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Comifetclc Provizorii au porni* 

la reehzâri

al orașului Oră șt ie se

ocupă de iinLu«âlă|irco

condi(iilor de trai ale

Pentrn a asigura condiții 
viată cât mal bune populației 
oraș, Comitetul Provizoriu al ora
șului Orăștle a Întreprins o serie 
de acțiuni in această direcție.

Scslzâr.du-se că la brutăriile din 
oraș pâinea nu se fabrică așa cum 
trebue. s’n instituit un control ut 
urma căruia calitatea pâlnii a lost 
îmbunătățită.

Pentru înlesnirea alimentării 
-s'au luat ina-u:l pentru inllinfarea 
urnii restaurant comunal.

de
dhi

Plinii’ o tiiovo|ie iiiltodusti de înmstrul strunaar 
UIZÂȘ IOSIE dela A. C. P.

La s/rungirea roților dela vagone/ele 
iunicularului s a redus timpul de execuție 

dela 150 minute la 132
Roțile de care sunt atarnale 

vagonetcle iunicularelor dela Pe- 
trila șl LuPeui sunt conslrul'e in 
întreg me la Atelierele Centrale 
din Petroșeni.

înainte aceas'a muncă nu era 
destul de bine organizata. Struu- 
l.liej roților re facia intr’un timp 
care var'a dela 5 WM) minute. 
Pentru a-șl menține echilibrul la 
diferite curbe iau eforturi la Carc
era supus vagoiietul in timpul 
parcursului sau, canalul care fi
xează roa'a Pe funia lur- 
nicularulul trebuia făcută cu o a- 
numită rază, iar slrungirea canalu
lui se făcea cu ajutorul unui dis
pozitiv care era învârtit cu o ma
nivelă de mâna.

Preocupat de ușurarea muncii 
la slrungirea canalului la rotile de 
vagonele pentr.u fmticulare, lo-

varașul Utzaș loslf, maistru la 
Secția Strunguri, a făcut o inova- 
(le la dispozitivul de strungire 
imbinând plnloanele dela păpușa 
mobila a strungului cu cele ale 
dispozitivului, reușind ca delu I5U 
minute cât era programat la 
slrungirea unei roți sa reduc i 
timpul la 1.’2 minute.

Astfel în timp de 8 ore in loc de 
strimgirea a 8 10 bucăți roți că-
te erau realizate înainte, acum se 
strungesc dela 15 la 17 bucăți,

lin alt marc avantaj al acestei 
inovalii este ca totul lunctloneazâ 
automat și productivitatea mun
cii crește.

Prin introducerea acestei inova
ții se reduce atât timpul de lucru 
cât și eforturile fizice depuse dc 
muncitori.

CONST. RADII, coresp. voi.

i O alta rrcb'cmă era ace a a că
minului de bătrâni. Comitetul Pro
vizoriu a constatat că ol.i hrana 
iste nes^t'sfâcătoarc, luând mâ
luri urgente pentru imbună'alirea 
«i. DoatoineiiCa s a dispus ca medi
cal orașului să viziteze zilnic că- 
minal pentru a /ace consultații.

Aceste frumoase realizări ale
Comltehilul Provizoriu al orașului 
Oriștie arată o luiUkă just orlenta- 

direcfla îmbunătățiri] condi- 
do viata a locuitorilor din

fă in
ti lor
acest oraș.
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ABIA AȘTEPT SĂ VAD PIESA

„MINERII u

Ne scrie tovarășul NASTA1 ANDREI, miner din Lupeni, 
anul din personagii'e inspiratoare ale dramaturgului 

Duvidoglu, autorul piesei
Pir-, ni ..Miuierii” de Miliail Davidoglu. este aștcptulu de toți 

mineri: din Valea Jiului, ca pri ma operă nlrumiitică - iu noi — 
<are tratenză în lumina realismului soeJulist viața minerilor 
lupta lor împătriră reacjiunh pentru o producție uwi mare

Iută ee ue scrie in această, privință tovarășul Nuslai Andrei 
m.ner la J.ii.jx-n>, unul dintiv personngiik- inspiratoare aJe ilra- 
ma.urgului Davidoglu:

< upiialișlilor n.-p 
crunt exploatați.

alunei sa serie

reictiunnri câu

când in vând, in ci- 
conflicl aduceau oor- 
mincri și atunci nu- 
a ne huli.

l’iesn ,,Minerii" pe cure 
teptăm cu atâta nerăbdare 
dovadă a acestui fapt.

I cneau și înainte turnee artiș
tii e pela noi. Dar in nicio pi. să 
uu se vorbea despre muncitorii. 
despre adeoaratU muncitor', mi 
se vorbea de lupta fi munca 
noastră fi nici de suferințele pi
cure le induram atunci. Aceste 
piese erau scrise pentru d'-stra-- 
tiu claselor exploatatoare, pentru 
a adormi vigileiifii noastră de 
dusă, pentru 
mai luptăm, 
departe 
tării.

l’iesn

O ii 
este o

vigilciifn
n ne face să nu 

<a să purtăm mm 
pe umeri jugul e.vplmi-

Delwliii teliQSloifaca 
care a vizitat (ara cu pri
lejul săptămânii prieteniei 

româno-celioslovace, 
u părăsit Capitala

BUCUREȘTI, 20 (Agerpres).- 
Delegaflu cehoslovacă iu liunie cu 
Profesorul Zdcneh Nejdely, minis
trul Școlilor, Științelor șl Artelor, 
caro ne-a vizitat (ara cu prilejul 
manifestărilor din cadiul săptă
mânii prleteiiiel loinâi o-cehoslova- 
ce. a paiăslt sâmbătă noaptea Ca
pitala, Plecând spre Praga.

