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SĂ FOLOSIM DIN PLIN

r.irerlenta grupelor fruntașe de 
■laori din Valva Jiului ne invată 
ca succesul iu mărirea producti
vității muncii, o condițional de lo- 
lotlrea dlu plin u timpului din pro
gramul de lucru.

Alaiuri de vechile echipe Irvn- 
lașe, ca acelea ale tovarășilor Pop 
1 ■dovlc-l’ctrlla, Lupaș lustin-lu- 
pawt, Mlhut Zaharla-Aiilnoasa, Pe- 
trte Petru-Lonea ș. a., s’au ridicat 
■orf șl noul grupe fruntașe care 
■■ luvăfat să drămuiască minut 
ca minut din timpul programului 
de lucru

„Reușim si- producem mai mult 
peafrucă experiența pe care o am 
ia aiuncă pentru extragerea căr- 
buaelul dlu abatai, m'a invătat că 
timpul rrogramulul de lucru este 
scaaip șl dacă il Irosești iu zadar 
irasești cantltă-tl însemnate de căr- 
puna" spune tovarășul Bede-a 
Sabia șeful unei echipe dela 
tril» care de câteva săptămâni 
pășește norma zilnic cu peste 
la sută.

Timpul programului de lucru 
asta intr adevăr cel mai prețios 
lucru al minerilor dornici să pro
ducă mai mult. Spre exemplu, la 
■ilHa J ef-Lonea. minerii care In- 
tră 
tru 
dia 
rel,
cisc ș. a., care sunt prim i in pro
ducție.

la cceace privește munca in a- 
bataj, ea trebue organizată iu așa 
fel ca nici un miner din șutul res
pectiv să uu stea nici un minut 
fără lucru.

La
biad

Pe- 
de- 
1011

primii jn colivia pufului pcu- 
a cobori in mh:ă, sunt aceia 
grupele tovarășilor Rusu Au- 
Stâuga Vaier, Tamaș Fran-

C«a
spor

o ședință de producție, vor- 
celorlalji mineri despre felul 
reușește să muncească cu 
tovarășul Pop Ludovic spu- 
„nici când așteptăm evacua- 

abataj in urina
■ea:
rea tumulul din

diCi in’iierll să folosească timpul 
programului do muncă pana la cel 
din urmă minut. La sectorul IV 
al minei Petrlla, iu mina Lunea 
mai accentuat 
lelalte < 
schimbul 
lipsa de 
tine sunt 
de mineri după ce au exploatat 
o iâșle de cărbune fug Intr a parte 
șl in alta după stâlpi de armătură, 
după câteva scânduri necesare a- 
signrârll abatajului.

Deasemenea, in "mufîe Incuri de 

muncă dela sectorul IV al minei 
Petrlla sau abatajele mai îndepăr
tate dela mina Jlet-Lonca- minerii 
așteaptă ore intregl după câteva 
vugonele t enirii încărcatul cărbu
nelui.

Imă decb câteva cauze care îm
piedică grupele de mineri fă fo
losească timpul programului de 
lucru. Administrațiile exploatărilor 
carbonifere șl munc'toril care e- 
fectueazâ tansporturlle subterane 
au datoria de a face ca minerii 
< in abataje să nu stea din lucru 
d'n lipsa de vaKonele goale sau 
lemn de ainătură.

Prin întrecerile socialiste pentru 
îndeplinirea programului produc
ției de cărbune fixat in cadrul 
Planului, minerii reușesc să spo
rească tot mai mult productivita
tea muncii.

In unele mine transporturile de 
cărbune șl de material lemnos nu 
mai fac fajă necesităților mereu 
crescânde. E necesar ca acestea 
să se desfășoare fntr'un ritm mal 
rapid, pentru ca in felul acesta 
grupele de mineri să nu mai fie 
nevoite să-șl piardă timpul in aș
teptarea vagonetelor 
încărcatul cărbunelui 
rialului lemnos.

Pierderea de timp

precum șl la ce- 
exploatarl, mal ales in 

de noapte, minerii duc 
material lemnos. Nu pu- 

t cazurile când echipele

goale pentru 
sau a tnate-

e provocată

Proletari din toate lArile, uru|i-»4 I

Absolvind școala de ca
lificare

linerii din abatajul de tinerel dela Jie|-Lonea 
au obfinut noui succese în muncă în perioada 
1—15 Iunie

Din ziua de 14 Iunie echipa lui Petric Petru 
dă cărbune în contul celei de a treia 

decade a lunii Aunust
MujichliI eu avânt pe bu/u de 

întrecere socialistă mine
ri din ubiikij<.|e <dc tinerel dclu 
mina Loiieu. obțin mereu ‘■uccWe 
în luptu pentru nmr.^u prodix 
țicj șj economii de exploziv,

AstXi 1 im prima jiimutute a lu. 
nit funie în ubuiujul condus Jc 
tunarul Benko losrf schimbul I 
u realizat 
46 la Mită 
o economii 
plo/Jv.

Schimbul
dor pună în ziua de <> Iunie i« 
aflu sub inormâ cu 4- Iu su<« 
Muncind dela acr-astu dată eu 
eforturi sporite tinerii din acei 
stă echipă un reușit sa obțin i 
depășiri dei normă până la 217 hi 
sută, astfel încât programul «W 
producție pe pruna jumătate >i

o depășiri- 
făcând m i
de 5 lu «

II al

lunii 11 fost împlinit. In periou 
<lu l> 15 Junii* iiormu a fost 
depășită in medie cu 16 la sută.

Schimbul 111 <'umlus <lr Soci 
JosJ u rtulizul in jM’rioiuIa I — 
15 Iunie o th'pașiir mediu pro- 
gruinului d<* producții de II la 
.sulă și e economic <lc io Lu suta 
lu exploziv.

In ubutujul «de tineret coiulus 
dc tovurușul I )eak Velitz< J <au 
înregistrat dvaM*incm*u impur 
tente succese.

Schimbul I ul luii llXuk Ventz.cl 
ii realizat jn prima jumătate a 
Iun1!, o depășire ni<*<lu) dc aior- 
i.ui de 12 1a sută și o economia 
de 25 la sută la i x ploziv.

Nu uerlaș lumi iui întamplul 
cu ccJiiipa lui Pufai N'icolut* cun

( Continuare în pug. 11)

In cadrul unor însuflețite meetinguri

Muncitorimea minieră din Valea Jiului 
și-a manifestat voința neclintită 

de a lup1 i pentru pace
la fel ca și in întreaga fără, fn principalele centre muncito- 

refti din judeful nostru au anul loc insuflefile meetinguri pentru 
pace.

In cadrul lor muncitorii din mine, uz'ne fi ateliere și-au ma
nifestat hotărârea de nesdt unei nai de a lupta necontenit pentru 
zădărnicirea uneltirilor războinice ale imperialiștilor anglo-ameri- 
cani, pentru menținerea a ap.» tren păcii.

IN VALEA JIULUI

COMEMORAREA
a 150 de ani dela
nașterea lui A. S.
Pușkin la Petroșeni

In ziua de 15 Iunie a. c. in sala 
Casluoulul Muncitoresc din Petro
șani, f lllala ARLUS a organizat 
comemorarea a 150 de ani dela 
nașterea marelui poet rus A S. 
Puskin

In cadrul festivității tov. prof. 
Necșa a 
a tratat 
ciulul.

După

(imit o conferință in care 
despre viata șl opera po-

prealabilă zugrăvire 
sociale vorbitorul a 
este Importanta

a
a- 

lui Puș
ti mon-

experl-de bogata 
populară liberând 
de sub influenta 

din
so- 
te-construită pe serioase 

Ideologice, 
inclielerc vorbitorul a lăcut 

câtorva din operele

o 
condițiilor 
i ălat care
khi pentru literatura rusă 
diată-

Eolosljidu-se 
cina artistica 
literatura rusă
clasicismului, Putkffl a făcut 
poezia rusă o oglinda a vieții 
claie 
inel II

in
prezentarea
mal importante ale poetului.

In continuare a avut loc un fes
tival ariistid cuprinzând recii firi 
din poeziile Iul Pușkin cu con
cursul actoillor dela Teatrul de 
Stat șl cornii executate Ce Corul 
și Orchestra minoră.

După ședința comemorativă sa 
rulat filmul A treia lovitură".

Tânărul Galim M.
de.a mina Lupem a ajuns 

șei de echipa ți mun- 
ște cu spor

t and a venit pentru pr'mu du- 
lut-fe/e cu iJiigotU'hit 

nu n a Im peni i-u ue/iil
gieu tânărului itabnu 

(Ju'orglu'. El credea ca duca ui 
tiraje puleridcc poți iu fii nduer 

un. Aula la început. l)ar iiidută 
uazut cu 

cu »por ți 
ducă nu al 
minerit.

I)e multe
delu țui eru detcurujut ți
mai uerieu

A dona
turului la 
deteteruju.

Au trecui
rd, pună au 
jele țculile

O ultimă
»ă mu1 facă vagonetarul 
urmund țcuulu ți fol urni 
târziul urate.

Pe zi ce trecea mergea
bine treuba

Era deiicum ajutor miner, 
gundul cu na-ți caute uită 
rie, demult il luiuae.

Altct'tiu dure{i acum:
mai mult tu ajungă 
Pentru arcuita »'n mai 
ii douu oară lu țcualu 
trebuit mult pună hâ-țt 
r>iil cu ochii.

Js/d k'a întâmplat nu 
lur pcntrueA lu exumene 

prezent ut bine 
de rchimb Iu grupa 
Teodor din »e( forul Hî al minei 
Eu peni, unde lucru ne incinte ca 
ujutor,

<'ii puteri in zecii t. ți noui cu
noștințe încurajat de tuoar&ții 
mai tiâritnici, x'a așternut [te 
treabă.

hi acent fel, controlând ți or- 
gunizând tu mai multă pricepe- 
“ ........... '’i .r • v 4 ,u« i t .
dela Jjtpeni a reușit freacă 
prin reahzărde tale drept exem
plu pentru reilalfi tunarăți dc 
muncă, dând în infernalul dinirt 
1—1" ale lunii Junie împreună 
cu echipa /.a cu 33 la tută prfft 
normă, cărbune de bună calitate

nu puți «ă munreții 
tă-fi ușurezi munco 
luiiuțUnfe multe în

ori rund se'„torcea
nu-i

ta lucreze.
zi pornea din nou V1- 
mu‘uâ fi-apol tur te

uțu multe i&ptiimu- 
iticepUl iu ae i^ fi în
de calif h are.
ntiCfiare Ca hutarit 

Calica 
o'â tn-

/»■ mai

nu'te

mhLfr. 
interi» ți 
ți fiu i-u 
nudă oi-

de mult, 
t'u 

a fost numit șef 
lui Popa

împușcării nu stăm degeaba! Dăm 
laaiaul și scândurile de armătură 
jos re suitoare șl le aducem in 
preabataj. Iar când ne apucăm de 
armătură nu mai pierdem timpul 
umblând încoace și încolo după 
material lemnos".

