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PE SCHIMB
o problemă la a cărei rezolvare frebue să participe 

activ masseie <le mineri și trhncienii
Waal dinii e angajunientele caro 

staa la baza intiecerllur ucLi| ste 
ca se desfășoară intre grupele do 
utlneri șl eiploatărllO carbonifera 
din Valea Jiului Pentru îndeplini
rea șl depășirea Piuitului do Stat 
pe cel <le ul doilea trimestru, 
este liitroducereu in tiuite 
locurile i'o munca u SIS'I'E- 
MȚll-Ui DE PRELUARE A LU
CRULUI PE SCHIMBURI.

Alaiuri de celelalte criterii de 
întrecere, extinderea sistemului 
da preluare a lucrului pe schimb 
ara o Importanta deosebita U re
ducerea numărului do grupe ră
mase in urmă, in mărirea pro
ducției de cărbuni, ridicarea ni
velului de trai al minerilor șl in- 
iArirea disciplinei iu muncă.

la ce constă sistemul do pre
luare a lucrului pe schimburi?

Intr un loc do muncă in mină, 
tndilerent dacă se lucrează in căr
bune sau piatră, muncește o gru
pă de mineri formată din 3 echi
pa, ia schimburi de 8 ore. Cele 
mal multe grupe eăn minele Văl) 
Jiului lucrează Până ju prezent 
ia colectiv, adică, producția rea
lizată de cele trei schimburi ale 
grupei, e socotită global. La sa
larizare, câștigul iiccărel gtupe se 
calculează prin impărtrea pro
ducției globale in mod egal pe 
cele 3 schimburi, fără să se tină 
seama dacă o echipă produce mai 
mult sau mai Puțin.

Acest sistem de muncă, are 
multe neajunsuri. Nu toate echi
pele lucrează la lei. Unele rnuii-

calilalcu șl cantitatea muiicll de
puse.

Insa aceasta metodă nu a Iost 
extinsă decât Iu un număr res
trâns de grupe, cu toate că pri
mele grupe uu Început să lu
creze pe schimburi incă du acum 
9 luni.

Cel mal maro progres In lăr
girea aplicării acestui sistem a 
iost ob|lnut Iu exploatarea Le
nea, undo 98 la sulă dlu grupe 
lucrează pe schimb.

Nu aceltiș lucru se poate spu
ne șl despre celelalte exploatări. 
I u minele Petrlla șl Anhioasa gru
pele caro lucrează pe schimb uu 
întrec numărul du IU, iar la Lu- 
pcnl dcasenienea numărul de gru
pe care lucrează după acest sistem 
e incă redus.

Acolo. unde acest sistem 
a fost introdus, s’a dovedit a II 
o armă puternică pentru lichida
rea rămânerii in urmă. La flecare 
exploatare echipele care sunt cele 
mal bune lucrează pe „ilșc aparte" 

cum spun minerii. Grupele con
duse de tovarășii Pop Ludovic 
dela Petrlla. Pop loan 39 dela A- 
niuoasa, Lupaș Iustin dela Lupe- 
til, Petric Petru dela Lonca, șl 
altele, obțin cele mal mari 
depășiri de normă tocmai pentru 
că lucrează dui ă acest sistem.

Nu de mult, unele grupe dela 
Anlnoasa, Petrlla șl Lupenl, care 
nu-șl îndeplineau normele înce
pând să lucreze pe fișe aparte, a 
cșlt in evidentă (aptul că una sau 
două echipe muncesc bine, iar cea
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Să întețim lupta pentru îmbunătățirea calității cărbunelui

CllM LUPTĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII CĂRBUNELUI GRUPELE TOVARĂȘILOR’-

GODJA GH&OKGHE 
care lucrează intr un abataj 

frontal

ambele dela

KEBERLI MATEI 
care lucrează înlr'un obaluj 

cameră

mina Pelrila
In singurul iilmliij /fontul din sectorul III ul minei l’elrila, 

lllt-retiză fl'upa loourâșuiifl Codju (-'lieorglie.
Acum cutena lub*, grupa lui (lodju nu ne număra printre >el<* 

frunliișe: deubia iți ImltSli'u'u noima.
Insă tuvurășiil (todju, împreună cu ce'lulll doi șefi tle schimb 
touurășul Ijrzăr Soloman ți Cot/uci Simiou i11 ședințele de 

producție organizate de Ottm'sia de întreceri u minei Pelrilu u 
inouțat delii minerii fruntași cum să-și orgmiizeze munca mai 
bine, inoălături pe care punâiidu-le Iii practică a reușit să mă
rească productivitatea iriunu/l

Anim cu toate că grigșțu tomirățului (,'odja iiitdmpini greti. 
tăfi In muncă, ca presiupt călduri, ele. norma de (>, H to'ie pe 
mp de om, e depășită in [li are zi cu -llPIs.

Tovarășul Godja lîiupreqnfl cu 
ortacii Iul, știu ca nu e sutltfleid

să producă mai mult, iară să se 
ocupe și de calitatea cărbunelui.

In abatajul tovarășului Godja 
nu e chiar așa ușor sa lupfi l'cii- 
Iru cablate. La jumătatea abata
jului frontal care are o lungime 
de 18 metri, frontul de cărbune 
are o intercalatie di șist a cărui 
gros’iue variaza intre 1,20 1,50 
iii Deaseinenea stratul de cărbune 
mal are câ(eya intercalat^ mal 
m'ci de șist.

Cu toate acestea ortacii tova
rășului Godja nu se dau batuli 
in bătălia calității. Intercalata 
groasa de șist dela mitocul stralu-

(t'ontinuare jn pag. II)

In Cehoslovacia 
au început festivitățile m 
eadj’ui Săptămânii Priete
nii Komâno-Cchoslovace

IRAGA, |J (Agerpress). la 
Cehoslovacia au început Duminica 
la Praga festivitățile in cadiul 
Săptămânii Prieteniei Pomâno-Ce- 
l'oslovaee. Duminica la auilâ/ă a 
sosit la Praga o delegație guver
namentali româna condusa de 
vicepreședintele Marii Adunări 
Naționale, Petre Constautiuescu- 
lași și din care lac paile, m nis
trul Artelor Dr. f.duard Meziil- 
cescu precum și reprezentanți al 
armatei și lemeilor din Republi
ca Pol ulara Română. Printre de
legați se găsesc o|l|erl ș| soldafl 
care au luptat pe pământul ccltos- 
lova. la sfârșitul ultimului război.

L legația a iost salutata la so
site de vicepreședinta Adunam 
Naționale Cehoslovace ifod.nova 
Slurtua, de maistrul JustȚIel șl 
Președintele Asociației pentru 
strângerea legaturilor economice 
șl culturale cu R. P. R, Dr. Ale
sei Ccplcka șl de ambasadorul 
R. I'. R. in Cehoslovacia, Dionl- 
sle lonescu.

Intr un scurt discurs rostit la 
sosire, Prol. Petre Constantlnescu- 
lașl a arătat ca PRIETENIA RO- 
MANO-CI HOSLOVACA A PL’- 
TUT El ÎNTĂRITĂ ACUM, 
CÂND AMANDOUA ȚĂRILE AU 
UN REGIM DE DEMOCRAȚII 
POPLLARA Șl CONSTRUf.SC 
SOCIALISMUL, INSPIRANDU-SE 
DIN MĂREȚUL EXEMPLU AL 
UNIUNII SOVIETICE.

După amiază, delegația română 
a Plecat la Lldlce, Iar In cursul 
serii a asistat la reprezentarea

(( ontuiuare in p.ig II-, A

cesc mal organizat, depun efor
turi mal mani șl produc mal mult; 
altele, lasă lucrul pe lumătate, 
știind că la plată impart In mod
egaf câștigul cu echipele care
muncesc bine.

Acest sistem de muncă înve-
chit — specific regimurilor capi-
taliste numai corespunde sta
diului in care se găsește econo
mia tării noastre in drum spre 
socialism. Pentrucă, lucrându-se 
ia colectiv, se încurajează lenea 
și hierfia, Iar echipele care lu
crează bine și produc mult, îm
part in mod nejust câștigul cu 
cele care se lasă pe tânjală.

Spre a lichida* această stare de 
lucruri, încă de prin luna August 
a anului trecut s'a făcut propu
nerea introducerii și extinderii 
sistemului de pieluare a lucrului 
pe schimburi. Prin aplicarea a- 
cestei metode, llecare echipă are 
posibilitatea să câștige in măsu
ra muncii depuse, fără ca cele 
fruntașe să ‘impartă câștigul in 
mod nejust cu cele rămase In 
urmă din cauza delăsării sau lip
sei da organizare a muncii.

Si iată cum. După sfârșitul fie
cărui șut, maistrul miner sau ar
tificierul instruit iu acest scop, 
vine iu fiecare loc de muncă și 
calculează producția realizată de 
fiecare echipă in parte. La sfâr
șitul lunei, producția grupei nu se 
mai calculează global pentru toa
ta trei schimburile, ci pentru fie
care echipă in parte. Astiei, la 
plută, f ecare tu i.er pr mește sa
lariul corespunzător producției 
realizate de echipa respectivă, și 
au de întreaga grupă, in care 
schimburile au dat randamente di
ferite.

Prin urmare, sistemul de pre
luare a lucrului pe schimb este 
ui sistem socialLst, care permite 
fiecărui miner să câștige după

de a 3-a lucrează mal slab. După 
introducerea acestui sistem, echi
pele care rămâneau in urmă au 
căutat să lichideze cu această sta
re de lucruri. In felul acesta nu
meroase grupe care înainte nu-șl 
iude plineau normele, au trecut in 
rândurile celor mijlocașe sau 
fruntașe.

Astiei, sistemul de preluare a 
lucrului pe schimb este un in
strument prețios pentru ridicarea 1 
productlvlătll muncii și pentru 
creșterea venitului personal al 
minerilor.

Cu toate acesiea, sistemul de 
preluare a lucrului po schimburi 
uu a fost extins in toate locurile 
de muncă posibile. Și aceasta din 
mai multe cauze. De pildă, nu 
toate grupele de mineri au fost 
lămurite pe deplin asupra nece
sitată și justeței aplicării acestei 
metode. Unii dintre el mal zic că 
„produce nemulțumiri ’ sau „așa 
am lucrat de când thi minte".

Te de altă parte, minerii din 
uncie grupe refuză să lucreze Pe 
schimburi, din motive de orc'in 
tehnic. Spre exemplu, tovarășul 
Stro- Ludovic dela Anlnoasa, ara
ta că uu poate II intiodus s’stemul 
pe schimburi, din cauză că trans
porturile de material lemnos func
ționează foarte defectuos. Schim
bul I primește lemn suficient pen
tru armare, insă schimbul II și 
III duc lipsă de lemn pentru ar
mătură. Din această cauză ele nu 
mai put să dea norma de cărbu
ne, lucru care provoacă ncmultu- 
ni’rii între cele trei echipe dacă 
ș’au lucra pe schimburi. Și proble
ma aceasta e ridicată Și de alte 
grupe; In aceiaș măsură o ridica
tă și problema l'psei de vagonete 
goale pentru încărcatul cărbune
lui. Dacă o echipă care lucrează

(Continuare in pag. IU)

In comuna Uroi

Se consfruește 
un pod psste Mureș

Deși uevula unui pod peste <• 
reș iu dreptul comunei Uroi se 
sim|ea de mult t mp, această ne
cesitate n'a putut fi îndeplinită de
cât astăzi.