Luni are loc
ședinfa plenară
a Consiliului Mini-
ștrilor de Externe

PARIS, 20 (Agerpres).
in'nlcd a avut loc o ședință

PLANIFICARE"
■Șî In (Puștie, iu peste toi 

s‘fîu un <iub.
/ așezai chiar in < ri.n .<i

țtUe di
Mctiilo-l hitiiii șt 
firma o tpuitr

Pană m mu, 
uimii nu pare ti .

î Itfhhum n xr 
lunci Viind vuiua 
tur tpre e.wmplu iar 
.naulrușnicu" mleUție dr a uizit.i 

ilubul' i/defilie (div uf I ia! e de 
Amplii fj indicplalitd pair Ui ti 
< umplu afli deal se crede

I lubul, deși (lob, f^airiduă mai 
mult u f uf tăreafu. O /j iiicheitdH 
pofi m-i io! dai birt oale și numai 
dus ă H(PO<ul le ajuta pop a 
pătrunzi imiurilru (l-hie inp/ < 
fiu pe pitarbi piifhipalu mpuh 
iucuiutd .

iwr ia'*l iiCii- u 
iert din ub'țiimt.
■ fiimbu insa u- 

imul miinci.
‘ar

/n /d/u unui atemeiitu arfia 
niritl desigur un (e 'eplici e 
muidă. după turn e inutil să mai 
iiilicbt uv utiturdur cur
mlilmeu ț/'.-r un cotlon
sub dulap ju .afora duir țomv i 
Ir mai un ‘. op.

hi »(himb Puii *ă 
(oltul opus al iumtrii 
di tpre u t urui 
le( arul te Da lamuri

admiri lu 
alt duliip 
tul l> bliu-

Du-
be

ii*-creta a Miniștrilor de Alacerl 
terne ai Uniunii Sovietice, Mare! 
Britanii, I ran(el «I Statele l uite, 
cu privire la chestiunile dinculate

in ședințele precedente Iii legă-

(ură cu Germania sl Austria.

Luai are loc țedinp plenari a

Consiliului Al Ini r I Icj r de Alacerl

Externe.

BINE PREGĂTIȚI

Intri intui intru ‘urle: ,dn 
curte in guta iitiineioj.il ., 
unui gang De aici abu udri m 
(lubul propriu cis (urc . fu'mut 
dintr u imapme ci u.i mul putui 
inlunei ousa dei ăl gangul.

1(1 o mină foarte binei>u‘lu.i e 
le na iiilâmpiiij i esl>'.m.abilul 
i tubului, louaiUfUI Juuie Mililon

,,Desigur i au(i fie cim ua loo i- 
răfc, iiuf <pin < a 
asin ar

„Im 
flili...

1,
c.rtaiiat 
i lub nu

I e( hipu/itelut O ^ E -utui fl 
lut vu am crfje dc ,d \ui du vru 
doar mun a .plai/tf(vată

l)u<â ubah'l ui cauți un ca
lifi să /r ap'zi' Pi/ cuntlilu <-‘i... 
foarte simplu nu există 
i abil tul i t Htru faptul ( a 
t u-t ..phitllfu uhî fi 
u ate nh i un r^st i5 
(uUlifetul de (unduerrf 
lui at. i 
bi iu hu
( an n a
iu eu duuâ luni/.

Iii definiții* la
mutica e , plaftificută“.

Se naște .u am infrebart • (e 
ințeiefte Sindicatul din t.P ud-e 
pftn planifit/ti ca mund

tiare pianifi( ată se potAi nu
mi munca unui singur om Euxzt 
de îndrumare (e Iftbue ui /*< In 
acelaș hmp responsabilul tiuhu. 
lut. biblio!vt 
ht O.S P >

d Iii-'lei- a
, ullur..1 
mui fost

lot
i'ilr.bi iie 
al lubu-

4*

cer
ui Sindu du1 

l'ela m.b di.

Uluirii pell'ru

irdr.1 i uieoa iu club) 
vinii »ă ulgilez -.Iubii1

ce bun dncă

•t ,rr și rt'hpun^bil

Elevii ‘ I liceului Mixl-Pelroșerii 
se prezintă cu succes la examene.

Llnele lipsuri și atitudini
încă de acum câteva zile, la 

toate școlile din județ au început 
examenele de fine de an. prime
le examene după reforma învă
țământului.

Radicala transformare a inva- 
țar,lăutului de toate gradele în ur
ina acestei reforme, a adus cu sine 
transformări tot a:ât de vizibile 
atât în ceea ce Privește educa
torii, cât și elevii, desvoltându- 
le o nouă atitudine fata de în
vățătură al cărui scop uu mai e 
obținerea unei diplome, ci lărgi
rea posibilităților de a deveni fo
lositori societății.

Ca 
cestui 
ziută 
an.