Nu acelaș preț il Pu" ,oti mi
nerii din Valea Jiului pe timpul 
programului de lucru. Deși intra
rea in mină trebue să se facă la 
ora t dimineața pentru schimbul 
1, la ora 2 după masă peidru 
schimbul II. sau la ora 10 seara 
pentru schimbul III, la toate ex
ploatările din Valea Jiului, mai 
sânt mineri care coboară in mină 
cn câte o jumătate sau chiar cu 
câte trei sferturi de oră intărziere. 
Alții, la eșirea din mină pleacă din 
abataj cu câte o jumătate de oră 
înaintea sfârșitului programului de 
lucru.

Minerii care obișnuesc să 
piardă timpul Iii fe'ul a- 
cesta aruncă vina neânde- 
pliniril normei pe seama 
„grrută.ilor", iar la sfârșitul lu- 
nei se întreabă de ce or ii câș
tigând mai puțin de cât minerii 
irunlași care produc mult, fără să 
se gândească că unele grupe sunt 
fruntașe tocmai pentrucă știu să 
prefuiască la justa lui valoare tim
pul de lucru.

Cât timp prej os ru e irosit din 
cauza lipsei de disciplină in mun
că. Câte tone ce cărbune care să 
dea viată și să desvolte industria 
noastră națională rămân nescoase 
Ia timp din abataje datorită tim
pului Irosit in zadar cu intrarea 
întârz’a'ă iii rup’ și cu p: răsi- 
rea Incului de muncă înainte de 
timp.

Sun: și alte cauze care impie-

de incă un lucru. După ce minerii 
pregătesc fronturile de cărbune 
pentru împușcare, artificierul e 
chemat pentru a încărca găurile 
cu exploziv și pentru a Ie da foc.

In unele cazuri, artificierii nu 
pot ii găsifi. Acest neajuns trebue 
deasemeni grabnic lichidat.

Aceste atitudini nejuste și lip
suri care stau in curmezișul fo
losirii din Plin a timpului de lu
cru trebuesc grabnic rezolvate.

Organizatli'e de Partid și sindi
cale trebue să ducă o muncă per
manentă de lămurire pentru a tine 
viu in mintea fiecărui miner faptul 
că timpul programului de muncă 
este scump și trebue folosit din 
plin. In acest sens popularizarea 
exemplului dat de grupele frun
tașe, Irebue să constitue una din 
metodele permanente alături de 
criticarea alitud'nil acelora care 
irosesc 111 zadar timpul programu
lui de lucru.

Metodele de muncă ale grupe
lor de mineri cari au reușit să 
elimine la maximum timpul 
mort, ceasenicnea trebue să fie 
o călăuză in munca grupelor de 
mineri care nu au invăfat incă să 
idretc/ască minutul și care ră
mân incă in urmă.

Administraților e revin dea
semenea sarcini importante in 
ceea ce privește mai buna asi
gurare a transporturilor și apro
vizionarea abatajelor cu material 
lemnar.
Pei:t uvâp.i fol sirea la maximum 
și rațional timpul programului de 
loc u, spot ni producția de căr
bune, ciin'ribuiai cu mai mult suc
ces la dcsvultarea și inilor rea 
industriei noastre naționale.

In cele patru, centre minere 
ale A uii Jiului: Pjdrida, Lonca, 
Aninoasa și Lupcni muncitori
mea ni intru sa (întrunit în ni"- 
etinguri fulger în care și-uu a- 
firmat voinja lor de pace.

A vorliit cui pjcest prilej prof. 
.Marcel Bre.siașul inipărtăși.ii I 
muncitorilor impresii dela Jtoii- 
gresul Mondial al Partizanilor 
păcii Ia cure a participat în ca
litate xle membru al delegatioi 
R. P. R.

\ orbitorul a subliniat impor
tanta deosebită a Congresului 
.Mondial ul Partizanilor păcii Iu 
care reprezentanți ai muncitori
mii din juste 60 de ștab’, și-au 
exprimat voinja de lupta împo

triva ajutătorilor la jăsboi — 
■imperiuli’ști i kinglo-u merieu n i.

In această luptu — a accen
tuat vorbitorul - toate popoa
rele lumii, iubflouix’ de libertate 
și .pace văd in Uniunea Sovieticii 
cel mui puternic- sprijin, văd 
cumpiounu lupU’i și garanția 
victoriei.

Plini de însuflețire minerii 
și-uu exprimat hotărârea ele u 
purtiei[>u efectiv in lupta pen
tru pace, muncind fură preget 
și cu eforturi sporite pentru de
pășirea Planului nostru de Stut, 
contribuind Ja dezvoltarea eco
nomiei noastre.

(Continuare în pag. lll

MARI ÎNTRECERI SOCIALISTE 
IN VEDEREA ÎNTÂMPINĂRII „ZILE 
MINERULUI“ IN UNIUNEA SOVIETIC;

MINERII DIN GEORGIA SE PREGĂTESC PENTRU A ÎN
TÂMPINA „ZIUA MINERULUI)!", COLECTIVUL TRUSTULUI 
..TKARCELUGOL" LUÂND PARTE LA ÎNTRECEREA SOCIALIS
TA IN CINSTEA APROPIATEI SĂRBĂTORIRI, A ÎNDEPLINIT 
PLANUL EXTRACȚIEI CĂRBUNILOR PE LUNA MAI CU 107 5 
LA SUTA. SUCCESE CONSIDERABILE IN MUNCA A REALIZAT 
COLECTIVUL MINEI „STAL1N", CARE A EXECUTAT IMANUL 
DE CINCI LUNI DE EXTRACȚIE A CĂRBUNELUI CU 109 3 LA 
SUTA $1 CEL PE LUNA MAI CU 116 LA SUTA.

IN MINELE DIN FK1BUL1. LA ÎNTRECEREA IN CINSTEA 
.ZILEI MINERULUI" PARTICIPA PESTE 1000 DE MINERI. MI
NERII FRUNTAȘI BARATAȘVILI, APHAIDZEVA. DARSADZE. Șl 
MULȚI ALȚII ÎNDEPLINESC ZILNIC CATE DOUA TREI NOR
ME.

DE CE TREBUE SĂ LUCRĂM DUPĂ SISTEMUI 
DE PRELUARE A LUCRULUI PE SCHIMBUR

In continuarea anchetei
NISTOREAN GHEORGHE

Șei de ecllipfi in abalajul de tineret 
dela mina Petrila

CUM TREBUE SA SPRIJINE 
ADMINISTRAȚIA EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE PRELUARE A 

PRODUCȚIEI PE SCHIMB

7 omirășul Vlsloreun (llieor- 
! glie, e șeful echipei fruntașe din 

grupa condusă de \ichiia Ion, 
1 care lucrează in abatajul de ti
neret dela mina l'e/rila, Incă de
la incepulul lunei J/ai liiieru 
mineri cin această grupa uu por
nit la muncă după sistemul de 
preluare a lucrului pe scldnib.

lată ce ne serie tovarășul Xis- 
lorean despre si.temui de prelua.

noastre publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor:

KOSCH LADISLAU
$el de flrupS la mina Luneni

POP IOAN 39
Șrlul grupei de tinerel dela mina Aninoasa

re a lucrului pe schimb și des
pre alle probleme legate de a- 
plicarea acestei metode.

Când abatalul nostru dc tineret 
dela mina Petrila a fost deschis, 
munca nu mergea prea bine: ră
mâneam sub normă. Pe deoparte 
justificam acest lucru, cu faptul 
că suntem tineri cu toții din gru
pă, fără experiență, iar pe de 
altă parte, unii ('Intre noi bănu
iau că sch mbuiile se lasă pe tân- 
jeală. îndrumat! de organizația de 
Part’d, am urmat și noi exemplul 
grupelor fruntașei șl am Început 
să luciani pe fișe aparte.

Lucrând in felul acesta echipa 
condusă efectiv de tovarășul Ni- 
chita Ion șeful grupei de
pășește norma cu 43 la sută, 
schimbul condus de mine cu 61 
la sută dlnic, iar echipa lui Ciu
lea fon care lucrează in schimbul 
III depășește norma cu U la sută.

După cum se vede nu toate 
trei echipee grupei noastre pro
duc la fel. Minerii din schimbul 
meu au intrecut pe al Iul Mchlta, 
iar echipa Iul Ciulea Ion are de- 
pășlea de normă cea mal mică.

Fap.nl că o echipă produce 
mai mult șl alta mai Pu(in, deși

lucrează in același abataj, cu 
celeași unelte, se datorează n 
multor lucruri: fn p
mul rând contează huna orga 
zare a muncii In echipa mea f 
sare tânăr miner știe ce are 
făcut. Iar munca se desfășoa 
in așa fel, ircăt timpul mori 
redus, ar dcrășrea noastră 
normă e cea mal mare.

Nu pol spune insă că cehi 
lui Culca care lucrează in schi 
bul dc noapte și depășește m 
ma numai cu 14 la sută nu nn

(t ontmuare in pag. lll)
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Z O U l NOI

ÎNVĂȚÂND PE BAZA DE ISITRItCERE

Studenții Institutului de Minereuri-Brad 
examenele bine pregătifiîntâmpină

Studenții Institutului de Mine 
rcuri dui Bradi dcwfușoară o vie 
■< ti vi tute in \<xlereu examene
lor activitate ce k* prelungeș
te și în perioada oxuincnrlor, 
oglindind un nou spirit In muu 
ca. pr.n justa ințclegore a retor- 
iiicl învățământului:

Tou«ă aorusta activitate ae des
fășoară p- buză ide. întreceri, 
individuale suu între colective.

A.-’fvj, studenții din unul HI. 
au ( henmt la în treceai pe stu 
driiții anului 1 și II

Rcz ul tu tete au foni imcdmte. 
Stiinu!u|i, studenții uu început 
au uibe o frecvență mult mui ri
dicata, ajuiigându-itc pună Iu 
sfârșitul anului (| iunie) la un 
procentuj de frecvență lu cursuri 
(h 95 la. suin, iur lu lucrările 
practice - culc 16 oiv euplamâ- 
no! în mina — de 97 lu suta.