Lin inițiativa organizației Jude
țene P. M. R.-Hunedoara-Deva 
au și început lucrările de cons
trucție care înaintează într’un 
ritm rapid. Acum se luciează la 
turnarea betonului pentru che- 
zoane urmând ca Întreaga con
strucție să fie terminată în cursul 

I lunii Decembrie a anului curent. 
Podul este singurul pe o distantă 
de 17 km. astfel încât el vine să 
deservească un mate număr de 
sate dlu împrejurimi înlesnind co
municația rutieră.

Cei 120 muncitori care lucrea
ză pe acest șantier au la dispo
ziție o sală de lectură șl o biblio
tecă bogată. Totodată a luat llln- 
țâ o școală de cal flcare prin care 
se vor ridica in curând cadre ca
lificate necesare lucrărilor in curs.

C. BUDA, coresp.

Lucrând după’mefoda preluării 
lucrului pe schimburi

GwMM 

dela mina Aninoasa a 
obținut importante de

pășiri de normă

LUCRÂND DUPĂ METODA 
PRELUĂRII LUCRULUI PE 
SCH MBURI. ECHIPA TOVARĂ
ȘULUI POP IOAN 39, CARE 
MUNCEȘTE IN ABATAJUL TI
NERETULUI AL MINEI ANINOA
SA A REALIZAT FRUMOASE 
SUCCESE.

IN ZIUA DE 9 IAN. SCHIM
BUL 1 AL ACESTEI GRUPE A

(( ontinuate în pug. ll-u)

SABOTATĂ IN TRcCUT DE CAPITALISTUL AUSCIiNlfT

Se desvoltăși înflorește uzina naționalizată 
„Victoria" din Călan

Din realizările muncitorilor acestei uzine, în decursul 
unui an dela naționalizare

a împlinit un un decând uzina ,il'ictorla“ din Culan, a 
fort smulsă din ghiarele cupitabstului Auschnitt vi trecută iu 
patrimoniul Statului celor ce muncesc prin actul revoluționar al 
Naționalizării dela li Iunie 1948, înfăptuit de Partidul clasei 
niuncitoure.

Actul naționalizării dela 11 Iunie 1948, a pus cupăt exploa
tări capitaliste, al subotajului criminal, fățiș, al buncherilor 
capitaliști. Actul naționalizării y fost începutul unei ere noui in 
care oamenii muncii din întreprinderi eliberați de exploatare au 
pornit cu avânt la munca creat oare de refacere a fabricilor șț 
uzinelor sabotate și jefuite de nesațul capitaliștilor hrăpăr'vți

I zi na „Victorî-a“ din Calau o. 
glitnde^tc* \iu aticul lucru. Fur
nalul jnah nerepuidl dr nud|i 
nai era aproape de prăbușire ; 
înu^ijiilc-iuirltc întrun studiu de 
uzură inui-idut ; proci -ul de pro
ducție eru anarhie, ion numarou- 
m? gâtuiri nare făceau ca pru- 
duelîu sa fir micii și ide proubtu

Lvditate. Să ni umhiliui numai 
de depozitele uriașe de radiatoa
re n*butajU\, cure oglindeau i« 
mod elocvent nepăsarea cxntdu e_ 
rii cupi'ulb»tv fufă <ic hunul 
mers ul uzinei fufă de calitatea 
produselor necesare refacerii |ă- 
jii noastn suplu ;dc ban Ica 
piluliste pânu la 25 \ugust ÂV44

când țuro nuOMtiu a Sed <-.libe
lula de glonou>i A-mi'ă Hoșie.

Lu 11 Iunie u/‘x*a -Vic-
lorkf din Cadan i kvr'iit buc 
al celor ix* muncea*, iar i Minei 
lorii uzinei au pornit <*u r .-iii la 
Inirtceri socjaluie |jeni;'t j jb-r- 
ec urmele anarhiei .ihuLijulii 
cu pi Ud ist.

In luna August 194£, miiiiril**, 
iii ti U'hnU'U’nii uz n<‘i ți in I n: 
ungă j a meniul <u în dvcui- >b 
trei luni sa pună în funcțiune 
furnalul iuult al uzinei, cart crn 
oprit de mult timp, tocmai pen 
ir ucu era de mure iusum Ratate 
iu bunul mers ul produc|iri.

Anlrvhu|i dr orgun'zația d< 
Partkl în întixtvri sociali-ie >

(( ontinuare jn pag. fll)

Ședin|a plenară a Filialei 
Crucea Roșie Valea Jiului

In zhi-j iii- li Iunie, in suin 
(nsluoului XUincitoirt-e <liu 1>C 
iroșeni u uvut loc șeslinju pleiim- 
ru u Crucii Roșii, jxuuru alcgx- 
rcu comitetului .(Le conducere n 
l’iliulei \uleu Jiului, pie.uin și 
ulegcreu delegu|iilor la ( ongre 
sul pe țara , al OucLi Roșii.

După ce lovanișiil Pali, preșe. 
dintele (.omite,'.ului l“ro\i/nriu 
al orașului Pctroșcni a dcsclii- 
șidinja. a Tost propus pnvJdiu- 
inul de onoare comjnis din Ge- 
uciuTissimiil Stalin. ('li. (du’or 
ghiu-Dej, secretarul general al < 
C. a) I’’ Ăl. R.. prof. dr. ( 1
l’arhon președinți le J’rez.'diiilui 
Mr.rci Adunări Naționale, dr. I’e- 
Ini Grozu, președintele ( oiisiliu. 
Iu de Miniștrii și 1. Punuleseu 
din partea Crucii Roșii.

in prizidimmil aietiv au fosi 
aleși iov. Maria Sârbu și I - Ha- 
ternay. membrii în Biroul A <> 
mitctului Juikfean P. M. R. 
Valea Jiului, câte un repreziu 
tant din partea fiecărei organi
zații de massă, precum și iov.

Szilagy loiîli. din irurteu frunta
șilor in proiluc(ie.

I.iiând cuiiiiitul. tuvurușa Ma 
ria Surim a urutat sarcinile ci 
stau in fa|a ( nicii Roșii in lup. 
ta pentru paie, arătând in «m 
tînnure situația din ce in ce mai 
dezaistruoa«n a situa|iei sanitare 
și sociole a oamenilor munc'i 
din tiîrili capitaliste. în cnnirusi 
iu progresele ur'ușe înregistrate 
de clasa Uliincitoun- din tarile 
eu denioerufie populară.

IU |>rezeiitan|ii. organizațiilor 
de inassii uu adus ujioi sulutul 
plenurei (.i-ucii Roșii. Inun<lu-și 
angajamentul să den tot spriji 
nul acțiunilor întreprinse de \- 
socialie

In coiiiiiinan, toi. < . Moluar 
a du( cetire raportului de acti
vitate. iu cure a enumerat risi- 
lizuriie p< intervalul l Mai 15 
Iunie a Filiulei Crucea Roșie 
Tulea Jiului.

Subliniind succcscli ob(iniile

(Gontinuare in pag IU)

Minerii dela sectorul 1 
al minei Lupeni începând 

cu 10 Iunie lucrează 
in contul lunei Iulie

MUNCIND CU RAVNA PEN
TRU ÎNDEPLINIREA PROGRA
MULUI DE PRODUCȚIE PE CEL 
DE AL DOILEA TRIMESTRU, 
MUNCITORII MINERI DELA 
SECTORUL I AL MINEI LUPE
NI, IN ZIUA DE 9 IUNIE AU IN- 
DEPLINIT PROGRAMUL PE ÎN
TREAGA LUNA.

SAU EVIDENȚIAT IN ACEA
STA MUNCA ECHIPA TOVARĂ
ȘULUI LUPAȘ JUSTIN CARE 
DELA I 9 IUNIE A REALIZAT 
O DEPĂȘIRE MEDIE DE 75 LA 
SUTA. URMATA FI ND DE GRU
PA TOVARĂȘULUI POPOVICI 
FODOR CU O DEPĂȘIRE ME
DIE DE 4 LA SUTA, S'AU E 
VIDENȚIAT DEASEMENEA GRU
PELE ANDRUȘEK MIHAI, BAR 
THA EUGEN. ROMAN AMBRO- 
ZIE, DEMIAN TRAIAN, TIMAH 
ALEXANDRU Șl KACSO MIHAI 
CARE INTRE I ȘI 10 IUNIE Al 
AVUT DEPĂȘIRI INTRE IU Ș 
ah LA SUTA.
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Munca bibliotecarilor, o muncă de răspundere 

și de mare importantă care Irebue orientată

Să întețim lupta pentru îmbunata 
cărbuneluifirea calității

(urmare din pag I)

Cr<țatr ru vuipul dc a fi pu- 
tcruux* focare de c-ullurft, duba 
rik* mu(ic:<orc$ i dfrn Vulo» Jiu
lui uu obținui stMKCw îu îivdv- 
pliflirc^i impurtaniti Lor lor sarcini. 
Idtor pe longA realizării. țn înmi
ea kw te mul numiftvdiî <» ri<* 

grave MuJiitiun1 tfi l-rj^uii 
<*rv ct’T o rât mai gruhliicu li- 
t’Jl.1 ’• a IV

E vorba 
orguJUziiiL 
bLiu ltvtk\
cutii, înțolrg&ndu-ți imiisHintu, își 
duc munui bibluUtvairiL

Și Lrcbue urutut 
putvrn'c mijloc <be 
ouliuru in iinu «o 
na fost jk- duplin

Formdu sub curv
■CKuieetâ princ* pala I i.jiwft 
uiui amili. In râului lor poa
te inuidra lips*i de xliscurnăiiiAjii 

dut idovudu hi dubnl 
drbi L<mmm în 

irit1ea ciferțilur, 
de d'tiuernnniâiil 
cu in biJăiotocji

uci <!<• fi’liii cum sunt 
ți I iuioții>ii<K.ui bi

ți in iju-ciull d< (ciul

că ml mai 
răspândire a 

oui tea — 
Intmbuințut. 
m- muiiifc'K'.u 

sunt

CVCd 
s'uu 
cure 
rlu-

existe 
colt cț ia dr .15 lri“.

dr care s’« 
muncitorime 
ce privințe 
atolii și lip ,5 
Le-a prrnibi
bului dela PulrTu su niui 
romuti? djit

O pltu forma iui eanu **’ mu- 
njfesJă lipsiiril.- e ceti u înLc i 
ÎDiportunțc ce se ocor<iu înfiin- 
tiu-u unor săli Jeolură. ooret>- 
pujizăti are. I i mjjorita ea citi 
burdor aceste 6ăli în coJnpu- 
mție cu cele rc/orvute altor sec
ții ca l/lâird de pildu — sunt 
cu totul nx'ivicnipurizotiMrc ți nu 
euneNjium' prin niHifiul lor redus, 
■copului.

