează pe un capăt 
face găuri pentru împușcare, In 
celălalt capăt, se răpesc stâlpi de 
armătură sau se Încarcă piatra; 
când intr'un capăt se face beto- 
narea, in celălalt se cons rucșto 
cofrajul de lemn pentru turnarea 
betonului.

In felul acesta, timom mort a 
fost eliminat complect, g upa to
varășului Sârbu reușind astfel !ă 

sprijine efecliv minerii iu îiiptu 
lor jK-iitru nil < urbujie de cali- 
tu'e suțieriouiâ.

Țovun’ișul < iilivr Pidru, inui> 
Iru i'iinișr lu sectorul IV al im 
iici Pcirifu, a propus cu in loco 
iile d< mumii umle șistul nu 
poale runiâne in ubutuj, sil 
de.schidu roluri preuizii'e iu o 
ilcsțmi pliupim'ru șist spre a 
nu fi unu - m at < u c.irbiim-b in 
limțml Uanspoi lului. luxuiușiil 
Dun lo n, pr-.ii niun'ni numi 
Iu uiveațr numi, u țiuipun • »>'
Îllflillje/X' școli de pci lecțlolluIo 
pentru urtifii '< ri, șefi dc pnip 
și <|c M liimlmi i, in cuie m fP» 
bă cupele eiillușlin|i* iiiansaU* u. 
siipru felului <iui> trebui- dușii 
luțiiu țantru ciilllute.

O propunere justă ii venit din 
purta ,i tov urașului l’oji 1 iuLiv K 
dela mina Petrii.i, cure u arătat 
neceiUtuteu intro-luci-ru fi-a lor d< 
calitate, iu <uri- să se uriiiăreus 
că felul în care sc iugrijișle fie 
care gropii <le iinbunittu(irea ca- 
lilAții căilmiK-liii. Tovarășul Puți 
Ludovic u jiroțiiLs do asa-meue.i 
să s<- îufiuijezr pe lungă fiixure 
explouture o cxjioz.ție a calității

Pentru prima dată în Valea Jiului
(M'riuo-r An fag. 1)

unul jn oltul, prin mijlocuî ca- 
ruja se ponițK-uz2î uțiu, caro ră
cește burghiul, bșmlă fărumiluri 
le de rocă și dizulvă bioxidul 
do carbon care evvntuul nr pu 
tea fi întâlnit.

In uc.-ustă lucrare grupa de 
muncitor, și 1<hnici<-ni întâmpi
nă o mure greutate. Capul bur
ghiului care ina-ntează în ro
cile dc piatră și cărbune, sc u- 
zenză repede, nuii ales când u- 
jungv în rocile fieroase, din care 
cauză, toute tuburile care for
mează axul 6ondti, Irebuesc de
montate, pentru a putea fi 
schimbat burghiul uzat. Adânci
mea găurii1 fiind mure, sclii.ni- 
barea burghiului durează câte 
2—5 ore.

E necesar ca Serviciul Tehnic

Grtva muncitorilor 
sa întins în

ROMA, R (Accrpress). — Gre
va ■muncitorilor agricoli din Pa
lia care a început cu 20 de zile 
în urmă s'o întins $i în întreaga 
țara. La greve iau parte cea. 2 
milioane muncitoiu. Oamenii 
muncii din Italia sprijină greva 
muncitorilor agricoli.

Din inițiativa femeilor italic- 

depășească norma cu bl la Sută.
. * * *In același îinip. cu loatc că 

louu de piatră e foarte du.răf 
minerii din grupa tovarășului 
Sârbu, se siruduesc să economi
sească și evplosivul. Buna plu
sare a găurilor și bunarca lor 
până la gură cu pământ, se sol
dează cu o economie zilnica dc 
exploziv de 20 la sută.