In cadrul fkxurui un s’au in 
ființai cereuri de ^1u(hi perina 
iiente atât pen'ru perioada din
ainte di examene, cât și ț>eiitru 
pr.rioada examenelor.

O alia fu|ă a activității ce *te 
duce in cadrul Institutului; ish* 
ajutorarea studenților mai slubi 
di- călit cei mai buni, fiecare

insuficient^ 
mlti stu-

lll a-

dintre studenții Cirininue4i N 
și Magda din uioul I, Dinu I.. 
Zimbraii Pi Rtisliitc G., Barou 
V-, din uliul 11, Drugulinu L 
și (rubor E. din unul III, niedi 
leaza cute iidi coleg mai sloi).

l-'iit cauza 
cursurilor, inaJ 
dinți, din anul
jultiți dr organizuțiu U. 
din cadrul Institutului, derj 
activitate fructuoasa prin 
tub* obț unite, muncind la 
tiplxurOa cursurilor.

• • •
O deosebită suteiqw este 

(Lila ridicării 
wleologDC Ol 
u-sl S(‘«p confuLiițe 
citit ziarele, 
le jxmhu 
tiidului 
S. S.

Czde mui frumoase' rezultate in 
această mu ucu au fost rualizuh 
de studenții uiniJui III, cart* s'uu 
clacări prim ii iai intri cei ile ini 
t iu te.

<Mil,liiiiiiz.n
silul
< l ie

ucor 
nudului polițe și 

irguiiizundii-se in n- 
emeuri de 

sau cercuri specia 
studiul ,,Glorii i Pur 

( oinunicxt (b) din lT. R

• • •
Prima realizare* concretă 

uima aci*stei multi])|e uctivități, 
o vonstitue rezultuk'« <ib|im(h*

in

Iu evatntnelc ajututoure iii cun 
dr desfășurare

Astfel anul I. la U«i mutant 
busținutc pună lu 30 Mui u. c. 
lire VH Iu suta di'it cjindidați pro
movați, iur uuii II și III, lot cu 
câh' Irt'i e\utneiH, punu Iu aie 
iași <kdă u’uu avid nici un (un- 
didat respiri».

A Ite rxtuii)p|e (art^
eficacitatea muncii dupu 
oferite < 
lin uvut 
dur cure 
dnze în 
ce tre<s* 
in iirniu 
partea organizației II 
sânul 1 nsl U u L'iilui.

In ucest fel, 
tute orguiiizuiii 
scop cotișiriic.lu 
studenții 
rotiri din 
spirit de 
succes în 
voiului profil i >nid, politi 
deologic. promițând a deveni 
cele cadre (ulmioe bim* pregătite 
n<xx*sun deșt ol(ujîi industriei 
nouN<rc extractive.
CIOLTEA AUREI-, coresj». voi.

de m/j studriiți
o atitudini* nisuiiatoasă, 

> ucuiii încep sa w inia 
muncă, obținând pe zi 
rezultate lot mai bune, 

i îndrumării primite din 
I M din

ducând o activi 
in \od< rea urnii 

bine definit 
Institutului dr Miile 
Brad, iiiMișindii hi noul 

muiiia, >iiu angajai iu 
lupki dr ridâ.ire a in 

și i
ii-

__  i școlar și pregătirile 
pentru odihna de vară a copiilor 

Uniunea Sovietică

Sfârșitul anului

in
In Uniunea Sovietică s’a tar- 

iDJnat unul școlar. Elevii clame
lor inferioare au și intrat în va
canță. In curând, după examene 

începe și tu*, an ța elevilor din 
claM*lc superioare*.

A venit varu. Timpul călăto- 
rulor pasionante prin țara, ul se. 
rilor în jurul focului aprins în 
pădure, a excursiilor și a com
petițiilor sportivi* — timpul plin 
dc bucurie al odihnei sănătoase 
a copiilor sovietici.

In UnÎAinea Sovieticii, copiii 
sunt înconjurați dc dragostea și 
grija întregului popor. lânura 
gem rație va trebui să în ăreas- 
cu și mai mult forța și puterea 
reg inului sovietic, sa asigure o 
nouă înflorire a bunei stări și a 
vieții culturale a Patriei sale so
cialiste. Pregătind tânăra gene
rație jjentru realizarea cu succes 
o aceski sarcini (Juvcrnul So
vietic ți Partidul Comunist (b) 
fac toiul pentru ca această ge- 
iwruție să fie* optimista, curagi- 
oasu, să aibe un nivtel ideologic 
ridicat, fermitate și tărie, să nu 
se înfricoșeze d.c obstacole și să 
Je învingă.

O manifestare evidentă a gri
jii pe care o poartă copiilor Sta
tul Sovietic sunt măsurile luate 
poniru organiizarea vacanței 
vară a acestora. Peste câteva 
în colțurile cele mai pitorești 
pământului sovietic, școlarii 
înălța drapelele taberelor 
pioneri. Anul trecut, taberele dc 
pioneri și terenurile speciale a- 
menajate pentru odihna copiilor au 
adăpostit (peste 4 milioane de co
pii, aproape de trei ori mui mult 
decât în 1940. In 1949j își vor pe. 
frece vacanța de vară în tabere 
și terenuri sflM’cjale de vară, pes
te 5 milioane școlări sovietici.

In acest an pregătirile pentru 
vacanța de vară a copiilor so
vietici au fost (foarte bine orga
nizate. Un exemplu în această 
d recțic l-au constituit Sovietele 
de deputați ai oamenilor muncii, 
organizațiile ^indicate §i <je]e oom. 
somoliste din orașele Moscova. 
Leningrad ca și Jdin multe alte 
o așe sovietice.

acestei mobili-

la-

(le 
zile 
ale
vor 
de

In regiunea Moscova vor fu ne. 
jicua în acest un ^00 de tabere 
de picheri în care. se vor odihni 
280.000 de copii — cu 36.000 mai 
mulți dotat in anul trecut. Pro
blem u organizării odihnei de va. 
ră a «rpiilor a fost discutată de 
către Comitetul Executiv al So
vietului di-'n Moscova și- de către 
toate Comitetele Executive ale 
Sovietelor raionale. La rezolvarea 
acestei probleme au fost atrase 
organizațiile de Purtid, sindicate
le. Comsomolul și orguuizațiilc 
sportive din capitala Uniunii So
vietice. Rezultatul
zări a fost faptul că toate tabe
rele din regiunea 
pregătite pentru primirea copii
lor.

Comitatul Executiv al Sovietu
lui local din Leningrad /a discu
tat încă din luna Aprilie proble
ma organizării vacanței de ■ 
a școlarilor. In această vară 
pleca în taberele situate în 
mul Kareliei și în locurile 
torești dn Luga, Pușkin și 
vcrskif lt5.0(XJ de școlari diu 
ningrad. Cincizeci de mii de 
pii de vârsta preșcolară vor fi 
adăpostiți in grădinițele- de. copii 
și în crețele special amenajate în 
vilele din împiejurimilc Lenin
gradului Jn acest an au fost or
ganizate pentru prima dată cen
tre de turism pentru copii. Peste 
100.000 de coțpii și tineri dui Le
ningrad vor face călătorii prin 
Istmul Kareliei și regiunea Le
ningrad.

Multe tabere no ui de pioneri și 
sanatorii pentru copii s’au creat 
în anul curent în Ucraina. Comi- 

' telul Executiv al Sonetului oră.
șenesc din Kiev a organizat priqj 
Comisia de ocrotire a s&nătid 
publice și prin Comitetul pentru 
educație fizică și sport, un seini- 
mar special pentru medicii, su
rorile și instructorii sportivi ca
re vor lucra în taberele piontri- 
fpr. iDfeputațâi Sovietelor locale 
și raionale din Kiev împreună 
ou reprezentanții organizațiilor 
obștești controlează atent felul 
în care se fac pregătirile pentru

Moscova sunt

vară
. vor

Ist-
pi-
Si-
Le-
co-

Să îmbunătățim condițiile de activitate 
ale cenlrelor de lapte din Pelroșeni

fel
bl

ceh' 13 «mitre câte |iiji|o<i- 
dr 

r primesc zii

Deju de mui mult timp, Iu lk 
troșiMii, uu luut {Ufi|u prin grija 
regimului nos<ru >dc democrație 
pojiuliua — mui multe o ni re dr 
lupte.

In
zu iii locali bl te, un nu mar 
.'MM <«pii ți mâini* 
nk luph

1 ară îndoiala că fiecare 
rlr și-au utiiis scopul venim! (ti 
un ajuilor j)ri țius copiilor mum i- 
hirijur diu Imvibilah |- vorba în
să dr felul in xsarr Iși uiingr sco
pul fiecare <liiitr<‘ «wire.

Izi i'cntrul dr Iapă de pe Inu 
grt organizația lottiilii IJ. 1 D. 
H. domnește o ordine ^exemplara. 
Dcum im-jicu și ”ub rupurtul cu- 
râțciiirj, ot'ntriiil e hXne întreți
nut prin prrinunrjita muncă vo. 
hiJitură cure «se prrMiiu/ă zilnic 
plin rotație dr cutre 3 loxarășr 

lu crcu ce privește distr'bui-

iliu

ix a hipici ui aici w duce o mun
ca organizată dc cât re un 'per 
sonul suficient. Pana la ora 10 
u. in. tonte porțiile dc lupte sunt 
împărțite. I

Acet»t <■<’iiiru d<* lupți nu .poale 
fure decât mthlu «dor cuie biud 
insurciiiu|i cu buna jitii jntreți
nere și IiiiH |io>0irc.

« • '
Nu același lucru se 

ne în«a dop re toate 
lupte diu Pelroșeni.
„Daroncșir și grudiid|a de 
pil Nr. 3 dc pildu, btini 
fetaic iiiudinibibdu.

La centrul d« la Du rănești nu 
există di cui uu castron și un li
gi ieun in cure <sc prepară ilupie
le. l a <enlruJ jdcht grădinița Nr. 
*5 — <u (și iu Domnești de nil

poate spu- 
orntrvlc de
4 4iii d» lu

Cl
inti <>

CE SA CITIM
trei opere de A. PUtpKlN,

n___ • :___

diu unei sobe dc gu-
corcujiUU/âtouiCj de {multe ori 

e ijcxoC <a laptele sa fit* prepa
rai in jUlmR* vecinilor.