Iji I.upeni însă undi- există o 
sulă de lectură, (xciupluru cu a-

runjaro și lărgime, cititul nu se 
puii tu decurge In cele mul bunv 
c<mdi|iu>ni din ruu/a megafonu
lui care conturba liniștim cititori
lor.

O liqjsfi de actxuși importantă 
a dctour.cluuu in eurv «unt uruii- 
jute cărțile. Nu s’u ținut M*uinu 
In uranjaJ'u 'de conținu Iul lor. 
astfel ca la Loiuvi opvri le lui Ho 
ma'ai Holund au ajuns lăugâ 
, icc< te prualicv dc muraturi*'. 
Acest luciu impuxlkâ buna di 
fu/uro u cărților, ulegunu lor și 
munca dc liudriimurv pe cure 
bibliotecarul trebue s‘o ducă Lj 
râmlutiilc cititorilor.

Lipsurik și gn^ej/le oare ex- • 
tu m* duton sc lupt ului cu ib-blio 
tecuiii nu și nu înțeLcs iu intre- 
giinc m<biunva și Hiircinilr lor 
n’uu f(,,t ind< ajuns îndemnați dc 
cut re sindicutcli rcs|xx:fivc.

(farr Mint surcMiilc pe <Xirv 
trebue nu le îndeplinească b’blio 
tocuri i ?

1 rebut uiiitut dc«a începui, 
răspunzând jbicstei in treburi, cu 
<i fi bibliuitecur nu înseamnă a 
li uu simplu dis'ribuitur «dc 
curți. Acist p(K*»t •'iLcliule pregii, 
lire și mui ales munca și ,ru.,puu- 
(li iv.

Bi| «liotccarul trrbu ‘ *ă f 
îrt'ruii a oi al ciljlulu*. Ce m- 
țeJege prim ucousla ? La A'ninoa- 
sa dc pildă, tânărul 
Builniș Guvrilu - 
cure uJjLi acum 
citească — i s’a 
carte ..Ludwig 
sfârșind fidosafitii 

enc Fr. fuhgels.

iliiu nMniKiicu 
eu nu w <Juu

iii 
cuj- 
cit i-

r»n.|

tui
in-

vagonetar 
mnlți alții 

ÎIKM-put sil 
Ca .pruni’! 

ti

bi 
au 
dut 
Femc-rlsuch
clasice, gcmui-

L bi»e rA w 
vărțj. Dur c rău 
oiniihu țjalrivit. i'iiikihii fdră jn 
(loială un om caro jM’ntru prima 
dulfi când inccarcu ttfl aiUxiM ft 
i se (IA o iisrmvneu ciiih*. nu vu 
Iuțeligv ii iiLik- nivivuJitt Li buzii 
o prealabilii pregătire.

lutu în <v <M»ndu rolul dr iu 
(IrumUtor al bibi io k-c uiru.hu 
ru tiu <zîr|i potrivi le nivelului 
turul politic aJ luir.irui 
lor.

Bibliotecarul în aJ do4e<i
tivbu< sîi urmâncuMiL tlcbwUu- 
ri’u prLn citit a fkxarai tovarăș 
cure fr<‘Cv/,ut<\i/.a bilJ’oteru clu
bului nvipiM'tiv,

La unele cluburi cq Pr'riki 
și Ani>iiou.su k’uu făcut fitșr huli 
vidiuilc fiecărui
ILhUl j*
OSlIel CUIU h’u ( 
variiș muu nlluJ i 
câ țnu.

l>u I aupeiii h’/i 
luudabdiî (k
I iifor 
câJții 
poate 
luc >, 
duca
Illlltiltu u 
răsfoită.

Aceutitu 
vodil u da 
(te ipozjtivc i rebut su M5i'Wucseu 
drcipi pilda celorlulU* cluburi d'n 
Vulcu Jiului, Irebue să fie una 
din im.dod.ele generale de munca 
uk‘ bibliotecarilor <|XMitrii îndc- 
pliniiea uneia din principalele 
lor KuiciJLÎ.

u
pojMiluri/.ujvu b1 

puica să rriHpuiidu 
făcui niuik.
nu sunt ciuturi, 

ymțini cupom- c\ib- 
ulvts vukiurcu aduu-

hiiil imițiu ivu 
n cerc •fiecărui ri- 

o ‘.curta recxai/jc asupru 
iinpriimulutc. A-tf I se 

urmai i intr’adrvur ducă >r 
•au nu progresu prin ciliil și 

îiHi'iixh vdr curca împru- 
fost citita «uu nuiimi

lul e împușcata separat; după Îm
pușcare, șistul e aruncat inapol 

către prabusirt după care se 
împuțea frontul de cărbune curat 

Dar buna calitate a cărbunelui 
nu constă numai in alegerea Șis
tului. Procentul ridicat de căr
bune prăfuit înrăutățește calita
tea; deaceea minerii din grupa lui 
Godja plaseaza găurile de împuș
care in asa fel, incâi cărbunele 
sa lie rupt de deunan in bul- 
Kari cât mal mari.

MECANICUL DE CRAȚIR 
LUP IA ALAIURI DE MINERII 
DIN GRLPA IOVARAȘULUI 
GODJA PLNIRU IMBLNAIA- 
TIREA CAUTAȚll CĂRBUNELUI.

Cu toate ca tovaiășni Godja 
șt ortacii lui se s'râduesc sa a- 
leana țistul din cărbune cât mai 
Dine, dalorba cânii ații mari de 
cărbune pe earu o exlruKe acea- 

lă xrupa in f.ecare z1. mai sca- 
pa multe bucăți de s st care sunt

duse la crater irnpreunâ cu cii- 
bunele-

Pentru ca >1 aceste bucîțl de 
«Ist st ile jl ele alese, tuvarițul 
God|a s a înțeles cu meutnlcul 
tiare luanlpuleact craterul d u a- 
lialu ul Iul, sa aleagt buci|lle de 
tist d’n cărbunele transportat pe 
crater.

Acest lucru a dat roade bune. 
După ce mecanicul de crater a 
ales o cantitate mal mare de ilit 
din cărbune, acesta e incarcat in 
vagonctu ți scos afară din mint. 
Cărbunele rămâne astlel iu iutrc- 
glme curat.

Cu aprobarea directorului ei- 
ploati/ril, pentru Uecare saxonei 
do |lbt mecanicul de cra|er pri
mește plata de 30 lei, suma cure 
reprezintă o inică parte din chel- 
tucllie de t ansporl țl alegerea Ia 
pierarafie a glrtulul din cărbune.

Muncind In fulul ac sta ortacii 
grui-ul tovarășului Godja Gbo>r. 
glie scot in liecure zl 234 254 to
ne de cărbune de bună calitate.

>

mo'odu care s’u <!<•- 
re /uitate cât se poate

Activitatea cluburilorsindicaled inllRS.S
în timpul verii

In perioada a tuală de trecere 
treptată dela soziajism la comu
nism. educația camcnilcr muncii în 
spiritul patriotismului sovietic și 
înlăturarea rămășițelor capjtalis-’ 
mu’ui, conștiința oamenilor lâpătă 
o importanță hotârîtoare. Munca e- 
du ativă contribue la întărirea U- 
niunii Sovieiice. la înflorirea eco- 
noniei ei naționale și Ia ridica
rea nivelului cultural al poporu
lui sovietic.

In lup a pentru realizarea aces
tor sarcini, rolul sindicatelor so- 
vie ice ette foarte important. Sin- 
dica‘ele lămuresc pe larg camenii 
muncii asupra politicii Partidu I 
lui Comunist (b) și a Guvernului 
Sovietic în problemele interne și 
în poli ica externă de ccnsclidare 
a păcii în toată lumea. Sindica
tele sovietice posedă o bogată ex
periență în'ceeace privește propa
garea cunoștințelor politice și 
științifice și răspândirea metodelor 
dc munră de înaltă proauctivitate. 
Activitatea sindicatelor sovietice în 
domeniul educației ideologice și 
culturale a oamenilor muncii este 
îndreptată spre un singur 6 op: ri- 
dicarea continuă a capacității 
mun ă și a nivelului politic 
coistructorilor vieții noui.

Cel de-al 10-lea Congres al 
dicatelor sovietice a subliniat în 
hotărîrile sale că ,.sarcinile actuale 
ale sindicatelor sunt: educarea oa
menilor muncii în spiritul atitu
dinii comuniste față de muncă și 
propr etatea colectivă, răspândirea 
largă în masse a cunoștințelor 
științifice și tehnice pentru a .ri
dica nivelul cultural și tehnic al 
clasei muncitoare, propagarea în 
masse a celor mai bune opere ale 
literaturii și artei sovietice pro
gresiste, desvoltarea activității ar
tistice a muncitorilor, funcționa
rilor, elevilor și copiilor și ame
liorarea muncii Pala elor, Ca-clor 
de cuburi și a cluburilor muncito
rești .

P-.i1 u a u ura rezolvarea aces
tor sarcini se procedează în pre
zent La verificarea activității insti- 
lu ii or culturale sindicale din în-

rî-
de 
al

s n-

trcaiga Uniune Sovietică. Au tre
cut aproape dcuă luni dela începu
tul acestei acțiuni. In Palatul de 
Cultură al uzinei de automobile 
,,Stalin’* din Mo»co\a. în Palat !e 
de Cultură ale uzinelor „Kirov” 
și ,,Gorki” din Leningrad, în clu
burile textilișlilor din Moscova! 
și Tașkcnt. în acelea ale metalur- 
giștilor din Ural ‘i Ucraina și 
ale constructorilor de mașini din 
Kazan, munca de culturalizare și 
de ridicare a nivelului politic al 
oamenilor muncii s’a intensificat 
și a devenit variată.

Deosebit de vie a devenit ac
tivitatea cabinetelor tehnice func
ționând în cadrul Palatelor de 
Cultură, ale uzinelor. Acestea au 
organizat expoziții interesante cu 
caracter tehnic științific. Con ide- 
rabil s,a mărit numărul abonați- 
lor la bibliotecile sindicale pre
cum și numărul cercurilor de ar
tiști amatori. In prezent, se apro
pie o perioadă de măre răspun
dere a activității instituțiilor cul
turale. Se apropie vara. Sindica
tele sovietice au luat măsuri pen
tru a înlătura slăbirea activității 
cluburilor în timpul verii. O ho- 
tărîrc specială a Prezidiului Cen
tral al Sindicatelor sovietice pre
vede lichidarea stagnării în tim
pul verii a activității cluburilor și 
instituțiilor culturale sindicale. Par
tidul Comunist (b) cere ca edu a- 
ția ideologică a muncitorilor și 
funcționarilor să devină O preocu
pare zilnică a sindicatelor.