Astfel grupa tovarășului Sârbu 
Gheorghe a reușit să se situeze 
în fruntea celorlalte grupe cari 
lucrx-nza la deschiderea și Into
narea galeriei de legătură filtre 
sectorul II și IV al minei Pctrila. 

câibuiuloi tu care au «o 
in <-viJ<u|a urc grupe hc îngri
jesc dc imbunăRi(ir< -i <xililu|ii 
carbumliji ți i.irr »u

Tuvurașul SzJIugy h>ătu șef de 
grupa ihla uiinu IMuhi m crrul 
un om de regue, «iiv sa r* ocu
pe numai uu uh'/creu și^tulu1 lLl® 
(Zirhiijic, jK'iitra eh aaU» I, »a pil
iră ta «duagă < â ic 10 vagoiifte 
din ctubiLiuJu u\]>l(ia*uL

O alta problcynu cu'» cure u« 
htudiu arfiiUfiiifipt a nd'caia
dc tosaniț-ii I uiuoki^^trfuu yi 
Rad Iouii delu Lujm ni, cuie au 
urălîil <a țu ubuLijul lur inlcr- 
cul.ițiilc de țiM prrzhda o Lmnfl 
pariu din fruiiKil di carbuji jn* 
(iire-l uxjflotjlua/ă, u< .md să |i 
si fixivj* o normă mui inico 
piiiîni ca minerii <<« (or grujn 
mi aibă mai mti|l (iitip p'-nlru 
ulegunsi șu.lultii; ți în .sfârșii 1 
iurdșiil kta.n<in Vu^Ur, -f d*‘ 
grupă dubi uium P< trila, c«r<* c**i 
și>itul alut» dLu uJrbuiiu lu aba
taj și încărcat fn Țiganele pen
tru a fi scos din îninh, s.t fir 
plutit la frj (ța și cârbiincj" uu 
cu 30 la sută mai puțin.

al Minelor pnnfi Li dispoziția 
acestei grujie, burghiu Fix-ciule» 
prevăzute cu cuțite Widia, care 
ixv.ibtă la orice rocă, ți oare hh 
o dur>tate foarte inan*. In felul 
ucu*Ja, whîxnb&rilr d»‘su ale cu- 
fitului de oțel obișnuit, cure rli- 
pcșfe timp nalt și iccesltS efor
turi serioase din part» a uiund- 
torilor, Tor fi înlăturare.

• 9 ®

Prin efectuarea acestei lucrări 
în vederea capturii și cvacuara 
gazelor periculoase din mină, 
lehnidenii dela mina Petnla au 
dut dovadă de spiră dc iniția- 
tivu, uu dat dovudă ca sunt ho
tărî ți să lupte alături de miner’ 
pentru Îmbunată țină condițiilor 
de mancă In mina, pentru evi
tarea acddcntdor provocate Jc 
gaze.

ogiicoli din Italia 
întreaga țara

ne, la sate s'au deschis cantine 
pentru greviști și creșe pentru 
copii lor. Pretutindeni se fac oo- 
lecfe pentru fondul de ajutorare 
a muncitorilor agricoli. La a- 
ceastă ini|iativă s'au alăturat și 
alte organizajii democratice. Nu
meroase organizații d>n (ară 
conduc compania jientru colec
tarea de bani ți lalimcjite în fo
losul muncitorilor în grevă

La (ară situația devine din ce 
in ce mai încordată. După cum 
anunță ziarul UNITA, moșierii 
au înarmat aproape pretutindeni 
micile grupuri de spărgaiori de 
greve care lucrează pe ogoare. 
Ziarul AVÂNȚI anunță că în 
Valea Fadului moșierii au înce
put să formeze bande teroriste 
speciale pe care le înarmează.

In legătură cu greva muncito- 
îilor agricoli italieni Secreiorul 
Confederației Muncitorilor agri
coli. Ilio Boși, scrie ziarul UNI
TA că moșierii intenționează să 
folosească pierderea recoltei de 
orez ți grăne pentru a putea fa
ce apoi specula cu cereale.
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Este timpul ca blocul anglo-american să înțeleagă 
că metoda dictatului nu poate avea nici un rezultat 
cu Uniunea Sovietică a cărui politică iață de alte țări 

este bazată pe principiul egalității 
și înțelegerii mutuale

Scrie PRAVDA într'un articol semnat de Jucov
MOSCXM A, N (Agerpiwd. 