Din toate u<vMc motive — la 
i* mai udauga și hpoa di 

d-ftti ibuirea 
hi <u maij

cure te
vom* bufii ii-u te 
lupt< Im si laie greoi 
întârzieri. O

primirCa copiilor în fiecare 
bură.

Lucrări intensive în acesf 
meniu sau 
ea BicloJ iwi și în regiuni’a Svcrd- < j 
lovsk.

Tube rele de pioncr» au ineni- 
re'u să asigure odihna ruponală 
u (opiiilor, activitatea lor sporti
vă, dezvoltarea tuturor capacită
ților creatoare ale școlarilor și o 
muncă de educați • planificată și 
juslă din punct de vedere jxedu- 
gogic.

In vederea atingerii acestor o- 
bicctive, s’a procedat la o ale
gere aientă a cadrelor de peda
gogi, a conducătorilor de grupe 
de pionon a instruotoriilor spor
tivi și a personalului medical.

Toate ta lacrele uu fost înzestra
te din timp cu instulațule nece. 
sare.

Nn tofi elevii insă pleacă în ta
bere de pioneri. Aproape o 'jumă
tate din școlarii orașelor și oră
șelelor muncitorești rămâne va
ra aiOasă,

Soviolele orășenești, organele 
de învățământ și organizațiile 
obștești au luat toate măsurile 
pentruca și școlarii care rămân 
în orașe să se poată odihni bine, 
să-și întărească sănătatea și să 
capete cunoștințe noui.

Organizatorul odihnei de vară 
a copiilor care rămân în oraș 
este chiar ișcoalu lor.

O formă minunată u acestei 
activități care a căpătat acum 
o răspândire largă în Uniunea 
Sovietică este crearea pe lungă 

1 școli a cluburilor sportive care 
1 reunesc pc elevii din școli și pe 

copiii care trăiesc în apropiere. 
In această vară vor funcționa la 
Moscova și în alte orașe din U- 
niunea Sovietică, mii de cluburi 
sportive școlare. Dea semeni se
dă o deosebiră atenție organiză
rii de terenuri sportive ,pe lângă 
blocuril mari. Școlile repartizea
ză concediile personalului peda
gogic, având grijă ca terenurile 
sportive, taberele de ipioneri și 
cluburile să nu rămână fără con. 
ducerea unor pedagogi experi
mentați.

du-
bicu t și în Rvpubl*-

ț)B VUM | ■■■ a«w

Cu prilejul i mp I faurii a I50 
uni drlu inuștcrra marelui 
niu crculor u* p luai Pușkin, 
1)11 URA Dl 
scrieri ukra 
— din vusta < 
scriitorului rus.

Influențat la Începutul curie 
rii sule de romunti mul revolu
ționar ul (podi, PușkÎQi treic 
mai turzlu lu realism, îucadruu- 
du-sc lu loc de cinste printre 
marii poc,ți și scrii lori rare <iu 
consolidat buzele unei Iile tul tu 
revoluționare de vuluare univer. 
sală.

POEZIILE LIRICE, talmud^, 
pe Vurta Bunuș sunt dintr: (de 

mui cunoscute și nmi ea racle ris 
tice scrieri ulu marelui 
iluslrcază temele cele 
atc — cuprinzând și 
tclc poLilice lu oare a 
poetul și exprimă nădejdea 
într'o lume mai bună.

In „ȚIGANII" — po?in dra
mai ie ce «pune vieții moșierești» 
viaja primitiva, și simplă a unui 
popor dornic de libertate, Puș-

de
K -

SI Vr* prezintă 
pi *zie -$i proza 

ojteru literară a

poet. Ele 
mai vari- 
vveniincn- 
participui 

Im

cu o apărător 
și ililn-rfiați.lor 

c

ol
onie-

kiin apa A* 
drrp/urțlor 
luști.

Vlițu Tieconvviiținiudu plină j 
di Jkfljrevăzut u țiganilor, a ins. 
pirat una d n crlv mui frunioa- ' 

creații ule litera'urii ruse, 
dând îu ucjfdaș timp prilej poc- | 
tului să urate* și u-sprclclc nrgu-1 
tivr ale muri bociciuji înv chite 
și in rai te.

„DUBROVSKP* — c&le un ro. 
inun care oglindeai • a(cjuși ati
tudine critică u lui Pușkin, față 
de viuțu socială a Rusiei țariste.

Tunurul lh^ru^kj, <u<ml ru- 
manulu,, se ridică impoirivu hu
zurului și u lacomi- i urmâruid 
cu invcrșiUMinr pe acești udevâ. 
ru|i dușmani ai onniniru inuiui- 
tourc.

Minunata limbă literară a lui 
Pușkuif expresivă și piioreascâ 
precum și descrierea viguroasă a 
caructcrelor, sporise valoarea u. 
nri opere strâns legata m»- 
pccicle rcak ale vieții poporu
lui rus.

• • ♦
Ixi aceste cențic sc 

bii-4 la multe și iu teta ce priuș- 
U* < urâ((*niu. fura jjidoMlâ cu 
cuca ce domnește aici nuuiui cu
rați uic și condiții higiiziiue uu 
se pot uuuii.

Au fost in ir’adevăr program^ 
te și aici ucțiuni de muiucă v<>- 
1 unitară — săptămânal nu ejJ 
nte in»â nici iu singura 
z* stabilita pt- *uplajiju!ju, femei
le du muliiț oii nu sin lu munczi, 
ujle ori v iui jn iiuinur lu totul 
inșii Iu:«nl.

A<4-»rl lucru nu are* <u rezultat 
numai lipsa d- < urâțenie. Lnvă. 
țutuufi'u ;i cdm Jituarete f'ind 
preot țipate <’c iHirepiu r* u loca
lului în lipxd d«* ajutoare, sunt 
stanjviijir iu jiluiicu lor de edu
care <*

intui po- o-

>

copiilor.

• • •
sa fie cauzeL unei am> 
situații ce uu mai poate

Cure 
menea 
.sa dăinuiuscă?

Staitw proubtâ în care m* gh- 
*.esc și tulu (j<>n< uza centrele d< 
lupt«‘ mai sil> uminii'v m* dato- 
rește dezinteresului uruandor și 
organizațiilor însărcinate cu or
ganizarea >i buna lor întreținere. «ț

Desigur eu suru<Ja car*’ dom- 
juște lu uccbip (.filtre* nu «• da 
ion ?t« lipsuriloi materiale. Fiind 
cu u.>a (um uu fost umt-najak- 
<<*nirrh* im<L- tnuubu merge bi
ne, și dj.n uceliuși fonduri ar fi 
] ut ut li umcmijult* cât dr puțin 
și ultimi le.

i s- pOBl’- 
<*V| dicațk" 
însărcinai*' 

rod i tu r i

Odihna de vară a școlarilor ce rămân 
în timpul vacanței în orașe, o preocupare 

a Consiliului Central al Sindicatelor 
Sovietice

cut mai pe larg <cducuțlu fizică 
în aer liber, amenajând terenuri 
sportive și utrăgund in educareu 
sportivă a copiilor in timpul va
canței, instructori calificați.

Parcurile de cultura și odihnă 
ale sindicatelor nor fi puse la 
dispozlțiu copiilor dclu 10 dimi
neața și până la 5 seura. Intre 
aceste ore se vor găsi în perma
nență în Parcuri, colaboratorii 
instituțiilor sportive și culturale 
ule activului sindical.

In toate bibliotecile sindicale se 
vor creia secții speciale de lite
ratură pentru tineret, se vor or
ganiza lecturi și conferințe, în
tâlniri ale copiilor cu scriitorii și 
vizite la muzeele literare și isto
rice.

Secreturialul Consiliului Cen
trul al Sindicatelor fiooietice u 
discutat recent problemu orga
nizării odihnei școlarilor, care 
ramun in timpul oerii in orașe.

Comitetele sindicale vor orga
niza in toate cluburilet casele și 
Palatele de Cultură, serbări, re
prezentații cinejnatogrufice, ex
cursii, plimbări, creând cercuri 
de tineri miclurinișli, cercuri de 
astronomif de aeromodeliști, pes
cari, etc.

Progrumele serbărilor și repre
zentațiilor cinematografice vor 
corespunde vârstei copiilor, con
tribuind la dezvoltarea intelectu
lui lor, la aprofundarea cunoș
tințelor lor dobândite in școli. Co. 
miletele sindicale nor organiza

Meetingul pentru pace dela ISS Hunedoara
(urmare din pag. 1)

• » •
Acestei situații nu 

da tkcâi o lingura 
d« lâsurea orgaiicJor
cu Lonlrolui pc linie 
delăsarea oiganizațicî loiale l 
E. 1). R. ȘÎ a comitetului de 
sprijin.

Și această dekreare isvurășh* 
dintr’o condumiiabdu comoditate 
cari a dus la lipsa de control în 
muncă, la o lipsă din ce în ce 
mai accentuată d< interes fața 
de centrele dela jjeriferet. Toto
dată delăsarea isvorâștc din ne- 
justa desconsiderare a actelor 
centre.

Organizațiile șl orgunuk* insăi- 
cimuc cu îndrumarea și veghi- 
ica asupra bunei funcțjoijuri a 
acestor centre, trebui* să treaca 
îndată lu lichidurca unei a^enu - 
nea situații printre munca 
lorită, purusiiid o atitudine 
fund greși la.

Pentru aceasta va trebui 
o mui strânsă legătură cu
nul, un contact mai strâns cu 
realitățile jpentm a cunoaște în 
ce diivcțte trebuesc intri prinse
mai urgent, acțiuni.

O atenție egală tuturor cen
trilor, ori unde sar afla clc — 
La periferie, sau ii> cmtru — a- 
ceasta c atHudtnea justă pc care 
trebue s’o adopte organizația lo
cală U. F- D R-, comitetul de 
sprijin și organele, sanitare loca
le, pentru a putea duce în în
tregimi* la îndeplinire una din 
principalele sarcini ce le stau în 

i față.

hu-
pro-

insă 
ten -

Marți 14 luate prezenta iov. 
Constantin Lapădatu. membru 
Biroul Executiv al < G. NI. 
delegat peimaiiieat ul R. P. R. 
comitetul partizanilor păcii, 
avut loc la I, S. S. Hunedoara 
un marc mteting pentru pace.

Cu acest prilej, muncitorii liu- 
nodoreni și-au afirmat odată mai 
mult hotărârea de a lupta ,pe.n-

in
.și 
in
a

tru apărarea păcii șj a-și spori 
«‘forturile pentru (îndeplinirea 
Planului dc Stat.