Majoritatea cluburilor sindicale 
posedă terenuri sportive de vară 
sau terenuri care pot fi amena
jate pentru sporturi. Asemenea te
renuri vor fi folosite pentru a or
ganiza o foarte variată activitate 
a tluburijor muncitorești. Cu 
chehueli minime se vor amenaja 
pe a-este terenuri săli dc lectură, 
lectorate, cinematografe de vară 
ș. a. Conferințele, discuțiile, vizio
narea filmelor, audierea concerte
lor și participarea la spectacole 
vor atrage numeroși muncitori. Va
ra deschide muncitorilor perspec
tivele minuna e ale excursiilor,

\ju grai 
expoziții 

de perete

îndatoriri 
îndutoriri dc 
u.cJiilut dar a

d.‘

prilej de organizare raționaJă a 
odihnei oamenilor muncii.

Excursiile cu mașinile, trenu
rile și vapoarele oferă muncitori
lor posibilitatea completării cunoș
tințelor lor în privința bogății
lor economice ale țării. Pe de 
altă parte vizitarea locurilor unde 
au avut loc luptele din războiul 
civil și bătăliile din cursul răs- 
boiului pentru Apărarea Patriei 
vor contribui la desvoltarea în 
rândurile tineretului a s nlimentu- 
lui patriotic.

Luând exem'ple din natura în
conjurătoare .conferențiarii care 
vor însoți excursiile vor dcsvol'.a 
subiecte luate din biologia sovie
tică pentru a ilustra doctrina și 
învățăturile practice ale liii Miciu- 
rin și ale discipolilor s*i.

,,Plane‘ariul natural” — cerul 
înstelat, va servi la demonstrarea 
conferințelor și discuțiilor având 
subiecte astronomice privitoare la 
structura universului, etc.

In U R.S.S.» excursiile muncito
rești în afara orașelor constituesc 
cea mai plăcută întrebuințare a 
timpului liber al oamenilor muncii. 
Aceste excursii sunt pentru colabo
ratorii cluburilor muncitorești, un 
prilej fericit de antrenare a ex
cursioniștilor la diferi e jocuri 
sportive, la discuții interesante, la 
concursuri dc natație, exerciții de 
gimnastică sau trageri la țintă. In 
orele libere, muncitorii participă 
la spectacolele și Ia! concertele cer
curilor dc artiști amatori.

Experiența instituțiilor culturale 
sindicale, fruntașe, ca Palatul dc 
Cultură al metalurgiștilor din 
Magnitogorsk, a dovedit că vara 
departe dc a reduce, dimpotrivă 
lărgește considerabil posibilitatea 
de organizare a 
turale variate și 
logic înalt.

Fiecare Oră a
va fi întrebuințată de instituțiile 
cui urale ale s ndicatelor sovietice 
pentru întărirea educației iduolo- 
gico-poli îce a oamenilor muncii 
și pentru ridicarea nivelului lor 
cultural.

unei munci cul- 
de un n vel idco-

sezonului de \ară

ACLM, O GRUPA CARE NU
BUNE DE

St INGPIJLȘIE SA Ut A CAR- 
CAL1TATL.

«?
sî

dc 
rn-

vii-duci |o alta sarcină dc 
una dintre cele nud prin- 

Jjulmjbtiireu ci iiim'uihiiu 
■larga difuzare a cui urii

mai just
Dur nu r numai utaL Bibliote

carii in buc mI fie în primul 
rund arcizi cari* «a ducă o muu 
că <U' |MJpulanzure p ezirților in 
râjkduJ musMi <!<• imuUcHor.i. 

lli|Lli()lt!C4irul dela C\ubul «hu 
AninousH de pilulă, -• pluiigc 
fără nici un rezultat, ca uu vine 
niuiuui jm’Jii bddiotecu.

Du/ duca ar Ii in treimi &•. 
furut pivi'tru 
bliok‘<'ii Ji’ar 
decât că n'u

I u det c 
I lindcă pnea 
Iciițu și mai
lelor biU'ot*1^.

>>i uu c toula.icni numai hă •• 
spună : meni la tuiib o lobLolc 
(â. frcbuc popularizata carie cu 
carte, volum cu ;vulum urutân- 
dii-so fu cc consta vuduurva e*.

Meiodo fviiiH mai multe (nici 
una liiha na fuht folosita pana 
ucurii) popularj/u<iru cur
ților se p.Juie luce pi in 
prin mcgiiloii ne, prin 
sun articole lu guzetu 
□ cLabtU-hu ș. a.

lui a o alia wr!c 
a biibho imurilor, 
curo încă nu s'imi
căror înikpliii're trebue su-i țire_ 
()ciijk‘ serios in viitor.

BiblioteeaJ ui mai trebue mi f'e 
și un organizator al cititului. 
AJci însă un io! mujv — rolul 
tic conducere și indriunun* nu 
il au nuniui (ximiUuE- cluburi, 
lor și în spccâii sindicutde 
org, dc Partid.

Vu ticbiH în acest sCjus să 
organkeze lecturi- in colectiv, 
se ciseu in grup o carh, 
se tragă din ca pe bază 
sc h tniburi de păreri cx-le mu ii 
torocse InvățuiniintL pructiee.

Iută 
tor ;->i 
cupole, 
o nar.i
in iiiflh c și o conirbuție dintre 
ceit mai prc|iou‘c lu dezvoltarea 
gustului jn-jitru

In 
lor 
mau 
(xi m 
dcplinire ?

l’ără înodia-la exi așa cum sc 
muncește acum roa-lizarea lor c 
încă ceva îndepărtat. Dar toc
mai pentru grabnica lor înde
plinire tjvbue să se pornvuscu la 
munca înir’un ritm nou.

Se c<re o munca niui intensă, 
o activitate care tsă dovedească 
pix/AHța tpiiriitului de răspunde
re r?i a coJiștiaiicîuziluțLi. Atât 
însă e totuși insufki ut. E vorbu 
în primul rând de ajutorul efec
tiv — sub formă de îndiumarc 
— pe care sindicatele trebue sî-1 
dea bibliofccia.rHor venind 
aceasta să le oriejikze mai 
munca și sa le-o facă ținui 
nicu.

Jn ul doilea rânxl trebue 
b>t de metode. Bibliotecarul 
gur oricât utr munci 
face’- jfață tuturor 
De aet<*a c necesară formarea 
mai grabnica a colectivelor 
mu nea în care je,i «a găsească 
sprijin activ și permanent in 
Bvi alea practică.

xȘi Snsfârșit, se impum o 
bogăția a experienței dc mimică. 
Acesta iimpuJie stubilirca unui 
schimb organizat de experiență 
între bibliotecarii tuturor clubu. 
iilor iiMinciitorești din \ alea Jiu. 
iui.

Acest fluent cade în sa i ci mi 
Consilitlui Sindicul can și el v.i 
tirbui sa ^Ijicâ o muncă mai 
susținută jx* plan cidturul.

Numai pătrunși de importanța, 
misiunii lor, ajutați* efectiv iu 
muncă de cutie sindicate ’și org. 
de Partid și Consiliu.! Siniliial.

. bibliotecarii voi putea faca fața 
sa cailor lor. Și aco't lucru

, prezintă o importanță deosebită : 
dc felul cum muncesc bibliotc- 

I curii dep-jide în marc măsură 
dacă bibliotecile sunt sau nu lu 
nivelul misiunii lor.

mit.
Tații bibliotccarihir 
niun<> toreșli stuii 
ți ulinire o-Jc mai 
pot ele sil fie du.-

cluburi 
sarcini 

m r ioa 
o la in

priu 
ju-t 
rod-

vor- 
si li

nii poak 
îndatoririlor.

cât 
d< 
un 

-a-. -

îni-

In sectorul I al in nel Lupenl, 
mtr'un aba ai camera ncinecanl- 
zat, lucrează grupa tovarășului 
Keberlc Matei, care niciodată nu 
rămâne sub normă. Pe luna Mai 
a realizat o depășire de pe te 50 
la su a, iar pe pr ma decadă a lu
nci Iunie, datorita unor greutăți 
in muncă, dep5tir-a de norma a 
fost numai de J la su'â.

Deși m nerii din grupa tovară
șului Keberle au dat dovada ca 
știu sa lupte cu u.ces pentru 
marirea productivități, muncii, nu 
acela, lucru ‘e întâmpla 
calitatea. Abatajul camera 
lucrează această grupă e 
lat pe doua fronturi, iar
de cărbune arc intercalați dese 
de șist.

La împușcarea celor două fron- 
tur do cărbune nu se tme seatnil 
de plasarea găurilor oii așa lei 
inc'.t ți lui șl cărbunele sa I c 
rupt in I ucati mari; nu se tme 
seama ii se facă economie de ex- 
I losiv.

Împușcat in felul acesta, atât 
cărbunele cât și intercalațiile de 
șist caJ in bu.âți mici, rezultând 
un procent ridicat de cărbune 
prafu t. Deas'.mcnea șistul care Si 
el e i răfuii nu mai poate fi ales, 
c încărcat in vagonete împreuna 
cu taibunele și scos afară din 
mină.
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fiu lift liiH 
ș: in i rm 
Jci na '.n

Si Cil 
in care 
exploa- 
st ralul

Astf l, cărbunele eitr.s de gru
ia tovarășului Kvbcrlu Matei, ț 
prăfuit șl cu uri conținut du 
care variază zilnic intre 3J 
la *utâ.

l)H(6 grupa ft/Durăfului 
bcrlc e fruritb^a in

prudut ituitufea, 
lucfu hC pfjuli' sputu1 
ie piiiPș'r tuli lalea 
coada multora.

Exemplul dat dc grupa condu
să de tovarășul Godja Gheorghc 
trebue sa constltue tm exemplu 
demn de urmat pentru grupa to
varășului Keberle Matei și pentru 
toate celelalte g ure In aceea i s - 
tuațic. Găurile de Împușcare nu 
trebue să fie plasate la Întâmpla
re; e necesar să se țină ?eemfi 
ca frontul de cărbune și Interca
lările de șist să fie rupte în 
câți cât mai mari, pentrucă, 
iei, șh ul din cărbu e poala 1 
cu ușurință.

Acordând atenta cuvenită
bunăl.țlrii calitatH cărbunelui, prin 
reducerea procentului de ș -t și 
cărbune praluk, giupa tovarh utip 
Keberle va iuțea obține i uccese 
Cu adevărat frumoase șl ia lupta 
pentru mărirea producției dar și 
in lupta importantă de reducerea 
prețului dc cost al cărbunelui.

ST. MIHAI

bu- 
«»<• 
a’c\

im-

In Cehoslovacia au început festivitățile 
în cadrul Săptămânii prieteniei 

Româno-Cchoslovacc
(urmare din pag. f)

operei lui Smetana „Mireasa vân
dută".