Proiesorii au renunțat la atitu
dinea rigida proprie examenelor 
burgheze; ei nu mai sunt ..fosile’

o consecința 
fapt, sub alt 

și examenele

inicdia!a a a- 
aKpect se Pre- 
de sfârșit de

b ■
care trebuesc lichidate

colaboratori

lor nu se mai 
la examene, 

uite tot ce au 
gând U

învățare;', 
liuilte fa- 
inlocuite 

bine stu- 
fe-

spaima elevilor ci 
I teț;oși de-al lor.

Elev:! la rândul 
prezintă cu frica 
frica cc-i fugea să
inva a . Răspunsurile văi 
și c ar expuse. Raspunsur.le care 
uovedeau „toceala” 
i apagal ceașcă de ani șl 
r.i nicio noimă runt 
l i In expuneri generale,
d ate in care evenimentele 
uomeiiele sunt prezen’ate diake- 
t c, prin iegăturile ce ex stă intre 
ele dovedind înțelegerea.

Iii clasa X-a de pi dă, in ziua 
de 15 crt., au avut loc examenele 
de limba română conduse de to
varășul prolesor Necșa.

Sudici lele la care elevii
răspunde, sunt scrise r-e o foaie

vor

\

( ât*d în ntuu anului 1948 luou- 
rășut Mihaii Dituidogltt u foni iu 
.VnIcu Jiului pentru u cuuoușfe 
-Dința '^fanlrd a minerilor și câu I 
aut auzii orea f-â ucric o pie^â 
dexpre noi^ am yimțil o mare bit. 
■ liric.

Pe nrt.mcit 
mineri- ani fost 
Cinr v gândea 
despre noi!'

('oiidu cJilorii
iau să ne aftctitidâ de ochii lunui.
N'ii ma i aiîn 
zul vreunui 
bu drxpre 
rnui pentru

Acum îuxă, începând dela 2> Au 
giodf când am foit eliberați de 
către tilorioasa Armată Soc etic î 
de când noi muncitorii /uinlem 
cei mai puternici, când nu mai 
pitrlâm jitflitl fascist, simțim gA- 
ja pc (are ne-o poartă Parfid'd, 
simțim că munca și lupta mina ră 
sunt toi mai mult cu no nu te și

I) ividogln. 
așteptăm t e cu totul 
arată pe noi așa < um 
așlepfăm cu nerăb- 
în această piesa 
pe noi înșine.

suntem

tooiirăfii lui
ope cure 

astfel. Ea ne 
suntem. O 
dare fiindcă 
recunoaștem

\oi minerii mntem feliciți că 
aici in 1 alea Jiului vom putea 
Dedea o piesă unde este oorb j

im

PlububH ‘ 
draordliica

>/ faptul 
posibili tuea 
deși dori •< . .
^bdifulv.i df 
nouțe' 
iute 
mă (ă

tul . flaruficjtă" le 
'■ ■: minefle in ihili' 
<u munciiurii " iu 

i de a intra iu '.ib 
rpxt:: ră ii'iiu ;s>- 

nli < aride . ... 
ullele . ,, fib'le li 'ă- 

tot ..planif- st" se < li :.- 
este'e

zdraudiiâ Irafir ut- 
fioti iiitititi t d» tlf \ii 

fotului (Urniți 
mbilvrioh, un duLtp 

un Iti' ăi btirltifi fi‘»ic 
• șt<7c păi un jciti

biblioteca., 
frumușele 

pui că um le 
măcar tăiate, 
incerci Umid 

e singurul

7M
noi

aiului aiieft ce .ledeu, — 
apoi amin un club 
glumă

\‘cl ll'lllimi ‘O le drumeții 
ți o mână 
Ir'un <o/( 
g.:ngul - 
liiofitează, 
ferecat cu
care o legiune 
lesiise urzeala.

.t'i I iiocni 
di volume, o
iioiifc ți unde mai 
id> i filele nu le au 

Dar catalog... 
ți totodată curios
fel in ridi po[i »ă-|i dai seama 
duca inlr'.idevăr (ărlile sunt aia 
,Jramolise". Au tiagi 
fereastră pentru a le 
destul de imomod.

dutapul lu 
LH’dt'M ar fl

f‘e, numai... 
incă nli-i fiul a. dur este — tună 
/.răbil răspunsul știi lounră^e, 
toate pe rund "oi uoem munca 
planificai ă.

/>/<» cum >ă nu

l'itr'od.oăr -sta i'.f.-lpge

pu/in ..planificată in 
fie prezint simțul răt-

Dnci
prin , plunificat" Sindicatul Vitt 
Metalo-CIdmic din Orifdc, a- 
tunci trebuf să înceapă o montă 
serioasă pe plan rultural, o m 
■■ ă mai 
care să
putiderii. Sindicatul Mixt din ')• 
rațlic n,< trebui să se orientare 
mai lem<inic a-upra roslurdot 
unui club rare st fie mima, club: 
in care căr/ile să fie mai pu/in 
„estetirr" fi mai mult dite: în 
care, in sf&rțit, după o ri de lu
cru muncitorii să găsească 
bilitatea u"<i recreeri ut'le, 
mFrilntc.

ce !u-
i po i

l i't
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DE CE TREBUE SA LUCRAM DUPĂ SISTEMUL 
DE PRELUARE A LUCRULUI PE SCHIMBURI

In continuarea anchetei
MIHL1Ț ZAHARIA

de gropi ia mina Aninoosa

In sectorul II Piscu al minei 
Auinoasa nicio grupă de 
nu lucrează după sistemul 
luarea luciului pe schimb.

lutr'uiitil d;u abatajele 
sec’or. lucrează si grupa 
Sului Millut Zabaria. care este una 
d litre cele mai bune dela mina 
An noasa.

laia ce ne scrie tovarășul Mi 
huț Zaharia, răspunzând la anche
ta ziarului nostru refeiilor la pro
blema extinderii s. sternului de pre
luare a lucrului pe schimb.