La sfârșitul adunării s'a vo
tat o moțiune.

In încheeirc, muncitorii și-au 
luat angajamentul de u muncii 
cu mai mult clan pentru înde
plinirea Planului, conștienți că 
prim aceasta contribuc la întări. 
aea scumpei noastre patrii și 
consolidarea forțelor păcii. E. BOKZzi
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DIN CÂMPUL MUNCII
Penlru a ușura munca sudorilor

Tovarășul Czibuila Iosiî dela A. C. P. 
a confecționat un clește pentru electrozi, 
cu care se poate lucra mult mai ușor

De ce Irebue să lucrăm după sistemul 
de preluare a lucrului pe schimb

I***nu ucuin, ckștck* pui Unt v- 
luctro/j oii<‘ se fuluscțte ki mi- 
duru electiieib, eruu ion sini t in 
Ml ruginie din <upiu.

Acubtc cl<‘țle din cupru pe» lun
gă faptul cu necesitau mult lu
cru la ccukfecț ivi luxe, oboseau 
inaiiu sudorului din cuuzu greu
tății.

PfCocujiat de nv.olvurcu uces- 
tcd probleme, tovuru^ul Czibulu 
l<*»if deilu secția yculurie u A. 
1*. a studiat mijlocul prin cure 
bă ușuxezc munca .sudorilor.

Însemnate depășiri de norme 
realizate de unele grupe de mineri 

din Lupeni
Muncind cu elan [pentru înde

plinirea ți dopușirea, Planullui <le 
Stal pe cil de al doilea trimes
tru, in înliett-K cu cei dela l’e- 
trila) X'i'ner'i clelu Lupeni au în
registrat frumoase dcpaiyiri de 
normă.

Astfel pe intervalul I 13 Iu
nie uu realizat depășiri grapele 
tovarășilor :

l-a sectoiul 1 : Lupaș Iustin 
"5 la sută, Capio Miliui 30 la 
sută, Gajajki Ioan 22 la sutu, 
Bartha Eugen 11 la sută, Tiinur 
Alexandru 10 la sută și Demian 
Traian 6 la sută.

La (sectorul II : Apostol Nico. 
lac 49"/o, Crișanovski Frajici.sc 
52 la sufut Moga Nicdac 30 la 
sută, (Dochițeanu Constantin 24 
la sută. Nemeș loan 1? la suta, 
Ilubina Erncst 12 la suta ți Al- 
I» rt Zoltan 10 la sută.

Din ziua de 14 Iunie ech pa lui Petric Petru 

dă cărbune în contul celei de a treia 

decade a lunii August
(Urmare din pag. I-a)

a rămas sub normă cu 13 la su
tă. Acest schimb a realizat însă 
frumoasa economie de 2° la sută 
la exploziv.

Cea mui frumoasa realizare a 
fo6t obținură de echipa lu1 Pe 
inc Petru care pc întreaga pe. 
livadă 1 —15 Iunie a avui o de* 
pășire medie de normă de 73 la 
sută și o economie de exploziv 
de 15 In sută.

COLECTIVUL GRAFIC
DIN PETROȘANI

STRADA GH. GHEORGHIU-DEJ No. 92

Execută orice lucrări decorați 
ve ca : bust uri, gazete de pe
rele, panouri, portrete de orice 
dimensiuni ale personalităților 
politice, embleme, hărți industri

— Buletinul Biroul Populației 
Nr. 20.551 pe numele Jurca E- 
len» eliberat de Miliția Petro
șani.

Declar nul.
— Buletinul Biroul Populației 

Mr 4 038 eliberat pc numele riă- 
h'.jajt Dum'tru de Mu.fia Petro
șani.

Declar nul.

PIERDERI

După urai multe încercaii, to- 
vurușul C/jbulu, a cviititiuH mi 
nou clește pentru electrozi, uvAii'i 
ceu in ui urnire jnirtc din ulii ini ni u,

PruiU'lc 15 Inicăp înccrcute, 
ii ti ciut rezultatei bune.

Pe lunga cu isuul nuii ușor di 
iiiunipuLi^ ceea ce iustin netizu 
murirea prod’iiintivi-tUfii miu/ncii, 
dur totodată prin cumljiiia|iu cu 
uluiniiihij, ip rujul (U* exist este 
mult Jniui redus decut ul clcșic- 
lor de electrozi con Teci io i uite în 

int regiuni- dim icupru.

La ștc'ortil III : Demcter Do. 
mUiic 65 la suta, (taliiui Glteor- 
glu 35 la sută, l’opu Teodor 3 6 
la suta, Gltilea Miltai 23 In suta, 
l[egi.dup Andrei 22 lu sută și 
Moldovun Alexandru 18 lu sutu.

DCasemenea la sectorul 11' 
grupa tooarăfului Vlad Slănilă, 
începând din ziua de 11 Iunie Iii 
creuză in contul hinei Septem
brie fi grupa tooarăfului V du
liei Itfihai iot din aceaefi zi in 
contul Iunei August.

Aoănd in față aceste realizări, 
celelalte grupe dela mina Lupeni 
nor trebui să le urmeze exem
plul, contribuind prin aceasta la 
îndeplinirea fi depăfirea progra
mului de producție ,pe cel de al 
doilea trimestru.

GH. JLIESCU, coresp.

Din -ziua de 14 Iunie schimbul 
condus de Petric Petru a înce
put să dea. curbune îu contul 
celei de a treia decade a lunii 
August.

încurajați de aceste succese, 
tiineriii mineri.' din labaiujelc ide 
tineret dela mina Lonea uu por
nit cu un nou avânt lu îndepli
nirea angajamentelor cure și le- 
au luat în cadrul întrecerilor în 
care sunt angajuți.

S. BOLOMON, .coresp.

ale și statistice, grafice ilustrate, 
precum și aranjări de vitrine și 
expoziții. I

Consultări se dau în orele ide 
după masă-

— Buletinul Biroului (Popula
ției Nr. 21656 clin 194£> pe numele 
Popa Valcria, eliberat de Mili
ția Pctroșeni.

Declar nuL
— Pierdut Biroul Populației 

Nr. 3'42 d>n 1945, eliberat de 
Circ. 21 Politie București pe nu
mele Ricardo Colberu. Declar 
nul.

(Urmare din pag. Ia)

cește bine. Cu tulii suntem har
nici șl pricepui! Insă alta e cauza 
rămânerii in urmă, pentru că șl 
ou iinprcima cu ortacii inel am 
lucrat in schimbul do noapte șl 
știu: noaptea transportul du na- 
teriul lemnos srro aliata) merge 
ture prost. Multe grupe de mineri 
care luci oază noaptea, nu simt a- 
provizionate cu materia) lemnos 
șl in măsură suficientă

Cum să lucrezi in cărnune cu 
abatajul iiearmat? Riști să se 
prăbușească locul de muncă șl 
să pierzi viata.

Așa că trebue să fugi Intr’o 
parte șl in alta ba după un stâlp, 
ba după scânduri șl așa se Iro
sește timpul scump din progra
mul de muncă.

Mal e încă un necaz, la lucrul 
pe fișe aparte la noi hi abalal, 
producția realizată e socotită după 
volumul stratului do cărbune ex
ploatat. La sfârșitul fiecărui 
schimb vine maistrul miner șl 
face ciibajiil.

Ce se intăniplâ insă? Nu tot
deauna maistrul miner măsoară 
așa cum trebue. De multe ori am 
observat că înregistrează mal Pu
țin cu câte 5 10 cm. înaintare
in strat și dacă lucrul acesta se 
repetă des, la o lună se adună o 
cantitate inare de cărbune, care 
nu este plătită. Acest fapt, care 
nu este cinstit șl pe care adminis
trația minei nu intenționează să-l 
facă, produce nemulțumiri, care 
pot duce până la incetarea lucru
lui după sistemul de preluare pe 
schimb.

Sistemul de lucru pe fișe aparte 
este o metodă bună care trebue 
extinsă in toate locurile de mun
că, fiindcă nu se poate să rămâi 
sub normă in felul acesta.

Insă alte două lipsuri semnalate 
tebuesc lichidate.

TREBUE SA SE TINA SEAMA 
DE APROVIZIONAREA LA TIMP 
CU MATERIAL LEMNOS PEN
TRU ARMATURA ȘI DE CAL
CULAREA CINSTITA A PRO
DUCȚIEI, PENTRU CA IN CAZ 
CONTRAR, METODA DE PRE
LUARE A LUCRULUI PE 
SCHIMB E COMPROMISA.

IN ACEST SENS ADMINIS
TRAȚIA MINEI NOASTRE TRE
BUE SA-ȘI ÎNDREPTE ATEN
ȚIA.

NISTOREANU GHEORGHE
Șef de echipă în abatajul de ti

neret al minei Petrila

SISTEMUL DE LUCRU PE FIȘE 
APARTE TREBUE SA FIE ME
TODA DE MUNCA A MINERI

LOR HARNICI ȘI CINSTIT!

Intp’un abataj frontal din sec
torul I al minei Lupeni lucrează 
grupa tooarăfului Kosch Ladis- 
lau. Ca fi in celelalte abataje de 
la Lupeni, in abatajul fovarăful.ii 
Kosch, nu numai că se lucrează 
după metoda preluării lucrului 
după fiecare schimb; in cadrul 
fiecărei echipe care lucrează in 
schimb de H ore, sunt formate 
mai multe echipe simple de cule 
2—3 oameni. cărora li se calcu
lează in parte producția reali
zata după cubajul frontului de 
Cărbune exploatat. In cuzul a- 
eesta. unele echipe simple care 
lucrează in acelaf timp fi in a. 
celaf loc de munca, produc moi 
mult, iar altele mai puțin după 
cum lucrează.

h'edăm mul jos răspunsul lo- 
narăfului Kosch la ancheta 
uoaslii asupra problemei exl‘ii 
delii preluării lui rulai pe schimb.

S’a pus Problema Introducerii 
iii luate locurile de muncă din 
mină n sistemului de muncă pe 
lite spate, sistem care este loarte 
hun.

Se vorbește mult in rândurile 
minerilor despre această chestiu
ne. Unii spun că este bună Iar 
alții spun că nu, pentru că „pro
duce nemulțumiri".