Presa cehoslovacă dc Duminică 
consacră articole și lotORrafii des
chiderii săptămâni) prieteniei ro- 
niâno-celioslovace. LIDOVE MO- 
VINI publică pe prima pagină fn- 
toprafla Prof. Par hon, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale. Numeroase ziare publică ar
ticolul ambasadorului R. P. R. la 
Praga. Dlonlsle lonescu, In care 
acesta arată că TRATATUL DE

PRIETENIE, COIABORARE ȘI 
ASISTENTA MUTUALA ROMA- 
NO-CLHOSLOVAC CONSTITLE 
EXPRESIA „VOINȚEI DE NE
ZDRUNCINAT A POPOARELOR 
NOASTRE DE A APARA DEMO
CRAȚIA Șl A ÎMPIEDICA UN 
NOU RĂZBOI".

Intr'un articol publicat in RU
DE PRAVO, ministrul Justiției Dr. 
Alexei Ceplcka, scrie: „Prin iu- 
(ăilrca prieteniei romăno-cehos- 
lovacc, noi consolidăm lagărul 
popoarelor rrogn.slste $1 iub toare 
de pace căruia ii aparținem".

4

Grupa fov. Pop Ion 39 a obținut 
importante depășiri de normă

ZIUA DE 10 IUNIE CU 69 LA 
SUTA.

ACESTE FRl MOAȘE REALI
ZĂRI ALE GRUPEI TOVARĂ
ȘULUI POP IVAN 39. VOR TRE
BUI SA F>E UN ÎNDEMN SI PEN
TRU CELELALTE GRUPE DELA 
MINA ANINOASA CARE 1NCA 
NI AU INTRODUS METODA DE 
TRELUARE A LUCRULUI PE 
SCHIMBI R« TOTODATĂ O PIL
DA PENTRU ABATAJELE DE 
TINERET UNDE UNU TINERI 
NU SUNT ÎNDEAJUNS PĂTRUN
ȘI DE SPIRITUL ÎNTRECERI
LOR SOCIALISTE.

A. ANDRUK

(urmare din pag. I)

AVUT O DEPĂȘIRE DE NOR
MA DE H LA SUTA, IAR IN 
ZIUA DE IC IUNIE, NORMA A 
TOST DEPĂȘITĂ CU 25 
SUTA.

SCHIMBUL 
TOVARĂȘUL 
OBȚINUT IN 
O DEPĂȘIRE
LA SUTA, IAR IN ZIUA 
IUNIE DE 42 LA SUTA.

DEASEMENEA SCHIMBUL 
CONDUS DE RUSU ION IN ZIUA
DE 9 IUNIE A DEPĂȘIT NOR
MA CU 42 IA SUTA, IAR IN

II CONDUS 
CERGHEZAN 

ZIUA DE 9 
DE NORMA

LA

DE 
A 

IUNIE 
DE 
DE
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DIN CÂMPUL MUNCII
Muncind pe ba»A de întreceri socialiste

Numeroși muncitori dela A.C.P.
depășesc

Încadrați in inlrccvri socialiste 
individuale, nuniercsi muncitori 
dela Atelierele Centrale Petrose- 
ni, au reușit sa depascască nor
mele stabilite, cerând micșorarea 
duratei timpului necesar pentru 
execatarea diferitelor lucrAri.

Astfel, tovărășie Nandu Petru 
si Clemencici Eugen lucrând la 
een rarea nicoanelor in strung, in 
loc de 10 ninute pe bucatâ cit 
avea» programat au redus tim
pul de centrare la 5 minute, iar 
la struiigirea unor roti dlnfate. 
tovară'.ul Nanciu a redus timpul 
de lucru dela .300 la 200 minute 
de flecare roată.

Deasemenea, ecli pa de cură
țire a roților de vag nete ..Stan
dard'' care lucrează la turnatoria 
de otel, a redus timpul de lucru 
dela 19.10 minute |u 14, iar to
varășul Dana Andrei care a lu
crat la turnarea distribuitoarelor 
pentru intiă a reușit sl reduta 
operațiunea de turnare dela 160 
minute la 116.

Toate aceste echipe au cerut 
fixarea de nou' norme, cele ve
chi nernai fiind corespunzătoare.

• * a
Dar in legătură cu fixarea a-

Muncitorii Atelierului de grup Petrila 
au eșit învingători în întrecere 
cu tovarășii lor dela Atelierul de grup 

dela 1 onea
Intre secțiile de reparat vago- 

nete dela Atelierul Petrila și Ate
lierul Lonea, pe luna. Mai au 
fost organizate întreceri socialiste, 
cu obiective concrete pentru mă- 
Jjrea produclivilă ii n uncii .pe pos
turi om lucrătoare.

Întrecerea a fost câștigată de 
Atelie ul Petrila, care are un uti
laj tehnic mai bun. La secția dc 
reparat vagone e dela Atelierul 
Lonea, lucrează Zece muncitori, 
cari în 276 posturi au '■reparat 
311 ragonele.

La aceași secție a Atelierului 
Petrila lucrează 8 muncitori care 
prestând 203 posturi, au reușit 
să repare 518 vagonete. Astfel 
Atelierul Petrila a fost declarat 
câștiga or al întrecerii cu o depă

PRELUAREA LUCRULUI
PE SCHIMB

(Urmare din pag. I-a)

pc tchimb nu are vagonete sufl- 
i Jccnte pentru a încărca întreaga 

cantitate de cărbune ruptă din 
strat, la sfârșitul programului de 
muncă cantitatea de cărbune ră- 
ingsă, e plătită echipei care lu
crează în schimbul următor, fapt 
care păgubește pe prima.

Pe de altă parte, tehnicienii mi
nerii spre exemplu la Anlnoasa 
și Lupenl spun că nu pot să 
preia lucrul pe schimb la toate 
grujele, fiind prea putini, deci su- 
ptaaglomcrati cu munca.

Inpiedicăndu-se de aceste cau-. 
ze. unele ridicole, altele obiective, 
uar care Pot fi înlăturate, extin
derea sistemului de preluare a lu
ci u ul pe schimburi merge încă 
greu.

t Direcția Minelor insistă asupra 
Lcestul lucru. însăși minerii din 

Valea Jiului și-au dat seama de 
necesitatea aplicării pe scară in- 
t’nsă a acestei metode socialiste 
de muncă. Văzând că numai in 
teiul acesta numărul de grupe ră
mase in urmă vor fi reduse sim
țitor, numai in felul acesta se va

normele
cestor .norme se mai comit șl 
greșeli care vor trebui evitate.

De exemplu, strungarul Cle
me». ci Eugen a prim t 160 mi
nute pentru struiigirea unei bu
căți de buc <• din fontă, Găsind 
cu prin schimbarea cuțitului 
..Kalialt" dela strung, cu cuțit de 
„Wlillu" lucrarea se poate face 
inlr'un timp mal scurt, iov. Cle- 
men ci a cerut să I Se reducă 
timpul de execuție. Biroul de nor
me, fără un calcul bine documen
tat, a fixat 21 ni'nute pentru fie
care bucata. La prima Încercare 
s’a dovediți Insă, ca dacă se e. 
I nVna timpii mor(i, sunt necesare 
cel put'n 40 minute pentru acea
stă operate.

Desigur că acest lucru este o 
piedică în calea muririi produc- 
fiel și deaceea pe viitor aceste 
fixări de timpi din birou vor tre
bui inlălura'ie, urmând să se f- 
xeze precis după calcule obiec
tive timpul necesar pentru orice 
operație.

E. FAGUREL

șire medie a programului de 
producție de 58 la iută.

Dar nu numai 6 ilajului mai 
bun, se datoresc aceste frunicase 
depășiri, Ele se da ores. în pri
mul rând și bunei organizări a 
muncii. Pa'aki Alexandru din cri 
8 muncilori a format o s ngură c- 
chipă, astfel încât lucrul mergea 
mult mai bine decât li Lenea unde 
cei 10 munți ori, au format 5 e- 
chipc de câte 2 oameni cari lu
crau independent fără să existe o 
colaborare și a utor reciproc.

Muncitorii dela Lonea vor tre 
Lui să folosească exemplul de bu
na organizare a muncii, a ct lor 
dela Petrila pentru ca în acțiu 
nile de viitor să obție succese mai 
frumoase.

putea spori în massă productivita
tea muncii.

După cum se vede, această me
todă poate fi extinsă numai prin 
înlăturarea piedicilor care-l stau 
ip cale, piedici care până acum 
incă n'au putut fi lichidate.

AȘA CA SI IN PRIVINȚA ÎM
BUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII CĂR
BUNELUI ZIARUL NOSTRU 
CHIAMA MASSELE LARGI DE 
MINERI ȘI TEHNICIENI SA 
VINA CU PROPUNERI PRACTI
CE IN CARE SA ARATE DECE 
TREBUIE SA LUCRAM DUPĂ 
SISTEMUL DE PRELUARE A 
LUCRULUI PE SCHIMBURI ȘI 
CUM POT FI ÎNLĂTURATE 
CAUZELE CARE STAU DEA- 
CURMEZ1ȘUL EXTINDERII LAR
GI A ACESTEI METODE.

Iu felul acesta fiecare miner își 
va putea da odată mai mult, con
tribuția sa lâ extinderea sistemu
lui de preluare a lucrului pe 
schimburi cerută de industria 
noastră națională care are nevoie 
dc tot mai mult cărbune, cerută 
de reducerea numărului de grupe 
ramase in u.mă și de ridicarea ni
velului de viată a oamenilor mun
cii din mine.

In mafchul de finală 
disputat la Pctroțesi ia 
cadrul C.T.M., C.S.U.P.

a dispus cu 2—0 dc 
Liceul Mixt

Iu cadrul Cupei UnitAfii l|< 
IWltUldul [uza M cltxuzt, U I Oh 1 
programate diferi (c probe do 
lelitriu, precum ți jntutchuri df 
bjumdbidi șt "(dlry-bujl.

I)lu cuuzu liiupultfi mfeTuvoruj 
bil 11(1 hiiU putut (lihpuUt decât 
luulchiLTiJc de vvolAey cu iuti 
jjrre d<du i»ru 10,50.

iDujm tnugvrt’u la bolț u mirul 
pi teren Liceul Mixt <și Mindul
tul Constructor.

/•'urmuliile : Liceul Mixt L 
șan, ȘlcfaiUt>( li 1 luminieaii, -Vi; 
curiei, Ncxibcr Zoicnn.

Stuulutuiul Contdructor j Brui
eri, Pop, Gogu, ()moiai ('rișan și 
1 Xm.

Rezultatul final a Joși 2 (I IB 
—-13l^ 16 14), pvnlru 1 auriii M’xi, 
llczultutul cslc jllM dt ou’cci*. li
ceul u jocul mai b'me.

Al doilea muicii progruniul n 
fost intre ('. S. IL Petroșani și 
școala de sbor.

/•'urmuțiile : S. I P Gini'-'
gcu, Mumdc Dobrc, Suji, Gnu- 
lx, Angelcttcu.

Școala dc Sbor : Tuwn, ( til- 
z<4, M ucenicii, Mur ton, <\»nsiiui- 
lin, Dulak, Slubuzcanu.