Pli.41 l>A a publicat un articol 
intitulai : ..Pe marginea sesiunii 
clela Paris u Consiliului Miniș
trilor de Externe" semnat <le Ju- 
kou, corespondent delii Paris ol 
ziarului, in care scrie printre iil- 
tele

„Respingând propuneri'e con
crete ale delegației Uniunii So
vietice reprezentanții Statelor li- 
nitc. Angliei și Trântei după o 
serie de conferințe separate se
crete au propus in mod oficial ex
tinderea constituției dela Bonn șl 
a statutului de ocupație asupra 
întregii Germanii precum $1 anu
larea principiului unanimității in 
cadrul controlului quadripartit și

Moscova a sărbătorii împreună cu întreaga fără 
cea de a 150 aniversare dela nașterea lui A. S. Pușkin

(Urmare din pag. I-a) 

ale poetului și despre legăturile 
sale cu decembriști', Simonov a 
subliniat că întreaga sa operă o- 
gli; dițte revolta sa impotrlva au
tocrației. Pușkin a considerat în
totdeauna că rolul p inclpal in 
istorie il joacă poporul.

„IN MAREA FAMILIE A RE
PUBLICILOR UNITE IN PATRIA 
SOCIALISMULUI, SĂRBĂTORIM 
ANIVERSAREA MARELUI POET 
RUS, SOARELE POEZIEI NOAS
TRE. PUȘKIN ESTE IUBIT DE 
NOI NU NUMAI CA UN POET DE 
UN NEÎNTRECUT GENIU AR
TISTIC, NU NUMAI CA UN MA
RE REFORMATOR AL LIMBII 
LITERARE RUSE, PUȘKIN NU 
ESTE SCUMP PENTRU CA A 
DE CHIS PRIN ARTA SA CREA
TOARE O PERIOADA DE ÎNFLO
RIRE A LITERATURII ȚARII 
NOASTRE, PENTRU CA EL A 
FOST PRIMUL REALIST Șl PRI
MUL GENIU IN ACEL CURENT 
LITERAR PROGRESIST CARE A 
EȘIT VICTORIOS IN LUPTA ÎM
POTRIVA REACTIUNII ȘI 
A CONSTITUIT GLORIA 
LITERATURII RUSE". Si- 
MONOV A ÎNCHEIAT SUBLI
NIIND ÎNSEMNĂTATEA MONDIA
LA A OPEREI LUI FUȘKIN. 
„PENTRU TOȚI ACEIA CARE 
LUPTA PENTRU PACE, PENTRU 
EGALITATEA l\TRE OAMENI 
Șl NTRE POPOARE. PENTRU 
TOȚI ACEIA CARE LUPTA PEN
TRU ELIBERAREA DE EXPLOA
TARE A OMULUI DE CĂTRE 
OM Șl PENTRl ACEIA CARE 
CRED IN TRIUA1FUL CELOR 
BUNI ASUPRA DUȘMANILOR O- 
MENIRII $1 IN TRIUMFUL RA

transformarea acestui control in- 
tr'o unealtă docilă a puterilor 
occidentale.

Ar 11 naiv să se creadă că cel 
care au prezentat semnarea pro
punerii v^dlt 'inacceptabile se 
așteptau să poată Impune aceste 
propuneri delegației sovietice. 
I oale laptele dovedesc că el ur
mă esc alte scopuri; autorii acor
durilor separate dela Londra șl 
Washington care au despărțit re
giunile d'n Germania Occidentală 
de restul Germaniei șl care în
cearcă să le transforme intr'o 
bază militară strategică iu Eu
ropa, au tot Interesul să inerȚiiă 
această bază in mâinile lor și să 
impledice refacerea unității Ger

ȚIUNII ASUPRA ÎNTUNERICU
LUI, PENTRU TOȚI ACEȘTIA 
PUȘKIN ESTE UN PRIETEN, 
IAR MAREA ȘI LUMINOASA SA 
OPERA ESTE O ARMA DE LUP
TA".

Cuvântările rostite de repre
zentant'! cercurilor literare d.ri 
Republicile Sov etice și de oaspe
ții străini, ca și numeroasele me- 
>a£ij de salut primite de Com te
iul Național pentru aniversarea lui 
Pușkin din partea oamenilor de 
tiința și arta din Uniunea Sovie

tica și d u țările străine, constitue 
o dovada vie a murei populari
tăți de care se bucură Pușkin atât 
în Uniunea Sovietică cât și în 
întreaga lume.