Pe mine, care lucrez intr un n- 
bataj frontal. unde rroducțla nu se 
calculează numai pe echipa în
treaga ce lucrează în schimb de 
8 oameni, cl pe echipe s'mple de 
câte doi mineri m’au lăcut curios 
acele nemulțumiri șl lală ce am 
aflat:

Unii minei I dhi cel care lucrea
ză încă Iu colectiv In abatajul ca
meră spun ca dacă uu schimb 
produce mal mult șl câștigă mai 
bine, iiemulliimeșle pe cel dui ce
lelalte schimburi, care icallzează 
o depășire mai mică sau rămân 
sub normă șl câștigă mal puiln șl 
spun că e frățește să lucreze așa 
cum au pomenit. In colectiv.

Șl dacă stal să vezi caro c pro
ducția grupelor In care sunt în
cadrați acești mineri vezi că sunt 
sub normă, sau au depășiri foarte 
miel. Pentru că lucrul in colectiv 
acoperă Inactivitatea, sau mal 
bine zis lenevia unora, caro nu 
poate fi scoasă la Iveală atunci 
când producția so calculează glo
bal pc toate cele trei schimburi.

Acesta este motivul „duioșiei" 
sub care se ascunde lenevia șl 
tendința do a câștiga d:n munca 
minerilor din schimburile celelalte 
care muncesc cu sârgulntă șl pro
duc mult.

Țara noastră, in care muncitorii 
sunt stăpâni, are nevoe de tot mai 
mult cărbune. Accas'ă situație ne 
cere să lichidăm urmele (reculu
lui și să ne atașăm ce totul noull 
atitudini fată do muncă.

Care alt mijloc e mai eficace 
in acest scop decât sistemul de 
preluare a lucrului pe schimb? 
Pentru că acest sistem scoate in 
evidentă cum muncește flecare șl 
cât produce șl e răsplătit după 
munca depusă.

DEACEEA, SISTEMUL DE 
PRELUARE A PRODUCȚIEI PE 
SCHIMB TREBUE EXTINS CU 
STĂRUINȚĂ ȘI FIECARE MINER 
CINSTIT DORNIC DE A PRO
DUCE MAI MULT ȘI DE A CÂȘ
TIGA MAI BINE, TREBUE SA 
FIE CONVINS DE NECESITA
TEA ACESTUI LUCRU.

KOSCH LADISLAU
șei de grupă la mina Lupeni

PRELUAREA LUCRULUI PE 
SCHIMB, ÎNSEMNEAZĂ MUNCA 
ORGANIZATA ȘI DISCIPLINATA

Una din grupele fruntașe dela 
mima Anjnoasa, este acea condu
să, de tovarășul Pop Ioan 59 care 
lucrează în noul abataj al tine
retului dela această mină.

Deși este formată de curând, 
această grupă realizează cele 
mai frumoase depășiri de nor
mă, tocmai datorită faptului că 
lucrează după m toda preluării 
lucrului pc schimburi.

Iată cc ne scrie tovarășul Pop 
Ioan 59 despre felul cum lucrea
ză pe schimburi :

Grupa nostră de tineret care 
lucrează intr’un abataj cameră diu 

sectorul III Priboi al minei Ani- 
noasa, a luat flintă in cea de a 
doua lumătale a Iunei mal. Până 
la 7 Iunie cele trei schimburi ale 
grupei uoaitie au lucrai in colec
tiv Iar depășirea de normă nu 
trecea de 24 la sută.

Siătulll de tovarășii dela orga
nizația de Partid care se Intere
sează îndeaproape de telul cum 
merge munca in abatajul nostru, 
ani trecut la muncă după s'ste- 
mul de preluare a lucrului pe 
schimb.

Vreau :ă spini că e o mare di
ferența intre felul cum se lucrează 
in colectiv și pc fișe aparte. Când 
munceam Iii colectiv munca 
era desordonală. Un schimb 
dadea cărbune. altul fa- 
cea lucrări de regie, Iar schim
bul III lățea șl una șl alta, Iar 
depășirea de normă era mică.

Altfel se desfășoară munca de 
când lucrăm pe llșe aparte. Fie
care schimb, după ce extrage lă- 
șla du cărbune ișl execută lucră
rile de armare, de curățire, pre
lungește scocul oscilant, in așa 
lei încât suntem mulțumiți unii 
de al|il. Uii lucru de seamă care 
faco pe tinerii mineri dela cele 
trei echipe ale grupei noastre să 
execute cât mal bine șl in intre- 
gnie lucrările neproductive, este 
întrecerea.

Deși grupa noastră se ailă in

Noui angajamente luate de minerii sovie
tici penlru depășirea Planului de Producție 

Minerii din Siberia au provocat la între 
cere pe minerii din Donbas

întrecerea intre minerii din Si
beria șl cei din Dorbass a inceput 
in urma Iniț'atlvel minerilor din 
regiunea Stallno, care și-au luat 
anga amentul să extragă in anul 
1949, o cant taie de 300.(00 de to
ne de cărbuni peste plan.

La rândul lor, minerii d'n Si
beria $i-au luat angajamentul să 
producă peste planul anual 360.000 
tone de cărbuni.

Pentru n semna acordul între
cerii, minerii din Siberia au tri
mis in Donbass o delegație. Dintre 
delegați făceau rarle cei inai hu
ni meșteri din bazinul Couz Cuz- 
nețk: meșterul lacov Cecmariov 
dela mina „Kirov", hrigadicrul- 
miner Feodor Rab dela mina „Ia- 
roslavskl", minerul Vâslii Ulianov, 
(oți distinși cu titlul de Eroi ai 
Muncii Socialiste.

Recepția oîerită în onoarea dele
gației guvernamentale române 

care se aîlă la Praga în cadrul 
Săptămânii Prieteniei Româno- 

Cehoslovace
PRAGA, 15 Agcrprcs). — Aso. 

cia|ia cehoslovacă [pentru strân
gerea legăturilor de prie'cnie cu 
R. P. R. a oferit Mar|i seara 
o receipjie în onoarea «lolcgajiei 
guvernamentale roniune care se 
aflu la Praga, în cadrul Săptă
mânii Prieteniei Româno-Ccho. 
slovace.

Lu reccp|ic an luat parte îoti 
membrii delegu|iri române în 
frunte cu Petre Constantinescu- 
lași, vice-președinte al Prezidiu
lui Murei Adunări Naționale al 
R. P. R., Dr. Eduard Mezincescii 
Ministrul Artelor și Dionisie Io- 
nescu, Abasadorul R. P. R. la 
Praga.

Au mai fost prczen|i Dr. Ale- 
\e Cepica, ministrul cehoslovac 
al Justiției, Dr. Vladimir Cle- 
mentis ministrul de Afaceri Ex- 

intreecre socialistă cu abatalul do 
tinerel dela Lonea, datorită lap- 
lului că lucrăm pe fișe aparte am 
organizat intiecerl socialiste intre 
cele trei echipe ale grupei noas
tre, Iar unul dintre criteriile de 
baza ale întrecerii este efectuarea 
tuturor lucrărilor de regie.

Dar nu numai atât. Lucrând du
pă sistemul preluării lucrului pe 
fchlmli munca se desfășoară or- 
gan z it șl ordonat. T Impui pro
gramului de lucru a fost impnr|lt 
pe i>i erafll, in așa lei ca t'mpul 
mort sa ile redus cât mal mult, 
reușind sj realizăm depășiri de 
norma mal mari ca inabile. Nu- 
nai la doua zile de muncă după 
acest sistem, echipa condusă de 
mine a depășit norma cu 40 la 
sută, cclilj a condusă de Rusu Vâ
slit cu 4ă la sulă Iar a tovarășu
lui Cerchezan Alexandru cu 48 la 
rulă, depășiri care cresc pe zl ce 
trece-

Iii liichecre vreau să arăt ca 
munca după sistemul de preluare 
a luciului pe sclilmb, este o mun
ci organizată șl disciplinată, ale 
cărei roade sunt Incomparabil mal 
bune fa(5 de munca In colectiv, 
care este un sistem de muncă în
vechită.

POP IOAN 39
șclul grupei de tineret dela mina 

Anlnoasa

Întâlnirea dintre minerii din 
Donbass șl cel din Siberia s'a de— 
fășurat intr’o atmosferă de prie
tenie. Minerii din Siberia au vi
zitat minele, orășelele muncitoreș
ti magazinele, cantinele, căminele, 
cluburile, casele minerilor, inlor- 
mându-sc despro condițiile de 
muncă șl salarizare ale minerilor 
din Donbass. El au cercetat cu a- 
tentio munca in mine, notăndu-șl 
tot cc exista nou șl perfeefionat. 
Mal tâiziu, la semnarea acordu
lui el au declarat:

— „Am văzut că minerii din 
Donbass lucrează cu însuflețire. Au 
fost reconstruite in intregime ora
șe, mine șl uzine. Toate acestea ne 
bucură și ne stimulează in muncă'

Luându-și rămas bun, minerii 
din Siberia au urat tovarășilor lor 
să dobândească noui succese in 
întrecerea socialistă.

terne al Republicii < ehosJovace, 
Vaclav Kopecki ministrul Infor. 
majiilar, Dr. Antonin Gregor mi
nistrul Conurjidui Extern, pre
cum și numeroși al(i reprezen
tanți ai viejii politice și cultu
rale a |ării.

In acxxsiși zj, acadcFiicmnui 
Petre Gvas-tantincscu-Iași, V<x- 
președinte al Prezidiului Marei 
Adunări Naționale a R. P. R. a 
|inut Ia Facultatea sie Filozofie 
a Universității ,.Garolina" di:i 
Praga o eonfi rin|ă despre Aca
demia JL P. R. și desjvre știința 
română în slujba construirii so. 
cialismului.

Dr. Eduard Mezinccscu Minis
trul Artelor din R. P. R. a ținut 
la Universitatea din Praga o con
ferință asupra artei din RepuIJi. 
ca Popidară Română.
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PLINE L)L INDIGNĂRI

Massele populare japoneze recunosc în represi
unile îndreptate împotriva mișcării democratice, 

metodele de violență folosite în perioada

Plenara C. C. al Partidului Comunist Bulgar 
a consliluit o dovadă a unității Partidului și a credinței 

nemărginite țață de internaționalismul proletar

militarismului japonez
TOL l<>, 15 1 \ >

<11111 h'u mai utiuiijid, |>o- 
tl)kl jupouiv.u, CU COlLsilll|uillâll- 
t«l for|»"l<»r uiaericanc <|e (KiijHt- 
(u . <1 uhicut la 51 Ma, o mu'iii- 
|,*sla|i<* pașni<a u iuuimiitoriloi. 
Un iimmu'or u fust ucis, unim 
r<*>L iiiii.iicitori un hist iui <|i, i,ii 
ai|i <►« «i'<ist<i|i.