C. S. U. P. a dispus «Le ,*jicou-(i 
la de Zbor icu 2—0 (15 1; 1
15—5).

S’au ciUisi'fiqat pentru fiiudâ' 
C. S. U. J’. și Lkcul Mixt. i

Acest inatch. a fosl duputut i*i- 
tr'o alură vie. Ainlxde cdiipc uti 
arutut un joc de buna calitate 
.și spectaculos, cucerind aplau
zele publicului caic au luut par* 
te in număr mulțumitor.

In finala. C. S. I'. P. a dispus 
de Lict ul Mixt cu 2—0 (15-1; 
15—6) dovedind mai undi antre- ‘ 
nument și mai multă tehnica.

O nouă sucursală 
a Magazinului 

de Stat Valea-Jiului 
la Lupeni

Zilele trecute sa deschis la Lu- 
pcrii, o sucursală a Magazinului de 
Stat Valea Jiului.

Noul magazin este prevăzut cu 
4 secții: manufactură, incălfăminte, 
articole de sport și coloniale.

Deschiderea acestui magazin, 
bine asortat cu toate mărfurile 
necesare oameni or muncii, este 
incă un pas înainte pentru ridica
rea bunel stări materiale a oame
nilor muncii din localitate.

N. GARBOVEANU, coresp. voi.

ÎNCHIDEREA cursurilor 
școlii de Partid de pe lângă 

Comitetul Județean P. M. R. 
Valea Jiului

In ziua de II crt. la Tetroșcni 
sau încheiat cursurile pr*mei serj 
dc 1 lună a Șcxilii de Pârtiei jx1 li
tru muncitorii din producție.

In aceiaț zi au avut loc în 
prezența iov. Oainic, secretarul 
jiul. P. M. IL Valea Jiului, t<rv. 
Marin Sârbu steretar adjunct ai 
Org. Jud. P. M. IL Valea Jiului, 
tov. T. Baternay resp. Secției 
de Propagandă și Agitație, exa
menele ab*-ol\cn|ilor școlii, con- 
staiându-sL cu acest ,prdvj o u- 
s’milare temeinică a lecțiilor 
predate.

A xorbit cu acest prilej tov. 
Cruin'c din partea Jud. P. M. 
R. care, a a rulat scopul acestei 
școli. u,ndc ridica ndu-se politi
cește tovarășii vor putea înde
plini cu mai mult succes sarci
nii t* trasate dc Partid, in t rod li
căr <1 totodată în masse linia po
lii] ă a Partidului.

Vorbitorul a făcut apoi un

Se desvolfâ și înllorește uzina naționalizată 
„Victoria" din ( alan

(urmare din 1)

sprijhilți dc ni undi orii și tehni
cienii uzinelor Rcșlpi și I. .8. 8. 
Hunedoara, ei au reușii siî ier- 
mine rm mu indica Iu nudului i 
iiuintr dt termen elaborând pri
ma șurjîî in zinu de 7 .Noembrir 
I94K Aceuslu a fost unu din
tre inui le victorii ale muncito
rilor delii ( dinu in liLphi pe*i 
iru n coiistruiicti lulc iu i lor.

Puruhl cu liicrurdo dc rcinu- 
ire ii utilajului, munci orii yi 
lehiiicionii uzinei ietoim" din 
( akm am p uiul o .mtIuu-*.! • • 
țiiUic piMitrn Imbiiiuihîțir a mij 
luncrlor de imn -port.

A"*1fel, lu sfârșii ul unidui tre
cut, ou ncon-truit d<*potil, <xe- 
rulând totodată reparații gene
rale a omit înM'iijiRtl umiiur dc 
locurnohve «inc hS asigure iran 
sporliil bl uri.ii.il /le miiie/cu 

luliuc lu Calau. In lumi 
huni urm PM1), cil ajuIonii pri
mii dehi u/inole I. S. S. ihinr 
doara, a fost ron^truila o linie 
fk*?(rifu acriului dela Huncdoa 
m lu ('ohm cjifc asigura Liiilh 
func| omnx u furnululiH tiil și 
u celorlalte jindiiluții a'e uzinei.

• • •
Sucrvscle ob|inu c in anul 104* 

au hrd un iinlxjld în miin<ă și 
iai prilej de mm’ nngdjuuirith’ 
p< litru îndeplinirea ți rii'pâșirru 
Planului dc SlaL de luplii pen
tru drsvollurea eeonomiri num
ire na|doimlc iniruLi p<* fagnșul 
socialist ul jjlanifirarii.

In primele S luni ale anului 
1919. muncitorii Iurna 11ști au dat 
cu 43 la suta mal multă lutitd 
la(ă de producția realizată In pri
mele 5 luni ule amilul 1948, iar In 
primele zile ale acestei luni nor
mele au fost depășite in medie de 
4 la sută.

Alături de furnallgil, muncitorii 
dela turnătoria dc fontă, au pro
dus in primele 5 luni ale anului 
1949 cu 81 la sută mal multe pie
se decât in primele 5 luni ale a- 
nnlul trecut, Iar lată de produc
ția programată in plan cu 21,2 la 
sută.

• • t
Pentru ridicarea edueltilui 

turul al muncitorilor, conducerea 
uzinei a amenajai in fofdul lo 
cui al cazinoului, un club rnuei- 
ciforenc prevăzut cu o bibliotecă. 
sală de lectură, sula de festivi
tăți, cinematograf, ele.

Deascmenca sa amenujut un 
cămin pentru ucenici ți o crețâ 
pentru copii.

(y albi problcnui dc Tczolvai. 
era aceea a locuințelor. Minihte- 
ml de resort a acordat suma dc 
20 milioane Ivi pentru construi
rea de locuințe pentru muncitori. 
Din această suma s’a procctat 

expozeu a situației politice ex
terne, în cure a prezentat starea 
muncitorimii din țările capitaliste 
ținute în ignoranță .și mizerie.

In încheiere a trusat sarcini 
ce revin inuncilorilor in urma 
absolvirii școli.

Din partea absolvenților, a 
vorbit tov. l ilip S. miner dela 
Aidnoasa, care în nuinck tutu
ror colegilor sui a adus mtiIțli
nuri sincere Partidului prin ac- 
țiunie de desvoltarc materială și 
intelectuală a muncitorilor din 
IL P. IL

Și-a luat deascmeni angaja
ment ul de a fi la înulpmea sar
cinilor pe care Partidul le-a tra
sat depunând eforturi mai mari 
pentru depășirea Planului de Stat, 
prin an tic narea in muncă a tu
turor et?lorlal|i to^hTașî.

Cu aceasta fesfiiitatoa închi
derii cursiiiior a luat sfârșit. I 

coiifell uir» a uimi lot dc KJ cuhc 
< ii 20 apartajiuji Ir, dmti< care 
7 au ți fost tcjiuinulc și du^' 
spre folosință la 14 lumi iii de 
m uncitori.

Lu a» u st urs dc când los 
Iul patron exploatator ți fedbo 
tor AuMhnitt a Io*»! aliU'gul din 
uzina câștigată prim jaf. Dual 
un an, dar plin dr rruhzări.

Munci or.i di-lu < aiuii uu a 
ruin un Imnul mm, pot sa -■» 
luplr ittMâiijcmți (li. subo'ujuj

Ședinja plenara a I ilialei 
Crucea Roșie Valea Jiului

(Urnidrc din pug. l-a) 
pc Jjiir organiza lori< a xurb'loj 
rea a mă<ut ca numărul umili 
Ijzjlor A oriupi i s’a ridicat <L îa 
41*0 Iu 2VO6 cu cotizația lu zi 
Niiu punt jb conferințe cu < a 
lacti-i (larguiiizuloric, hau orga- 
id/ut X -'ddilLalr fu|u dc 5 rA'*.- 
rruu prriuzuh In angajament. 
i«ir ((h1']* im <L-«i^mii’an ji 
(inul <nnbrjii|e jn cun- s'u ura
lul impoituiițu (‘meii Roșii. !’»• 
linii* Mij|ilu.ră 169 familii au fod 
vizitate pentru u fi ajutate, sau 
fuClit 1 viHiiuări ((intra tubrr- 
cul<j/eif s’mi tăcut drpuraviiăn 
d( kiCiiJnțe, .s'ati urgani/.il două 
<ol|uri sani'un în IMoișmi, h'’țn 
infdiipil doliu r.niH-rr dv gurdu 
Li gafu Prtroșrm |M Jitru adAp<^- 
tireu cojii.lor. Dcusrinciu a fiKî
1. O. V. R. iții nu fo*i rrcen/ui|i. 
inr localurdu < m< ii Rojii uu 
fost inzz-slrnle cu mobilicnd țir- 
<cHar din fmuhiriJr orgasm/ap L

După ojniizarea acestui jiumt 
ul ordinvi dv zi in <'îti.<!ra < on- 
grcHului C'nuii Roții, ro>poîi a- 
IkiJrlc subfilialelor și-nu luai un.

Școala Profesională C. F. R. Simeria
Nr 648

.'x* u<h|i'i la cuno>|liii|a (clor 
intrn*sii|i cu lu data d< 24 Linie 
I949i șl- va pn<’ <xaiuenul dr 
tidinilrrr In clasa 1 lu ȘcoaJu 
Profesionala ( . 1'. IL Simeria. 

■cure vor urma cursurile lu (.zn- 
.rul GR (iheorghiu-Dvj Păl'-in'

Caiidîdațu treime sâ îndepli
nească următoarele coiuli|iuni :

1. Su fie cetufiun român.
2. Să cunoasLcă limba română.
Să iiibc cel puțin 14 ani și 

vel mult 16 uni itnplinip la data 
de 1 lun'v 1949.

4. Să aihc 7 clase sau 4 clase 
elementare.

5. Să aibe nnnătOdn lc acte ;
— Certificat dr studii.

PUBLICAȚIE
Cercul Teritorial Hunedoara fa

ce cunoscut ca viza livretelor de 
Serviciul Miflitar a trupei dela 
vatră se va face în acest an în
tre 20 Iunie 5 August 1919.

— Sunt obligați a se prezenta 
la viza toți oamenii dela vatră, 
dela c’țg. 1947 până Li ctg. 1926. 
ambele inclusiv, adică cei nascuți 
in ani 1Q25 până la 1901

— Deci, ioți oameni dela vatră 
până la vârsta de 45 ani.

— Comisia de viză a Cercu 
lui Teritorial Hunedoara va face 
viza după itinerarul trimis fiecă
rei comune.

— Cei ce se prezintă la viză 
vor avea asupra lor următoarele 
acte:

— L vreiul de scrvic ul Militar 
Cei care nu au livret vor prezenta 
actele militare ce posadă precum 
și o cerere însoțită dc o fotogra
fie pentru a primi un nou livret.

— cei rare și-au stabilit do
miciliu pe raza altor Cerc. Te
ritoriale vor face viza la nouîlc 
Cerc. Terit. pe raza cărora domi
ciliază.

— Cei care se găsesc provizoriu 
pe raza altor Cerc. Torit, '.din 
rauza serv, sau lucrului vor face 
viza pe raza Cei urilor Teiîtc-* 
riale unde se g*ăsesc.