Cunosc roadele muncii care se 
desfășoară după sistemul de lucru 
pc fișe aparte. Grupele care rea
lizează depășiri de norme între 
50 I‘9 la stl'ă, depășiri care nu 
imit întâlnite decât sporadic la 
mii'a noastră- Sunt realizate de 
grup.Ic caic lucrează după acea- 
s'ă metodă.

I i <rt Anin n a. sistemul dc

mîntrl 
de pre-

accslu’ 
tovara-

rr.

noastre publicăm astăzi răspunsurile tovarășilor:
GRINGHEȘ TRAIAN
Șef de grupă In mina Pelrila

COLDA ION
Șei dc £racA misa Znnieia

lucrului pe schimb e a-rrelua e a 
pi cat întru măsură restrânsă, fie 
tin cauza neînțelegerii justeței 
I roblcmci. fie din cauza unor greu
tăți de ordin tehnic.

Eu, împreună cu ortacii din g- ti
pa mea lucrez intr’un abataj I.an
tal scur din sectorul II Plscu al 
minei Anlno sa. In acelaș s ctir, 
mal lucrează incă 7 grupe, to’ i r 
abataje frontale scurte, in ă nici 
una nu lucrează pe Ibe a: arte.

Și la ă dece.
După ce e rupt din strat, căr

bunele c transportat de crater șl 
văr at în rol. Ori. loluiile <11,r a- 
balaJele noastre, aii o lungime 
foarte mare, 4S- 50 metri și nu 
sunt constnfte in linie 
așa cum ar trebui. După 
câțiva metri vertical, fac 
lațle orizontală, apoi iar 
să meargă vertical.

Din această cauză- cărbunele

dreaptă- 
ce merg 
o ondu- 
contînuă

se agată in roluri și nu mai curge 
in jos p litru a fi incărcal ut 'a- 
I'- nete, mal cles că rocile de r-ia- 
liă șl că. hune din sectoiul no-lru 
ui, foar'e umede, impiedecând 

a ii iccarea cărbunelui.
In aparentă, acest inconvenient 

nu e c' iar așa de mare, cum cate 
intr’adzffi . Dacă se înfundă un 
rol care are o lungime d, 45 St) 
inefiî c I arte greu să fie de fun
dat. Sunt zile in care pierdem ore 
întregi scornelii ti cu o prăji, a pe 
rol n sus, peu ru a lacc să cadă 
bulgării de cărbune agitați.

Această defecțiune a rolulu'. 
c.jitsJiiie cauza care ne împiede
ca să pre’uăm producția pe schim
buri. Pentrucă. pe rolul cîre arc 
o lungime așa de mare, intră o 
bună parte din producția noastră 
l c o zi. cate dacă nu c iucărcată 
in s.igoncte mar.a e cu (Ița scii’m-

bului resp.ctiv. ramăne câștig 
s Iii - bu'u: urmă'or.

Eu am vorbit cu tovarășii La- 
catoș Ștefan șl Muntean Ion 
șed de bchâmb in grupa ine.-i 
dcsp-o rezolvarea acestei rro 
inc. Mai innln'c am fixat pe 
jghiaburi metalice, pe care să 
lunece cărbunele-, insă (Ară 
<at. Xol insă nc-am gârdi- 
rohatu t rob!e:r a mfundârit 
lor prin alt prac, dcu. Pe
fie inonta'ă o instalare dc I. r o 
iară fire, : c|i-.-nn ă de un mic no
tar care sa antienezc cărbunele 
in j< s. Ac a-:â furfe .are ar itcr- 
g: la fc. ca și lauțu
ar face imposibilă infundarea 
lulul.

In fe'ul a-es’a, uu numai 
c re surt convms si vreau să
ircr du â ''‘ctuI d- preluare a

i . 
rol
a-

rczul- 
să 'ie
ri 'u.i- 
rcl a

.ju cM r, 
r->-

Cu, 
lu-

In pag lil a.

iitiineioj.il
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PREZENTAREA PIESEI CE SA CITIM

„MINERI 1“ de M. DAVIDOGLU
începând de aslazi, in turneul 

»au prin Valea Jiului, Teatrul Na- 
(iinal din București va da mai 
mul e spectacole la Pelroșeni, 
1-upeni și Vulcan, cu piesa „MI
NEI 11” de M. Havidoglu.

Această piesă e Inspirată din 
viata și lupta rii nerilor de aici 
d ii Valea Jiului și ea aduce Pe 
sc.nă nu numai lumea lor — pi
ua : cum n ci când sursă de inspi
ra ie pentru o operă dramatica 
ci t pul nou de muncitor, a mun
citorului conștient, avantgardă a 
vrnnii noastre.