Ixi II Iunie generalul locote
nent I ieivviaiiko. tx<|>iez.< ntniilnl 
Kovu-tic iii < ojLsiliiil Alini jien 
tru Japon'u, a wlreNnl Ceiicrn- 
lutiii Al ac Arllmri un ine agili 
sixa-'nl in cure ..jpii'ia: ,,<) i|>re-
silim 1 resccimlzi .se exmeitn ui 
inomeiiliil <le la|a de guvernul 
jajiouez. usupru drnptuiilor po 
poporului japonez. Suprimarea ae- 
tivităjii legale a giitdkulclor și

<i altor orgumi/uții democratice. 
piHuniiii și represiunile la curv 
i4T.iirge polipa chuie/u, inipoiri- 
\a fruntașdor sindicali progrt ■ 
b’ști, ztu 4-n'iut in uliimnl timp o 
U'ri<*itou zitun|ie. Este demn de 
icmuruut și ruptul ciî zuitoriln 
(ilu amvr’cune ilo 'ocupaii<* ui- 
UOM- [H‘rfc< t uițiiLiiile ilvg<de ale 
gmeriHilui și organelor jM>li|ie- 
nușli cure urnu’irtM? mi împiudi 
ci* prin lorțu tlemoirutizur<*u Ja
poniei.

CumumLimuiihil supit m nu iu 
nici o măsurii pentru a împie 
ileeu iHN^ie acțiuni, violând a- 
coj-did dela Potsdam ții hotărî 
rilc (>Miiisiunii O.X’l -lui, jicniru 
1'\trciuid Orient pr\ih>arc Iu 
ilejuocrutî/țuria Japoniei. Ac u-

exjdkfl neliniștea ci <■->( and.lbtu
u luuMtidor kirgi a lu poporului 
japonez în legătură cu ilemocm 
li/tirea Jur i

In conl*niLdi< M<vagiul subli 
nUiză indignare u mu-rudor popu
lare japoneze care recunosc iu 
j opresiunile iiidiepiutc împotrivii 
iiiișcărH deinocrutixx*, 
de \iolen|u și ubupri>r< 
în |p ’riouda domiju-iției 
rialilor japonezi.

După ce 4-numiirn
bUtigi roase, iile, guvernului 
poiriui muncitorilor, 
IXuHikljJlko Mlllliil lizu 
leu «le

u h* pune cnpAt m (ionilor ilega
li și aiiti-deiiiot  • ridice alp auturi 
taților jupomvx* și pentru 
dup ireu celor răspunzători.

In ileejar.ițui de răspuns, Mac 
\ rtluir încearcă sii se justifici* tu 
ufnmuția demagogica că ni ului
torii jnpoîK/i -** bucurii ițe djep. 
Iniile democrati(,e, d-și țoala Iu. 
llIOii 
cu ne 
hida 
potriva sindicalilor și tinzând In 
Mipriihitreu lilierlâților d<-mocni- 
liir.

(irllliul dl
Bnlgu r
U lunii* a 
't . al Pdrti-

metodele 
folosiți* 
m'litu

a 1’uHilr 
îlll 

gem-mhil 
nor* i Jiu -

zi m‘ hm măsuri |Hkntru

4<m-id«
lli u 

(!<• [iar

Numeroși scriitori străini au luat 
parte la festivitățile dela Lenin
grad în cinstea aniversării a 150 

ani dela nașterea Iui Pușkin
LENINGRADj 15 (Agvrprrs). 

-- l^zi J5 lunii, itu subit (□ Le
ningrad iiuiiHiroși scriitori sli'i- 
ini pentru u lua pai te. Iu festi
vii u|ile in ci 11 stea uii>v4‘rburii a 
150 uni dclu nașterea lui Pușkin.

Ouixp<‘(.ii străini ziii fost primiți 
Î11 numele ziariștilor și scrii
torilor sovietici de culre Dinieji- 
ticv, secretarul see|iei din Lenin' 
grad a Uniunii sScrii(oriilor So
vietici.

Au rostit discursuri, prtședin. 
talc Uniunii Scriitorilor Polone
zi, președintele Uniunii Scriitori 
lor Cehoslomci( președintele U- 
nîunii Scriitorilor Unguri, 
dintele Uniunii Scriitorilor 
R. P. R. Zaliaria Stancu. 
toarca norvegiană înger 
rup, poetul chitnez Einuii
scriitorul german JohniliU's Du 
cher, pociul negru !Pcter Black- 
man, scriitorul italian Libero, etc.

In cudrul ședințelor 
dela clubul iMuiakov^ki, 
bulgar Dimilri Poliumn 
lut din pocnuil sau

Pot tul englez 
recit ut 
(> rcciei' 

eroica

știe cu aiitorbtățih* umeri- 
îiuiirujtzizu gmi’ruul Yo% 

să ia măsuri îndrepta ti’ im.

SOI IA, 15 (Agvrpri'vi /m 
rul HABOTNIC ES( O Dl IX) u 
pubbiul M<ir|i următorul <>>11111- 
iiîcal al (’omitetubu 
Purtidului (/munibl

In zUeh* du li și 
mui 1<>< l’lenuru
dubii </muiiiM Bulgur, Iu < an 
nu piitiicipiil "4*4 rvldj o eomileU* 
lui jud<‘ti-ju* și numeroși aJp 
frunloși ui Partidului.

Pliuiuui ( . ( . u ac idul r.i- 
jMii lul toc arașidui Vacile Kol 1 
ioc un pricire ld mlJ\ilu'<‘u aii 
lipul I mira ui hn 'l'raicio 
Dupu dniitfii, luând ia 

pin< fa xprimiHa 
pHM.p< loulc iniritHirde
lid, <<’ au as ut loc (lupa șu hnț t 
plenara pn-ouilrnta și propune 
iile 4‘omiiulclor mtui’eipuh* **1 
jildeți Ih' din SiJia Și Ploviii, 
prcvnm și faptul cti I run-io Ko- 
loc nu a siipii* slnbiciuiuli* >hIu 
unui autoi-ritk-i serioase și sia 
cert | c buza paragrafului 3H al 
Statutului Purtidului, plenara a 
liotflrit în unan'milute ■ .rlmb 
rea lui l rai<j<» Kostoc dm eoin- 
poiioii|u ( 0I111I4 (ului ('ujitrtd și 
il ii rândurile Puriidului.

llolurâri’ii plenuroi iu pricin* 
la Tiaicio KoMov cu fi publ*- 
catu Mipumt.

Ph nara a ascultat raportul lui 
Vilko < ervi’nkov cu privire la 
rczulluteh* și condu/.ide l ru
in urma alegerilor ptcinru (LoKsi- 
lid<* Populun și asc-orii popu
lari, <-<re uu acut Im. După I 
<u|ii iimununțile cure s'uu d<*»- 
fușural sub brunul unei pro
funde zina|i/r uriiue u u<iicita- 
|ii Partidului, 1 fontului Puire 1 
și u < «meniului, a ahuli/ei uic - 
tv.sdor obținute și slabi- itirjd.tr 
mu infestate in n4<*u>tâ utiiciial**, 
plenurzi a adoptai in unjnimiia- 
lv <> rr/ollitie < dfe ca li dală pu. 
bliejtuiii.

Plenara a u-<*iihul raportul 
locurâșubii \ ladinnr Pop’omoc 
Cli pricin* la activitatea -dușiiiă’ 
noasu și pnnocâtoan' a <1 1
lui THo împotriva 
c j«-tta*<* și a (urilor 
|i<- jMipularu.

Plenara u udopbii |)l U >Uj (Uliii-

laU- o n-zolupie tu privirr U a- 
cc>t »«(••' n*7 »luțW' v« fi dn1»
f>ubl)<‘>tu(n

Pleruira <’, < u holarâl aa ct*- 
munkv (im r<u al< g<-r)b»r |>ciilru 
A'dijiuir«*u Xu|it»Jiti]d uljișniutâ Li 
sfârșitul anului curent r#m«- 
land i<-rrneiM‘l<’ pr'ă/ulc <ir con. 
htlLu|lr.

Pitulară < t < 
liulurun luaU' d« 
Plenara u 
gjuluj iifln-jii 
j rn uțzjtorului 
ji’M Bulgar și 
ga.r lovziraștd 
1 rov.

Pl«&iaf<i ( ('a <om»iiiuBi
dovadă straliK jiu h uni(u|ji Pur- 
Ikluliit și </miletului 
frunte cu LocurașuJ 
Duniiruc, pncciLm 
iu-marginile fa|u dt 
nuhxJiiul pNib'tuf.

a upful*a< an* ie | 
t Biroul puiUtc. 

adopt «jt 6 xtu.1 iot*d- 
(uirddUil*»J ulaj și 

Puristului (’omu. 
al Poporului Bul-

< rb<-orgiei

(’mlrbl ta 
( di/Yjrgbe 

a crctKnpțî 

i nier *ti j io-

La Moscova am simțit pentru 
prima dată că mi se recunoaște 

demnitatea de om
— a declarat cunoscutul cântăref negru 

PAUL ROBESON

preșe- 
(lin 

scrii
I Lge- 
Siao.

Plișkill *. 
[Jndsay zi 
„Lacruinile 
cric lupta 
greci (împotriva inonurliu-fasciș
tilor.

Poetul Publo Npriuht u vorbii 
despre lupta poporului cliilizm 
țjeutru libertate. „Sunt fericit câ 
mii uf hi în l RSS, că ,pOt ve
dea ce 'înseamnă 
spus el. (guvernul 
a rupt relațiile cu 
însă jiTf poporul 
cele mui /prici* urșii 
pentru URSS' 
Neruda.

In scala zilei de f5 funie 
scriitorii străini mu plecat spre 
Mosco\ a.

1' le.raiT 
poetul 

u rec:
..Marelui 

Juck
din jiocniul 
in cure des. 

a ] >n I r i o | i I o i

|i]>erl jt'”i, a 
fascist chilian 

URS.S. Eu știu 
meu nutrește 

sentimente 
u adăugat Publo

Un factor important în îndeplinirea 
planului trienal îl constitue exemplul 

minunat al Uniunii Sovietice

Opinia publică mondială 
cu mare 
Sovietice

a întâmpinat 
satisfacție propunerile Uniunii 
făcute la Conferința Miniștrilor 

de Externe dela Paris

Discursul primului ministru Dobi din ședința de 
marți a Parlamentului Ungar

IWDAPESTA, 15 (Agerpres).— 
Iii ședința de inarjl a Parlamentu
lui Ungar, Președintele Consiliu
lui de Miniștri a| Republicii Un
gare Istvan Dobi a (Inut un discurs 
program. Dobi a subliniat strânsa 
legătură dintre toate tortele de
mocrate ale tării care sau unit 
in Frontul Popular al Independen
tei sub conducerea Partidului ce
lor ce muncesc.