Prezentarea la viză din arest 

fapț ptnliu a prudib pi ujdi 
mu ir. uu un ioCwit’ dv (“iill-uru, 
<nșr ți noui locuințe t-uoukjafji 
si hi/iiin’cc

liltu 49 UU putui KdllZU muu 
CJ d hb’ i-1 Șl rigdvnp, P u’ru 
(lebvulbliru li/Jlirl Cure a(Xim * 
u Im, <■ a, iiihegului popor tnun- 
cHoi. fâ(âud-o, a-vu cum tr crrt 
PLuiuJ d< Stal, o puternica u 
itfuiia dr rOHhlruirc a sutialin- 
inu iu i.

( Bl 1 A NO 11 <oii-yip.

gujiimtnlul bă dcbiolL" ți mm 
mult ri-ahzăr’lc ]«' tărâm borial, 
suiiiZur și organizatoric.

Ti<-<ându *e la punctul nrmâ- 
lor dr |M‘ ordinea dr zi. In ur
ina piupUJiel iiur cofn'biri dr CaU- 
djdare, uu fuM ah și hi CoinUe- 
tul I ilialri t ru<ia llo-ic 24 dc 
tn< mbrL iar ca drieg .p Iu (xifi- 
j-rr<-aii jh‘ țarii f11 1 i i'rt Roșii 
uu f(rl aleși următorii : I’ MoL 
liul*, 1 B<iF(iIibj, Niig V Muiito țl 
R<i|iu I imiUi-Pclnr.'Vîji r \arga 
Miirgur* tu-P<*irila ; l'rnun l.Jit’d- 
livlu 1-onru . S^JidtiuHko Marin 
ți Mnr/u Horîu Vulcan : Bo|a 
Huzalia-Ai>i4HjusU ; tV . ț Lliba- 
Lrla ți Uimii .Șirfaii-Lujx nJ ; 
\jd< r i.3ihiili* ta-J*uj ; I odor Lli- 

miIm-Ui-1 bițcg ți Oprea Maîca- 
\i mii-4 griu/zL

1 lupă rr luiară^a Eugenia Buj 
cu. din porivu 14 ui i meii 
Boții a robtn ciiAuntul dr in- 
chrcrr, nuiJ juinind or/umzapricif 
dr Partid pentru ajulmil dat. 
plenara n fu>t înrlhiutn tu un 
fictivul ar fhd dc elevii
țrohlor din petroțciu.

din 1949
Cerlif cal dr IluționalHaU .
Extru* dc* enșu-n*

— (4>nsim|dinun ul părinților,
14».

() adiwniij^ din pur'ca 
primar.vi ți xizată dt Pvrivppr, 
tu sturct» materială u pârifiplor 
și profesiunea lor.

Cererile timbrau- împreuna cu 
actele, de inul sus vor înainta 
Dinx’punii țculii nowtre pană 
la data de Ji> Iunie ia. c.

1 \X4i nu tui 1 rc vu da iu ser’fei și 
ofuJ din Limbu româna, mate
matici. Constituția IL P. IL și 
gvo grafie.

Soneria, la K Iirni* 1949.

an, a acelor rare în trecu* nu sau
prezentat la vizele anuale, anulea
ză. mu ațiile dc nesupunere și ab
solvă dc orice penalitate.

Cei care nu se pot prerrnta 'm 
fața comisiei dc vită din cauză 
de forță majoră dovedită prin a tc 
ex. caz de boala în mod cu to
tul excepțional pot face viza tri
mițând livreul printr’un membru 
a familiei sau prin delegatul co
munei respective.

In nici un caz nu s- va ri- 
mite prin corespondență.

Cei care au lipsit din diferite 
motive din comună la data când 
comisia de viză a Cercului Te 
rit ori al a trecut prin plasa sau 
comuna respectivă sunt obligați a 
in limia timpului a ordat vizei li
vretelor să se prezinte direct 
la Ce-cul Teritorial unde c nt< &2 s.

Cei bolnavi, infirmi, debil’ vor 
fi vizi ați dc medicul Comisiei de 
viza.

Toți cei care nu se vor pre
zenta la vi7a livretelor de s rviciul 
Militar vor fi trimiși în jude nta 
Tribunalelor Militare canf. art. 
543 din Codul Justiției Militare.

La viză va asista și delegatul 
Miliției precum și delegatul co
munei a căror oameni fac v za

Comandan ul C T Huni d ara
Lt Col. Simion Dragoman

uri.ii.il
urgani/.il
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Partidul Comunist American cheamă Congresul „Penlru pace relații comerciale 
pe toți oamenii muncii la o acțiune și prietenie cu U. !< S. S.‘ organizat 

de masse împotriva legilor de către Asociația Anglia—U. R. S. S, 
antimuncitorești și sindicatele britanice

NEW YORK. 13. (Agcrpres). — 
Comitetul național al Partidului 
Comunist din Statele Unite a pu
blicat o declarație care cheamă 
]k- oamenii muncii la acțiune dc 
masse împotriva legilor Mundt, 
Frraguson Șl Hobbes.

Declarația subliniază că aceste 
„legi ale unui Stat polițist fac 
parte dm pregătirile Wall -Strcet- 
ului pentru dcsLănțuirea unui răs- 
boi de agrejiune. Ciutând să ob
țină ra ificarea pactului Atlantic,

Congresul dela Milano va strânge 
în jurul F. S. M. alte milioane de mun
citori și îuncționari care luptă pentru pace 

și ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii

MOSCOVA 13 (Agcrpres). — 
In legătură cu cel de al doilea 
Congres al Sindica elor care va a 
vea loc în curând la Milano zia
rul TRUD publică un articol in 
care trece în revislă activitatea 
Federației Sindicale Mondiale dela 
convocarea jKimului Congres dela 
Paris în 1945

Au oiul articolului, Dimitri Mo
mii. arată că după Congresul dela 
Paris. F.S.M. a mobilizat massele 
largi al; sindicaliștilor în vederea 
unei lupte active pentru pace îm
potriva reacțiunii și fascismului 
F.S.M. a acordat tcata atenția lup
tei pentru sprijinirea intereselor 
vitale economi’c și politice ale oa
menilor muncii din toată lumea.

Subliniind că sabo'area revendi
cărilor juste a’e F.S.M. de către 
Organizația Națiunilor Unite, se 
da oreșle reprezentanților Statelor 
Unite și Marii Bri anii Monin a- 
ra ă că în atitudinea lor, ccnducă- 
torii reacționari ai sindicatelor 
britanice și americane s’au dove
dit în tot cursul existenței F S.M. 
dușmani ai clașei muncitoare și 
ai unității sale acționând ca unelte 
ale reacțiunii internaționale.

După părăsirea F S.M. de că
tre scizioinști, activitatea Federa

Salutul femeilor democrate către Federația 
Democrată Internațională a Femeilor

BUCUREȘTI 13 (Agerpresj
In cursul lunci Mai a avut loc 

la New York primul Congres al 
Femeilor Americane, p*. litru apăra
rea păcii și a securității

Congi-rsul a transmis F D.I.F.- 
ului urmă orul salut cu o unanimi
tate :

Că re Federația Democrată In
ie națiana ă a Femeilor — Paris.

Noi, 3(XJ de femei americane ve
nite din toate jiărțile Statelor ti
uite ca delegate ale Congresului, 
ia prima adunare constitutiva și 
reprezentând sindicalele, gospodi
nele și femeile < u profesiuni 1 b re 
din țara noastră vă transmitem si
lului nostru celor 81 milioane dc 
surori ce compun împreună cu n i 
Federația Democrată Intemațjt na- 
lâ a Femeilor Afirmăm dorința 
noastră d a lucra cu o crescândă 

politicienii Wall Sireet-ului încear
că să desăvârșească pregătirile 
[M'ntru un nou război de agre
siune, prin legiferarea ac stor mă
suri care duc la si abili rea unei 
dicta uri militariste tip fascist. Ele 
urmăresc în a< elaș timp să înăbușe 
mișcarea populară care luptă pen
tru apărarea oamenilor muncii îm
potriva atacurilor monopolurilor și 
a consecințelor nouci crize econo
mice ce ne amenință”.

Arătând că atacurile din ce în 

ției, care numără peste 60 mili
oane membri, a sporit considerabil

Monin se ocupă de o așa nu
mită ,, Conferință Internaționala 
Sindicală pregătitoare” care ur
mează să aibă loc la 23 Iunie 
la Geneva, pentru a discuta pro
punerea Comitetului Executiv al 
Federației Americane a Muncii de 
a se înființa o internațională sin
dicală . .anticomunistă”.

După cum arată Monin. această 
nouă in ernațională este concepu
tă ca un fel de anexă pe iplan 
sindical a pianului Marshall și 
a pactului Atlantic, având rolul 
dc a duce campania împotriva 
mișcării muncitorești progresiste

Congresul dela Milano va strân
ge în juiul Federației Sindical' 
Mond a’e, alic milioane de munci
tori și funcționari care luptă pen
tru pa- e și ridicarea nivelului de 
ilrai al oamenilor muncii Cele 
20 milioane dc membri ai sin- 
dica.elor sovietice au sprijinit și 
vor sprijini cu ho.ărîie Federația 
Sindicală Mondială care întâmpi
nă cel dc al doilea Congres Mon
dial al Sindicatelor cu noui suc
cese în lupta pentru unitatea in
ternațională a clasei muncitoare.

ho’ărâre și energie, pentru o lu
me a păcii. Făgăduim că vom 
spune aJevă ul în ce a ce privește 
lupta poporului american și că 
vom face tot ce ne va sta .în 
putere pentru a schimba politic a 
și acțiunea guvernului nost u caie 
ține la răsboi și la asuprire.

Avem convingerea ca forțele 
noastre unite a’e tuturor femeilor 
vor duce însfârșit pacea pentru 
popoarele de pre utindeni

Trimi:em urări Speciale surori- 
ur noastre care luptă pentru apă
rarea căminelor și copiilor în Spa
nia. Grecia și Vie nam, Malaezia, 
Indonezia China, Birmania și A- 
frica. știind că prin lupta și jert
fa lor va fi câș'igată pentru tot
deauna victoria democrației pentru 
ele și pentru familiile lor.

ce mai intense împotriva drepj 
turilor < ivih ale poporului ame
rican sunt întreprinse sub masca 
propagandei anti-comuniste, comi
tetul național declară că massele 
largi ale poporului american își 
țxăstrează spiritul pașnic și dt-i 
mocratic în ciuda tuturor e-tor-* 
turilor rare se fac pentru a se
măna confuzie în rândurile sale și 
a-1 intimida. Amintind succesul ac
țiunii dc masse din anul trecut 
rare a dus la respingerea legii po
lițienești an li muncitorești al lui 
Mundt și Mixon, d<-*< laraț a chiamă 
,.mișcarea sindicală și poporul să 
acționeze unit, cu încredere și ho- 
tărîrcj penlru a_și apăra dreptu
rile. a stăvili campania războinică 
și pentru a înfrânge legile Mundt. 
Ferguson și Hobbes.