Acțiunea se petrece undeva in 
Va'ea Jiului, iiitr'o colonie de 
mineri. Vremurile in care ea îsi 
ga.cște desfășurat ea nu sunt d ti
tre cele mai ușoare; minerii au 
de luptat cu mui e greutăți eco
nomice pricinuite de sabotajul re- 

tiu'iii și cozilor ei de topor, au 
de luptai — in mină — cu ace- 
l;-ș alotal Uliu ia cărui cauzM 
se s rică mașinile, se prăbușesc 
al alt ; acoperind sub g'eutatea 
muu lui pe cei mai Jisoniui 
dintre muncitori, i-au foc galerii
le. se întâml la tot felul de cri
me Și fără de legi puse la cale 
de dușmanii de clasă al muncito
rimii.

Momen'ul in care începe desfă
șurarea acțiunii surprinde as'fel 
o perioada de mari frământări și 
prefaceri în Valea Jiului,

Minerii luptă pentru cărbune. 
Partidul i-a chemat să dea via
tă fabric'lor și locomotivelor dând 
o pioductie cât mai mare. Ele
mentele conștiente educate de 
l’artd șl călt.'e în luptă ca An
ton Năștai, stau în fruntea aces
tei îup'e. El și alții de-o-potrivă 
sunt inițiatorii metodelor noui, me
nite a mări productivi atea mun
cii și a mari producția.

Chiar dela ridicarea cortinei 
vedem dușmanii fierbând de mâ
nie. Olga — soția fostului direc
tor al minei. fug:t pes'e hotare — 
Cârciumăreasa acum, d sface cu 
un par firele megafonului prin ca
re organizația de Partid îndeam
nă m'nerii la o luptă mai îndâr
jita și, la vigilentă împotriva duS- 
ma'ului de clasă.

Din desfășurarea acțiunii lup
ta se conturează mai clar: Anton 
Nastai, șef de grupă, explică tâ- 
tiăul miner lonut planul său a- 
sunra noui sale metode de mun
că. l onvingerea în reușită e întă
rită de învățăturile culese dintr’un 
manual sovietic pentru artificieri. 
Dar în fața lui mai stau încă 
greutăți: oameni înguști ca artifi

Stradă in colonie: dreapta .1 
stânga, case cu gard și portiță. 
I) n dreapta, în mijloc, pornește 
o ulicioara. In planul din fund, 
intrarea perpendiculară pe șira 
dă. Fund — stânga, cuptor cu 
doiu guri. Fund ~ dreapta, crâ- 
ciumă din care se vede o fereas
tră, ușă și firma „Im Vulturul 
Negru". La orizont muntele și o 
pur'e de cer.

la ridicarea cortinei, prin pâl
nia megafonului ucățat de stâl
pul de lângă ^cârciumă, se aude 
im gh:s puternic:

»,D*n analiza lucrărilor Con- 
grcîni’iu ne iputem da seama de 
uriașele sarcini care stau înain
tea noastră și importau ț i pC 
care o dă Partidul și clasa mun. 
citoarc producței noastre d< 
cărbuni, pe care se reazîmă as
tăzi industria. transpor'urile, 
bunăstarea $i independenta noas
tră ca Stat. Deaoeea, tovarăși, 
daca pentru întreaga (aru, căr- 
Ininc mai mult, mereu mai niuîi, 
este o problemă de viață șt d^ 
inoarte, pentru noi, din VaDa 
Jiului, este și un punoL dc o- 
noare. Lhișmanul dc clasă, tma 
ruși...". ’

(Doamna Olga, care venire din 
cârciumă la ridicarea cortinei, 
după ce a privit împrejur, fttn- 
blă r' t o prăjină la firele cate 
du Z.< nălnia megafonului și a- 

cierul Noe sau Mogoș, președin
tele sindicatului, se împotrivesc 
aplicării noui metode pentrucă re
gulamentul Interzice să se Împuș
te frontul de cărbune cu 90 de 
găuri.

Anton rămâne insă neclintit in 
reușita victoriei.

Pe scena apar acum componeu- 
til celeilalte labere, dușmanii de 
clasă șl cozile de topor, lin rân
dul lor fac parte Haleau slugoi 
șl spion al fostului patron, acum 
făiâ de inuserie: Craitt, prin lip
să de vigilentă a|uns magazioner,' 
Olga cârclmnareasa și Valanga - 
cumnatul ci, agent al imperialiș
tilor americani.

Valanga, vătaful cuibului de 
sabotori e traverst:t in predica
tor. Strânge tu iurul lui femeile 
minerilor indenmându-le — cu 
citate din cărțile „sfinte" pe ca- 
le le poar'ă întotdeauna cu el — 
să părăsească Valea Jiului — „Va
lea plângerii" cum ii spune el 
împreună cu familiile lor. Valan- 
ra iși mal recrutează uneltele 
chiar din rândurile muncitorilor, 
a celor inapolatl, care Inconștienți 
ii fac jocul, atrași de băutură Pe 
care falsul predicator se grăbea 
totdeauna să le-o den.

Un m'ner d'ulrc ce mai des
toinici — Pal — a fost ucis; o 
galerie s’a prăbușit, la'ă ce a 
reușit să facă banda spionilor Si 
sabotorilor.