Cunoscutul scriitor progresist 
danez, Marții Andersen Nexo 
luând cuvântul a spus pr ntre al
tele:

„In Uniunea Sovietică in Repu
blica oamenilor muncii, talentul 
este prețuit ca nicăerl in alte 
P"r|î. Lumea veche pros ăvește 
„indi ■ iduaBsmul“ ei dar macină ta
lentele până le face de nerecunos
cut atunci când nu le poate fo
losi pentru reclamă. Aici insă in 
Uniunea Sovietică, poporul îșl pre- 
tuește poeții pentru ceea ce i-au 
creat. Popoarele sovietice, detașa
mentul înaintat al omenirii, au 
înl.icu't falsul „individualism'* prin 
respectul real fată de știința o- 
menească. Cât de frumoasă este 
prețuirea popoarelor sovietice fa
tă de marele lor poet Pușkin! In 
lumea veche, această prețu re nu 
poate fi înțeleasă. Numai aic’. în 
luni a nouă, poporul sărbătorește 
pe ace. care au luminat drumul 

maniei. I esmembrareu Grrmanlel 
corespunde dorințelor lor.

ESTE TIMPUL GA BLOCUL 
ANGLO-AMERICAN SA ÎNȚE
LEAGĂ CA METODA DICTATU
LUI NU POATE AVEA NICI UN 
REZULTAT CU UNIUNEA SO
VIETICA A CĂREI POLITICA 
PAȚA I)E ALTE TARI ESTE SI 
A POST BAZATA PE PRINCI
PIUL EGALITA11I ȘI COLABO
RĂRII PE BAZA ÎNȚELEGERII 
PRIETENEȘTI Șl MUTUALE. 
Numai astfel de po lilcă poate servi 
cauza păcii și progresului ome
nirii, in lluip ce politica de dictat 
nu poate servi la această cauză 
măreață. Politica ostilă interese
lor consolidării păcii șl democratici 
este sortită eșecului — a declarat 
Jukov in inclieiere.

omenirii. Pușkin a fost un astfel 
de far lum’nos“.

Au luat apoi cuvântul academi
cianul Paliadin, delegatul RSS 
Ucraina, poetul bielorus Maxim 
Tank. delegatul polonez Krucz- 
kowski, delegata chineza Emmi
Syao și alții. După aceasta s’a dat 
cetire numeroaselor mesagii de sa
lut primite dela Uniunea Scriito
rilor Cehoslovaci, președintele U- 
uni.L Scriitorilor Bulgari, acade
micianul Lud.mil Stoiuriov, .cu
noscutul scriitor britanic Ber- 
nard Sliuw. Uniunea Scriiturilor 
Polonezi, profesorii și studenții 
celui mai xcchiu oraș universi
tar Wroclav, scriitorul irlandez 
Shean O’Casey, precum și uiți 
oameni dc cultură 4m străină
tate.

( <‘a de l*>0-a aniversare dela 
nașterea lui Pușkin a f<>sț $fjr. 
butoritu desenicneu la Kiew, 
Minsk, leningrad, și în alte o- 
rușe și sate de pe tot cuprinsul 
Uniiniij Sovietice. La leningrad, 
in dinimufa zilei de 6 Iunie s’a 
pus piatra fundamciifulu a mo
numentului lui Pușkin în Piața 
Artelor. La ceremonie au parti 
cijKit numeroase delegai ii d:n fa
lnicii. uzinc si ulc organizațiilor 
de musse. precum și scriitori, oa
meni de știința și sfudeiiți. In 
toate cluburile și parcurile cul
turale au avut loc incciinguri în 
cinstea lui Pușkin. In cursul se
rii s’a ținut la opera Kirov o șe
dință comemorativă, prezUlutu 
dc academicianul Ivun Mesceani- 
nov la cart- au luat cuvântul Ni- 
colai Bclcikov. directorul Institu
tului de Literatură al Academiei 
de Știință a U. IU S. S., precum 
și numeroși delegați.

BLA(’KP(X)I 7 (Agcrpre&s).
In șcxlința dc Luni după amiază 
n 'conferinței delu Blackpool, 
Comitetul Executiv a cerul \o- 
Utrou rezoluției privitoare hi c\ 
clu.de rea depu taților Zilliacus și 
Solley. Paragraful prin tare m- 
interzice acestor 2 depiitați sa-și 
exprime punctul ‘de vedere in 
cadrul conferinței, nu a reușit sa 
în runească derâț 3 milioane io
turi HK'iiiru față dc 2 milioane 
contra.