Vorbind despre succesele pen
tru îndeplinirea inainte de termen 

planului trienal, Dobi a arătat 
producția Industrială a depă- 
cu 20 la sută nivelul dinainte 
război, producția cărbunelui cu 
la -iită și aceea a energici e-

realizează grandiosul plan cinci
nal Malhilst do dup3 râzt'ioi, pre
cum și imensul 

dă șl acum 
Participarea
de Asistență Economică $1

ajutor pc care 
Uidunea Sovietl- 

noastrâ in Consl-

Un articol al lui Jucov
15 (Afferpres). 

sesiunea dela Paris 
Miniștrilor de Afa- 
-Iiikov scrie urtnă-

MOSCOVA. 
Cu privire le 
a Consiliului 
ceri Externe, 
toarele:

Pretutindeni la Paris se vor
bește despre propunerile prezen
tate Consiliului Miniștrilor de A- 
faceri Externe de delegația 0. R. 
S. S-, referitoare la pregătirea 
tratatului de pace cu Germania. 
Opinia publică mondială a intâm- 
pinat cu mare satisfacție aceste 
p puneri, menite să ducă la în
deplinirea grabnică a obligațiilor 
asumate de cele patru mari puteri 
la Potsdam. Se subliniază pe bună 
dreptate că comportarea delega
țiilor puterilor occidentale in 
dintele 
Afaceri 
cutării 
privire
datatului de pace cu Germania, a 
dus la l răbușirea edificiului com
plex și fragil d. p.opagandă con-

$e- 
de 

dis- 
cu

Consiliului Miniștrilor 
Externe, consacrate 
propunerilor sovietice 
la accelerarea pregătirii

strult de ei timp de trei săptă
mâni

Delegația V. R. S. S- a dovedit 
că puterile Occidentale doresc să 
mențină pentru o perioadă i»de- 
Imigată regimul de ocupație, că 
ele adâncesc scindarea Germaniei 
și că acțiunile lor contrazic inte- 
lesele vitale ale poporului ger
man.

însăși reprezentanții (arilor oc
cidentale au confirmat, fără să 
vrea justețea argumentelor dele
gatei 0. R. S. S- prin faptul că 
au respins propunerile sovietice 
cu privire la pregătirea grabnică 
și incheerea tratatului de race cu 
Germania, ceeace ar 
consecință retrgerea 
telor de ocupație din 
termen de un an.

Observatorii diplomatici, scrie 
mai derarte Jukov, iși pun me
reu întrebarea: ce urmăresc in 
realitate delegațiile puterilor oc
cidentale?

avea ca o 
tuturor for- 
Germania în

al 
că 
șit 
de 
20
lectrice cu 60 la sută.

El a subliniat deaseincnea suc
cesele realizate in transporturi șl 
in alte ramuri aie economici na
ționale.

Dobi a relevat dorința mereu 
crescândă a țăranilor de a se uni 
iii colective de producție.
Un factor importării în îndeplinirea 
cu succes a planului nostru trienal, 
a spus el, il constitue exemplul 
minunai at Uniunii Sovietice, care

i.i-l
că.
Hui
Mutuală ne-a dat un Important 
>pripii contribuind in mod s6Hos 
la îndeplinirea planului trienal șl 
ta desvoltarea economică a tării 
noastre.

Trecând la problemele de poli
tică externă, președintele Consi
liului de Miniștri Ungar, a decla
rat că noul guvern constitue un 
factor activ de apărare a păcii. 
Chezășia pentru menținerea păcii 
este prietenia șî sprijinul acordat 
de Uniunea Sovietică. Puporul 
Ungar și-a manifestat in cursul 
alegerilor atașamentul său fată de 
Uniunea Sovietică și |3rile de de
mocrație populară In aceste ale
geri poporul ungar a arătat că el 
va sta neclintit in rândurile lagă
rului păcii in fruntea caruia ?e 
află gema’ul conducător al i opoa- 
retor sovietice Generalisslmul 
Stalin.

MOS(Y)\ \, jb (Apvrpn e.
I uiio‘'iiud cânluri'l Pmd Rob - 
son a dut un inu-n^v. > orvsjiuii- 
(k'iituliii ag*’ij(i44 I .V*S în mr" 
a dc-tlurul :

Mă simt Mrân- lrg<? Mifl< 
dc orașul Moscova umb* 4u pr*- 
lujul primei nu Iu ri/ile in 1954. 
oamenii sovietici ini-au uruiui 
culdâ și sineuru simpatie

J.u .Musciiva um simții pentru 
prima duta uzi mi ‘s- nciiuoașl 
di’înnitati'u dt- om.

Iii A meri* a, orice cetățean m 
gru chiar dintre cri curios u|i 
prin bilentch* lor nu «sic seipit 
tic pericolul linșajului.

izila mea in I.-niuneu S.n ■ - 
lică mi-n întărit ennvingen a <ă 
poporul sovietic otc palriin-t iu 
dorința de pace și ini-a lăsat o

s«»\ k'tu*' și dr
so\ i«dici îșî

pncieaoa i 
poporul so-

nuiriur al apârfini in pro**-

impnsoe profunda prin r»«.liza- 
T’lc i» ean Iv-mn re<'um»xiit . 
Am ju*l in deosebi Jrupr<teionzrf 
de riivilul urtci
fdul fn can* artiștii 
Uujoic jMiporul

J*r*nuJen c.dda și 
pi 1 a re mi-a fu<*iH-ri
c lic mi-a dai forje ’i «ui j« care 
Ir \oi pune jn glujlwj afiururii 
jtâcii. La îiiapmCrca nic,i in St*i. 
ule 1 niir V4ii d'jmn*- in tabtulc 
J.
sul crl«>r 12 fruntași ni Partidu
lui
?! voi deniu-'-a jw adrvârajji cH- 
nrjn.di care lupta împotriva p.i- 
cJ și împotriva drrp’urdor 
b.i. Sunt convins că milioane d<s 
americani lir^Uji \or fi ul&hiri 
d< mim.

Comunist «’in Siji<lr t une

B u l e i i n
\1I.NA. 15 (Agurpnx). tribu

nalul Militar zi condamnai li 
moarte patru muncitori dela o 
filatura din Pireu sub acuzația 
<zi au dat ajutor partizanilor.

• * •
t5 (Agurprts).

t s’u produs o pu 
în fața ’niobi- 
din Madrid.

MADRID, l
Mărfi seara 

ternicâ explozia» 
lului Siguranței

15 
gr ca iști
.Shi rom înzi 

poli|><‘ care

extern
n 

hli mJc l nlfL iru <-r 'a arCa Loc 
hi Tirana în /ium du h August.

1ji sfârșitul hi< rarilor au fost 
litlrcsfite tel< grame dr salut Ini 
Enver Hotleo». ^■crclaru! pt-nr- 
ral al Partidului Muncii <tin Re
publica Populară \lbaaiti. pre
cum >1 ( 4fmilrinliii C entrul al 
( oiii'^imolului.

O nouă crimă a fasciștilor din R. P 
săvârșită la Saint Etienne

PARIS, 15 (Agrriprtss}. — 7Jn 
iul I HI MANITE s<rie că fus- 
(iștii din grupările R P. F.-bn 
au săvârșit o nouă crimă la 
Suini Etienne. In limpnl unui 
serbări popul urc care u avut |o< 
Dumineca trceutu în acest oraș, 
fasciștii au aruncat o bombă iu 
cindiara în puviilmnnl organi/u. 
(iei Partidului Comiiiiiisl din de 
purfamcnlul lEoiirv, pute fus<*>e

F

a viit

Etic.

insudal în purc-ul unde a 
li ic serbarea.

Populația orașului >aint 
line n prob stat cu cncrg'e im-
] ol ii va acestui nou act de ieio,i. 
re. Ea nu zi uitat, surie ziarul, 
ca anul trecut huligunb din IL 
P. E. im atacai sediul organiza- 
pui Partidului Comunist din c- 
raș și cu autoritățile’ nu au in
tri pi ins îucâ orcctări asupia fl
ec st ui act huliganic.

lOKIO, 
Mllllc Kll M 
metalurgii, 
titocaji (le

forjeze să CviKiH'zeCili SU-i 
/=nt|.

Prst«’ 
răniți.

(Agerpre.s). 
dubi nziiicJe 

au fost 
a incer 

u-

lOtl <|e gr» \ iști nu fo-l

\-
irziii-

țara 
Uniunii 'lînen tuhii Conni- 

orgnniznjii'i iiiorc'tuhii 
din Republica Populară 
au biol Isrârșit. A fost 
comice' pentru orguni- 

lucTziiilor <lc un f <ar” 1 
li nurul

♦ * ♦
1 IRAN A, 16 (Agurpn^j. 

gx i'ția telegrafiru ullxiti* za 
sini te 1

Luc rurile' conferin|. lor pc 
ale
nisi și 
Popular 
Albii nja 
aleasa <1 
/art’a lucraiilor dc un f 
ui lor două organizații <!.* 
și p-’irtm prugzTirCa CongruHi-

QIEBIC 15 
«ursul șcdmfci 
nS 4'4* < oinc'rj 
po?iolo> 
Cunune! dt 
din 
mul I mp. pu'cn’.i d 
41 drdhni<*i u '■oferit o 
d< r«’ du 
ral deaM'mc nea că 
di rr s4’ 
porhirdor și nixelului 
s<<i/nt al schimbului.

• *
t \gvrpnxi în
plenare a ( .inK 

lnt< ra i [tonale, A-
Pulopulos. președintele 

CoDtvri ti Industrie 
Vena a declarai <«i in ulti- 

eiimpurare 
noua scă

5o la Mita. El <1 d<’c)a- 
a ceasta 

datorvșle HmilăHi 1
î sca- 
irans- 
f«wi rte

P\!U>. io (Acvrprvxi. 
tul de radio Pate a 
Miercuri după amitvzi «că-și în- 
c’i'tea/ă ’ miMumle dcoarree p^r- 
Minahil <uciu(u[ii du ra<l o-l?fuzj- 
un<‘ a aderat Iu gre\a funcționa, 
rilor piiNici si municipali.

Pos- 
anunțat 
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