Minerii vin dela șut. Se întoar
ce și Anton, sdrentult și însâiiKC- 
rat. Metoda n‘a reușit. Dar nu 
pentru că n’a fost bună. Și An
ton știe asia;

,De-ar II să alung până la V- 
nîunca Mlneră șl tot am să vă do
vedesc că motorul craterului a 
fost oprit! Poate chiar tu câine!

1 se adresează Iul Noe, arti
ficierul, fulgerându-l cu privirea— 
și să știi Noe Baci cam să te 
dovedesc.

Și An’on într’adevăr are multe 
ii cutați de întâmpinat. Are ală
turi de el pe bătrânul ar'ifc’er 
Ui Baci, arc alături pe Jonut, dar 
împotrivă-î stau oamenii înguști 
care încearcă să-i pună bete în 
roate.

Și nu e numai atât. Chiar în 
viata de familie Anton întâmpi
nă greutăți.

Marin — (soția lui — temea 
plină de dragoste și curată lu 
suflet, e mult prea unica fată de 
el, nu-l poate înțelege pe Anton, 
așa cum nu vede 3ii,pta ce se dă 
în jurul ci. Maria se teme peniiu 
viața lui Anton și se sperie de 

Fragment din actul I al Piesei
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cesta se aprețte. Cu un zâmbe1 
satisfăcut reintră repede in câr
ciumă, mai inainte ca lonuf și 
Irina, care oin din dreapta, să-i 
fi observat maneoCa).

HUNA (inainte de a intra ?n 
ulicioară — dreapta, planul I — 
privește spre munte): Miez (le 
iarnă,, da pa rea-i mai degrabă 
primăvară ori toamnă. O să 
treabă vreme până să ne întâl
nim cu iarna asta a lui W.

ILONA (care venise din uli
cioară cu o găleată goală, inainte 
de a ieși prin stânga): Asta-i 
baiul cu-i frumos pe afară >i 
’nLăuntru jale. (Iese morfăind un 
cudof, după ce privise cu nemul 
(urnire spre Ionuf).

1RINA: Ei și dumneata, ma
mă! (Lui Ionuf): Pentrucă nu i 
ajunge.

IONUȚ (dă să răspundă oec- 
nei dar saltă mai bine securea 
pe umăr și trece spre Irina): Și 
cu mine, nu ^tiu^ dar parcă nu 
mă are de drag.

IRINA: Asta de unde-ți mai 
▼ine? 

lipsuri. Și nu vede mai departe 
<1(5 drugosleu ei și frica 'de a și 
piendc soțul.

In rândul femeilor și burbiiți- 
lor de felul ei Valanga falsul
predicator fiși & tremura o-
truvu îndemnând oumenii să ple
ce dun Valeu Jiului. O face ru 
un Mop bjiic definit se sijnlc ne
voia u cât mai multe brațe de 
muncă pentru a muri producția 
de cărbuni. (>n. rvacțiunoa în- 
dcuiiină lumcu bu plece tocmai 
Mp ic u sabota producția.

Anton e de neînduplecat, I I 
nu poale înțelege ea cineva -<i 
plece din Vale tocmai In aceste 
momente. Și hoturîrcu lui crește 
cu atât mai mult <u -cât ingi
nerul Dobarpiu ii spune ca mc. 
Iuda lui vu h sludiuta.

• • *
Pe uliță femeile vorbesc de 

greutăți. Ou iu icurc împiedică u 
prut iziuiiurea înexureu ..â le • 
|u|e. Unele femei cârte-c «i 
Bălcun atât așteaptă: tl Vreți 
curbuiit*, dnți-iu* țiu inc; ? Mu Ifr 
Z-neâ buluc** — ilicoarei el

Nu tou c femeile unt innă la 
fel de sovnHourv- Ana, numi iui 
Anton ii descoperă intențiile:

Ni-e greu? Da mi-c unu 
și-a lip'uri dar n'nu venit din 
cei nici lip. ur Ic... ii spune ca 
după ce -a ais o pereche Je 
palme unVându-i cu știe le unJc 
au venit lipsurile.

♦ * •
loimf c adus do niui mulți 

muncitori. A căzut într’'ifi puț 
orb și s’a rînrit du cap. Nu știe 
să doi nici un amănunt. Și-a 
pierdut mințile. Dar luuljinoa 
adunata în jurul lui simte că c 
ceva necurat la mijloc.

♦ * •
Anton ii reușit sa dea cu la 

sută mai mult cărbune decât d 
era norinu. Dur frământările bii 
dc a vedea realizata includă nunii 
uii-i da astâmpăr. Jncrodereu pc 
care «și-a pus-o Partidul în el 
trebue îdreptuțitu prin îndipli- 
uiicu sarcinilor, murind produc
ția și mai mult. Și gândurile lui 
Anton au început sa devină gân
durile a nouiJor «mineri. Iar vigi
lenta lor devine tot mai ascuțita 
Așa reușesc bă adie cu într'ado- 
vur motorul cruțerului a fost in
tenționat oprit atunci cund An
ton înecrca să-și pună in prac
tică noua metodă. Oumenii au 
aflat că inif ia torul sabotajului a 
fost Craiu și jii frunte cu An
drei, tatăl lui Anton — pornesc 
în 'căutarea lui.