In cursul desbaterilor usu.pra 
ucestci chestiuni, numx'roși dele
gați sau ridicat împotriva me
todelor nedcmocruticc folosite de 
Comitetul Executiv.

In legăturii cu aceasta cxrlu 
dere, Zilliucus a arătat lepre 
zentanților presei cu votare*! in 
emirul conferinței <s’u făcut prin- 
tr’un prooes cure permEc diver
șilor conducători sindicul! <lc 
divupta sii voteze in numele ii- 
nor organizații cure un pioporție 
dc 90 1a suta sunt împotriva po
ziției adoptate de «acești condu
cători.

In ce privește alegerile gene 
Talc Zillâacius a addogul cu \n 
candida in mod independent. 
nrSuni hotărât a spus el, să par
ticip la lupta peniiu pace și 
creez în acest scop comitete pen
tru puce iu toate regiunile An
gliei, Prin politica guvernului 
Laburist, a continuat el, ne în
dreptăm direct spre faliment**.

In încheere, Z'lliucus a arătat 
cti fruntașii laburiști au adop
tat politica externă u lui ( liur 
ch:l.

BLACKPOOL, 7 (Agerpress). — 
In ședința dc Luni după amia
ză în conferința -dela Blackpool, 
după încheierea desbaterilor cu 
privire lu excluderea dopului ilm 
Zillhicus șl Solley s'u trecut l i 
examinarea rezoluției cu privire 
la controlul «asupra induMrblor 
naționalizate.

Această rezoluție < ere Comita
tului Executiv să „formuleze

Comunistul Roy Kent ales pentru a doua 
oară președinte al Sindicatului Tehnicie

nilor Constructori
LON1 RA, 8 (Agerpress). Du

pă cum anunța ziarul DAILY 
W.ORKER comunistul Roy Rent 
a fost ales pentru a doua oară 
președinte al S iidicatului Tch-

Sărbătorirea aniversării a 150 ani 
dela nașterea lui Pușkin la Peking

PLKfXCp 8 (Agerpress). — In 
/iml -dc 6 Iunie au unit loc 1a 
Peking un meeiing al minimilor 
miwicii de pe tărâmul artelor și 
Eterat urii, consacrat celei de 
iMhu aniversări dela auișlereu 
marelui poet ms Alexandru Puș
kin.

I-al mceting au participai nu
meroși scriitori, poeți, autori dra
ma tiei și oameni de știință.

Fii sala în cai re a avut loc nr'c- 
tingul au fost expuse operele 

propuneri jxmtrii u(X*iu.da purt'- 
cipurc a muncitorilor la contm 
Iul și udniinisirarcAi întreprinde 
jiJor na|iona|j/a<<‘ criticând re 
zoluțiu t>e< r( im ului general al 
Uniuiui .Muncitorilor lerovjj.r1 ii 
bubliniul ,,0-â în Anglia nu 
tu o nula participare a munci 
lorilor la controlul căilor lerute* 
1 )v exemplu a spus vl, nu < xK- 
ta idei un muncilor in comKu- 
nra britanică pentru transporturi. 
El a cerut ( omitctului i,.xccu1i\ 
si schimbe aceasta stare dc In 
c ruri.

Reprezentantul organizației Par
tidului Laburist din Romlord, 
Latham. a declarat că ofițeri su
periori șl foștii Patroni conduc șl 
acum industriile așa cum au fă-

[ercnrileoroBresislB d'n Slalele UdîIb 
continuă să proîesteze energic împotriva 
arestării celor trei fruntași comuniști 

americani
NEW-YORK, H (Agerpnss). 

(Icrcurilc progresiste din Statele 
Unite continuă să protesteze c- 
nergic «împotriva arestării celor 
trei fiuntași ai Purlididui Co
munist American. Acc;thi au 
primit numxToasc telegrame de 
solidarizarea din Europa, Ameri
ca de Nord și America dc Sud 
în rare este îiifjerută acțiunea 
judeca toi ului Med iia care |im 
în închisoare pe trates, Winsiuii 
și Hali.