Comemorarea masacrelor 
cotropitorilor germani dela 

Oradoursur Glaue
PARIS. 13 (AgPrpres). — Po

pulația din Oradoursur Glaue a 
( omemorat Duminică împreună cu 
toți democrații și pa trio* ii Franjei, 
aniversarea masacrelor Săvârșite 
de cotropitorii germani în aceasta 
localitate.

Numeroase organizații de oa
meni ai muncii, patrioți, foști 
parlicipanți la mișcarea de rezis
tența și organizațiile ,,Luptători-* 
lor pentru pace și Libertate” d n 
întreaga Franță și_au trimis dele
gați pentru ca împreună cu po
pulația din localitate să comemo

Buletin exte rn
NEV/-YORK. 13 (Agerpress).
SE ANUNȚA CA 450.000 MI

NERI AU INTRAT DUMINICA IN 
GREVA.

» * <
PLKING, 13 (Agerpress). — 

China Nouă anunță restabilirea le
găturilor poștale normale între 
Peklng și peste 100 mari orașe de 
curând eliberate. Au fost restabilite 
comunicalillc poștale cu provin
ciile Kiangsu, Anhwey, Cekiang, 
Fuhlcfi, Hupeh și Sliensi precum 
și între PckliiR Nanking -Shaii- 
K.’iaî.

e » •
DRAGA, 13 (Agerpress). — 

Ziarele anunța că guvernul olan
dez a hotar't sporirea efectivelor 
serviciului de sponai. Aceasta 
operat mic este efectuată în că
di ul obligațiilor asumate de gu
vern prin tratatul Atlanticului de 
Notd.

In acest sens au avut loc con
voi b^i cu Mareșalul Montgomery, 
care a tăcut recent o vz’ta >n 
Olanda. Pentru sporirea efective
lor serviciului de spionaj sunii 
alocate fondui i considerai* le. In
tre servirile de sponaj olandez 
și englez s’a stabilit o strânsă co
laborare.

• * •
MOSCOVA, 13 (Agcrpres). —

LONDRA 13 (Agcrpres) — Do
rința poporului britanic dc a 
strânge legăturile cu Uniunea So- 
viciii ă a fost exprimată cu en- 
tuzdiSm la Congresul „pentru pace 
relații comerciale și prietenie cp 
LJ.R.SS”, organizat de către a- 
sociația Anglia-U RS.S. și dc că
tre sindicatele britanice.

La congres au luat parte re
prezentanții a 19 organizații sin
dicale și naționale a 44 dc fede
rații comerciale, puste 350 dele
gați ii prezentând diverse organi
zații piofesionale și de tineret. De- 
’cgjții la congres reprezintă apro
xima iv 2 milioane cetățeni brita
nici. Nenumărate personalității de 
frunte dă Marca Britan.e au t i- 
miS Congresului mesagii dc sim
patie. Astfel a fost printre mesa- 

reze pe victimele călăilor hitie- 
riști

Uniunea in electualilor francezi 
a trimis o delegație compusă din: 
pro’csor Joi iot Curie, scriitorul 
Luis Aragon și alți reprezentanți 
ai științei, culturii și vieții pu
blice.

Din toate colțurile țării au venit 
la Oradoure-ur Glaue, caravane 
rd reprezentanții oamenilor mun
cii’ care au cerut pedepsirea cri
minalilor fasciști și încetarea ur- 

irji patrioților și foștilor num- 
Ijri ai rezistenței precum și ince- 
•4tu pregătirilor în \edena unui 
nou răsboi.

u.
La concertul din 11 Iunie al 

Binecunoscutului cântăreț negru, 
Pal Robeson care a avut loc la 
Țeatrul Parcului Central de cul- 
țijiră și odihnă au luat parte peste 
U1.000 de spectatori. Robeson a 
cântat cântece populare negre, cân
tece populare rusești și cântece ale 
compozitorilor sovietici fiind înde
lung aplaudat de public.

La Casa Centrală a Artiștilor 
din Moscova Pal Robeson s’a în
tâlnii cu reprezentanții de frunte 
ai muzicei și artei sovietice, care 
J-au omagiat pentru calitățile sale 
artistice.

• * •
ROMA, 13 (Agcrpres) — Gre

va inunci orilor din Italiu la care 
participă tofi munci ori:, indiferent 

3de organizațiile sindicale la care 
simt miliari, continua în c uda au
lelor teroriste ale polițe1.

Astfel după cum transmite A- 
SSOCIATED PRESS, uiiitalile 
polițienești ataca pe greviști în
cercând prin acte teroriste să-i 
dete> mine să revină la lucru. Du
minică au fost uciși doi greviști: 
unul lângă Bologna. iar cela aU 
lângă M lano. Sute de alți munci
tori agricoli au fost răniți și a- 
restați.

gii din partea deputatului laburist 
independent Priit dm pai tea dc- 
putaților liburișii L«-an Maruung 
și Charter, Conterbury din partea 
lordului Boyd. din partea decanu
lui d<- Hcwlet Jonson precum și 
din purica d nilor Josef Mecdhain 
Walier liood și Mauricd Tobb

Ședința dc d<-fichidtr«- a Con 
greșului a lost închinată ,,Vieții, 
muncii și perspectivelor poporu
lui sovic ic”. In cursul expunerilor 
făcute la această ședință au fost 
analizate aspectele economiei so
vietice subliniindu-se superiorita
tea sistemului e onomic socialist 
față dc sistemul capitalist Expune 
rile cc ățenilor britanici dc cutând 
întorși din URSS care a impresio
nat în mod deosebit pe cengresiști 
prin realizările Uniunii Sovietice 
și asupra vieții pașnice de care se 
bucură întregul poj*or sovietic.

După pe a arătat contribuțiile 
însemnate ale Uniunii Sovietic- in 
domeniul ș iinței și culturii, e o- 
nomisiul britanic Crow a drcla 
rat: „Trebuc să punem'capăt cam
paniei antidemocratice și anti so- 
vie ice și să ajungem la o înțele
gere cu U R S.S. în vederea co
laborării pentru menținerea pa< ii 
și prosperității în intri aga lume*

Luând cuvântul Tom Muray, 
se te’arul n odațici S oția U.R.S, 
S.. în’Ors de <u ând din Uniu iea

Ședința de Duminică a Congresului
LONDRA. 13 (Agcrpres) 

Ședința de Duminecă după amia
ză a Cong e u'u pentru pace re
lații comerciale și prieteni cu L - 
niunca Sovietică a fost deschisă 
de depu a ul laburist independent 
PlattS Mills. care a declarat că 
numai s rângere.i relațiilor comer
ciale cu Uniunea Sovietica și cu 
țările de democrație populară 
poa e salva Anglia dela un d»zas- 
tru economic. ^Nivelul de trai al 
muncitorilor, a declarat Platts 
Mills, ne situează printre cele mai 
sărace națiuni din Europa”.

Asisența a salutat *u entuziasm 
pe reprezentantul comercial sovie
tic Manjulo, car- a subliniat în 
discursul său ca U.R.S.S. a do
rit și dorește o cât trai mire ex
tindere a relați lor c< mcrciale cu 
acele țări circ au o a iiud ne ami
cala fața de ca.

In ul.ima ședin ă a Congresului 
a fost examinată problema des- 
voltării relațiilor dc prietenie în
tre Marea Britanic și U.R.S.S. In 
această șclin a au fost adoptate î i 
unanin i ale douâ r zoluții In pri
ma rezoluție adresată Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Consiliul 
Cent al al Sindicalelor din U.R. 
S.S. Co ni.eiul Antifascist al Fe
meilor din U.RSS. Comiietului 
Antifascist al Tineretului So\ ietic 
și Asociația p ntru relațiile cultu
rale cu s ruina atea se spun u mo
toarele: ,,Noi reprezentam ii a 
2(00.000 de e. glezi, nc-am întru

Sovietică, a scofl în evideață rea- 
lizâ il* extraordinare poporu
lui sovit- i< rn Dgatura cu refa- 
crrra regiunilor devastate de că- 
tri rotroj/itOni hithriști. Vorbind 
cu cmuzia>m despre viața cultu
rală din U.R.S.S., Tom Muray a 
încheia’: , Nivelul culturii poporu
lui sovie ic este muh mai ridicat 
decât nivelul marilor ma--e di» 
Anglia și Am- nea.

A urmat apoi expunerea lui 
Dtbmond, drlegai al populației 
coloniale din Africa Occidentală, 
rare a de* tarat intre altele:

, Pr.e enia care i^opcareje co
loniale o poarta Uniuna Sovieti
ce se bazea7ă pr conștiința ră 
U R.S.S. este apară'curea sincera 
a intereselor [podarelor asuprite. 
Prin toate acțiunile ei Uniunea 
Sovietica s’a dovedit a fi în frun- 
tc.i lupei pentru aj*ărarea intere
selor popoarelor co'on ale

Au urmat apoi cuvântările d,_ 
verși lor delegați care și-au ex- 
primat dorința ca legaturi- crirtf • 
U.R SS#. și Ang ia să fie intensi
ficate.

Compoziiorul Ru lând a vorbit 
despre murea sovietică după care 
delegatul Deye a arătat că ir^ 
iimpui recentei sale vizir în U.R. 
S.S. și-a putut da seama că popo
rul sovie D se l.u urțde cc mplecia 
libcrta'c religioasă 

nit in a est marc Congres pentru 
pare. relații comerciale ți pr e e- 
nic cu U.R S.S., pmlru a exprima 
popoa-elor din U R S.S. prietenia 
noastră neclintită

Nu poate fi concrjxn un răz
boi între popoarele noastre Am 
luai ho.ărîrca ferma de a face 
to ul pentru ca țările noastre să 
fie tot aiât dc strâns unite în 
timp de pace, cum au fost unite 
în războR a»trel că popoar*lc dm 
lumea întreagă să poată trăi în 
pa e și li'e-ta c și pentru ridiia- 
rea nivelului lor de trai”

In rea d- a doua rezoluție a- 
dre a â guvcrnu’u cngl z s* s b- 
liniază < a Uniunea Sovietica este 
un sta’ popu'ar progresist pendu 
care po »orul englez poate și t e- 
buc să nu rcască nnirai s ntiinenie 
de prietenie.

Cea dintâi maniVstare a aces
tei prie enii trebuc sâ fie d-‘svol- 
a ea s himburilor c< mcrciale din

tre cele două sate icnt u a c n- 
tribui aufrl la .Re a crea și bună
starea matur ala a celor dcua 
țări”.

Rczoluț a «ublin aza apei < ă 
Războiul intre cei doi aliați e te 

inadmisibil
..Suniem * onvinși că o cola-» 

borare cât mai strânsă intre An
glia și Un unea Sovietică c nștitue 
bastionul păcii înlrc popoare Noi 
cerem guvernului engiez să în- 
< capa cât mai grabnic tratative și 
pac e < u Un unea Sovietică îr 
vederea realizării unei astfel de 
colaborări”.
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