♦ ♦ ♦
Evenimentele se de fâșoarâ cu

IONUȚ: Spun și eu așa. liond. 
că, dacă am 1 |psit.. lanco .*« pri. 
cepe să vorbească frumos și 
poate ca (ine mai degraba- 
(Irina râde). Știu că de scaină-i 
la cine (ii tu... Înțelegi ce vreau 
să synin.

IRINA (il mâiigâe pe obraz) 
Tc-ui întors bărbat; au<l c‘aî în
vățat multe, dar tot copil...

IONUȚ :Tot mă crezi copil1 
Hâd amândoi). Ehei! Nici nu știu 
cum a>in să vă dovedesc cute sunt 
dc făcut, dar vorba-i că nu sunt 
singur... iși noi subteranii...

HUNA: Dragul dc cl, subtcri. 
nul!

IONUȚ: Și zi, nu |i-a fost 
greu?

IRINA: Pentru ce mă întrebi? 
Să spunem că mi-a fost greu: 
înseamnă să nu fi plecat la 
școală?

IONUȚ: Ba, că am fost trecut 
printre coi dintâi.

IRINA: Atunci pentru ce mă 
întrebi?

IONUȚ: Ca să aud și părerea 
ta... Trei luni de când nu nc-am 

rcjicziciuiie. M <•!«!& iu A vi ton e 
pusă în discuție sprv u ii apli
cata practic*. < ruin prins și de. 
muscat. Unul din bunda u fo^t 
dovedii.

lanco, bețivul, f«ul ele Muriej 
%* du dc g< I in fu|a ci ca iu- 
câiid pjjle din bunda sabotori
lor In caic b’a lăsat atras momii 
de bântuiri și bun: Mur1 a c la- 
liii și păblrvti/a secretul celor 
d fiule.

îanco c tu(uși dcM'op . ii. in- 
traiul in grupa iui Anton, a Iri
tat abatajul ncurmat și acesta 
b'u surpat. N’a mai puiuț minții 
ți fuge.

Metoda insa dc acum &e pline 
în practică. Astu i-a lacul pe 
Vul&Jigu și Olga su acționeze mii 
repede. Balean îl Îndeamnă pc 
funuț nebunul «ta iidre in min t 
pe o gura părăsită sâ pună .o 
,Uu foc sa sura dracului tutui*'.

♦ * •
lai fdi'igrrca incendiului L-<u 

țMirle lofi minerii. Anton c și el 
Milvator. Iu el du o bătălie 
dureroasă: si nu ia purte lu sul- 
vurru lovuiagilor din mină «u 
să Mra lângă copilul lui btdniv, 
(. oHși:if)(u sa de miner Învinge, 
Anton pleura.

• t •
Valungu e surprins de lonuț - 

ucum, insa in urma șocului ner. 
\os pJodtL-, dc incelid'u însănă
toșit și dc Iriiiu, logoljMcu sut 
in momentul când dădea instruc
țiuni Olgăj.

Vlungu scoate revolverul, vrea 
ști tragă în lonu| curo >c ferește 
0 o 4)i.nicrcțU* pe Olga lânin 1-u 
gruv. Fuge .^ire gură urmărit 
<le lonu|.

Subteranii se întorc in aces» 
timp: focul a fost stins.

• « •
Metoda a dat roade bune. Mim" 

citorii sbiu și di.sciitu despre suc. 
fesele» ei.

Anton e hotarit să obțină noui 
depășiri de norme.-... Să fie o 
culme la care să privească tip 
din VaJc, bu lupte fiecare ca sâ 
mu ia; și-uin să lupi ți cu ca 
să mă b:nii singur... IIji| Mar
tin, te (prinzi?

...Am sa urc pas cu pas, cum 
urcă Partidul. Nu,-, ușor lucru 
să te jii lu pus cu Partidul, că 
el are mers ca sborul... Ca un 
țoim coboară peste Parângul piJ.i 
de neguri( ca ferestrele dc lu
mină Lu noi în subteran... ața-i 
Partidul..: Și Partidul, Parldul noi 
suntem: 

vurzut. E adevărat că timpul 
sboară cât nu gândești.

IRINA: Dur eu — ciur vezi 
— n-am sburat.

IONUȚ: Asta ain vrut să știu 
(Râd amândoi).

(lanco care intrase din stânga 
iși trece privirea dela lonut la 
Irina și după ce o sa’uta cu in
timitate pe aceasta șt cu un fel 
de provocare pe Ionuf, urcă spre 
cârciumă ca un campion pe ’>ng. 
Râsul lui Ionuf a amuți- >.

IRINA: Junco?! DI I încolo 
de caraghios; Cortclaș și bețiv; 
cum ipofi să crezi?

IONUȚ (inseniiial): Xu. nun
IRINA: Ducă nu pune.i vorbă 

Toni, îl svârleau și din subteran. 
Ar.ton, numai de rnțăinintou 
Măriei, că dunsa mai mult l-a 
emeut...