înainte de deschiderea ședin
ței procesului din 6 Ionii un nu-

Miercuri 8 Iunie a avuf loc prima 
întrunire a Adunării Naționale 

Ungare
BUDAPESTA, 8 (AGERPRESS).

ADUNAREA NAȚONALA UN
GARA ALEASA LA 15 MAI SE 
INTRUNESlif! PENTRU PRIMA 
DATA MIERCURI 8 IUNIE. DUPĂ 
DISCURSURILE DE DESCHIDE
RE SE VA PROCEDA LA ALE- 

iiicieirlor Constructori pentru o 
perioada dc doi ani.

Kent a obtiiiut I2.OXI voturi 
de trei ori mai mult decât au 
pr iii t ceilalți trei candidați îm
preună.

poetului traduse în limba chi
neză.

In discursul dc deschidere cu
noscutul scrtHor chinez huo Mo 
Jo, înapoiat recent dela ( ongie- 
sul Mondial al Partizanilor Pă
cii, an Mibliniut jmensu îipeni- 
nntuto a lui Pușkin, pentru lite
ratura nră și momlxilu.

La sfârșitul nuctingului shiii 
recitat fragmente din operele ma 
relui piK't. 

cul-u șl înainte. LI a sublluiat ci 
aceri) oameni trehue inlalurafî șl 
că mutic torll trebue ocupe pos
turile acestora.

Repre? ejitpn tul orxanizațld 
Partidului Laburist din Surrey a 
sprijinit aceasta rezoluție șl a de
clarat ca iii Anglia, muncitorilor 11 
se cere să mărească cât mal mult 
producția, dar nu sunt uicludata 
Invitați sâ participe jn adminis
trarea Industriilor.

Rczolupu a fo.it i riticutâ de 
președintele Uniunii _\.i|iofuiJr a 
Minerilor și în nujncb (louiHc- 
tuhii Executiv. JlezoItLțiu u fost 
in cele din urmă ni rusa și tri
misă spre exuminurv Conii.t<*tu 
lui L\< miri ul Partidului luilju. 
rSt.

mur de jXTstc 200.000 ce La pini îm
preună cu rcpnezcfitaiiții a J5 
organizații Sindicale uf diate Ei 
( IO s'uu pnvintat La tribunului 
frderaj |M*ntru a cerc judtfruto- 
r ii lui Mcdgriu imediata punere în 
libcrtute a celor trei fruntași co- 
mumșii Guies, înMon și Hali.

-Medina a reftrzai să primească 
aceste delegații.

Avocații apururu un finreput 
o seric dc noui ax|iuni legale 
rerund ( iirții de ape) a Statelor 
1 ni te rlil>eran □ f ni n laș ilar co
muniști

GEREA PREȘEDINTELUI ȘI 
V1CEFJREȘEI>1NTELUI ADUNĂ
RII.

PRIMA ȘEDINȚA DE LUCRU 
A NOUEI ADUNARI NAȚIO
NALE VA AVEA LOC JOI.

Alegerea președintelui și vi
cepreședinților Adunării 

Naționale Ungare
Bl DAPES1A, S (Agerpress).

— Miercuri dimineața s’u des
chis primu sesiune a Adunării 
Naționule a Republicii Ungare 
nleu.să Ia 15 Mui. La primii șe
dință an hiat puric membrii gu- 

mu Ini. personalități ale vieții 
politice itngurc membrii noului 
parlament.

Președintele (onsliului 1' roti
tului Popular al Independenței, 
Mutyus Rakoși, a fus in nim pi
uat cu ovații și aplauze furtu
noase de către asistenți. Șezlința 
ii fost deschisa do Doamna Mo- 
ntLși care u cerul celui mai în 
vârsta dintn* depuiați, Eercncz. 
Harrcl să prezideze .ședința. Du
pă \erificurcwi mandatelor, pre
ședintele u propus în postul de 
președinte ul Adunării Naționnlc 
pe Kairolș Olt și in pos ii| <le 
viee președinți pe dvpu’ații lmre 
Moloar și Iosif Nagy. D nu Mâ
nuși a rămas în postul dc n- 
portor parlamentar. Aceste p o- 
j i’n; ri au fost udopta'c în una
nimitate.
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