IONUȚ: Toni arc inimii bună.
IRINA (cochetă): Cu <ot nea

mul lor.
IONUȚ (privește spre dreap

ta): Și priceput, bun miner. Aud 
că atunci când sau ales tS Ic 
gații la Congres, aproape toii:

Note critice în chestiunea națională" 
de LEN1N

Ed. P. M. K 194-9. pog 42— 15 ici

Pentru s tub di rea pjtmlului de 
vedere consecvent marxibt i>i 
chestiunea națională, broșura lui 
Lcnln: ,,Notc critice hi chesLiu- 
ncu nu(iomda“, uduce o nepre- 
piitu ■coidr buție. In urs-uahil i- 
deologu. u.1 mar xL-m-lcnin -mu. 
lui, notele critice făcute de Lenin 
asupra <divbtiuii i nu|iumdcj bum 
o unim iu piu-».

fu a/i-usia bioșură I-X'iJn puia* 
mai intui in discuție ulitudineu 
j olitira a I bei u li lor in ( li(btid- 
nea limbii) discuție imprima in 
articolul: .1 iberuhi și JrmGcru- 
|ia iu <Ju5siiunen nu|i<mulu“.

Explicând at tudinca acestora 
ostila < unific ani ,ui t‘liciah‘“, 
Lenin arata că: , necesitățile 
schimbului CLOiiomic vor -Ji in- 
totdeuuna naționalilâțile <jc IrS- 
(‘tjc iiiti’uji unumit slut să Invc 
(e limlxj mujoriluțif*. (3a<i toc
mai m vuilr s( hmilmlui economie 
uur deferiri in n dela im* limba 
„cure convin * majorității"...

Intr’un alt loc ocupândii-sc d 
lo/in<-a „culturii naționale*' D-- 
iiin dumarîcu uceaMu lo/iniu flu- 
tuialn dc burghe/ia tuturor «a- 
|i<maliia|ilur, ta fiind menită să 
oacundă ipoldica dc d csl jitia re a 
(|ax*i mim itonrc.

( ombatâml i<l< ia culturii na. 
(ioiiale** în afara claselor sociale. 
G*mn aruta că proletariatul 
poale și trebuc să opună u(< b'ei 
lo/Jiiri, lu/inra culturii mter- 
nit|ionale cultură cure cuprinde 
din Lwiirc cultură nu (ion ui ri nu
mai elemtn c democratice și so- 
ciuJiMc.

In u T-a purte a broșurii, int.- 
tulutu: „Asimllaieu cal di* bătac 
al !Ld|iomdiNmijlui*‘( Ixmin in a- 
iitudinc fa|u de ii<yia can1 sunt 
îmipotrivu aziLniJuru Jiu|iunilor 
detnnscuiidu-i ca pe niște mi J 
biirghc/J. ,,'h-julinții istorică un’- 
vcr-aln a capifalihniului spune 
Ixmin..." de a șl<‘rg«* dtviieb rilc 
iui|ionul<‘« dc u asimila națiu
nile... eoiLsIifuc unul dui cei nmj 
puternjei factori, ce duc la traus- 
formurMu capitalismului in hoe'a- 
lieim". !)ca<-uva, — scrie mai dc. 
purte lz-nin — „ucc-t proers al 
asândării națiunilor dc eălir Ca
pitalism" e->tc unul din ccJe mai 
de seamă progrese Lstojiap".

Subliniind utilii dineu marxiști, 
lor <5onsccven|| cu privire la 
chotiu-neu centralizării și auto
nomiei, Lenin arată că adevăra(il 
marxiști sunt osii li federali zării 
și «descentralizării, pentru cri, 
spre a se desvoltn ..capitalismul 
necesită state cât mai mari și 
cât mai centruliznte’*; urî, des- 
voliurea capitalismului aduce 
după sine desvolturca prob laru»-

„Toni! Anton Nustai!"... rn’am 
bucurat mult.

(Ușa cârciumii se deschide șt 
Cordodan vorbește din prag cui
va din cârciuma, Ionuf privește 
spre irina și nu-i vine su se des
partă).

IONUȚ: Apoi, maroc, bun.
IRINA: Noroc bun, du-i .le 

vreme. Numai ce-u suflul duda 
jumate (la unu.

IONUȚ: Nu-i musai să intr i 
astăzj, că doar cc-am venit di
mineața, dar vreau sa mai prind 
scliimlml lui Toni: să-l văd ce 
poate. încearcă o metodă nouă: 
aud ca-i un angujument ce d-*1 
Inul.

(Eliza vine din curte — stânga 
— cu un paner sub braț: vede 
pe cei doi și le zâmbește u 
drag).

ANTON (din curte, dreapta/: 
Stai cuminte, Pctrișor! Acum, 
lasă-mă! — 11’ani vreme. îmi spui 
când mă întorc.

ELIZA (arată spre curtea din 
dreapta): Glasul lui Anton.

ANTON: Ce vrej, feme’e, că 
am bătut găuri și mașteaptă 

IliJlij adică grup-iiul capitale - 
iiiulu i.

• . •
Pe mnsuru (hjbvoltârn -

1-iiLiJui 1a noi in (ură — uu 
jnleu^ificut ojjrima'ca <kițjoualu, 
p<TMtf:ii(iilr pe lurum rciuumi 
jyoljiit și <*uJ turul a naționalii a-r • 
|doj mimtir dc burgluv4>-iuuși<- 
i;jiie. nu Iară un uuuu4 îli- 
țele> in nurduru",

in ritul învățăturii Jz--
nm și Sluli’U. P.< H <■ frun 
ttti iIumJ muiicduari* m •undi* 
<Jcla jj.i1 i-puluI i >. triiței ‘•h 
lllp'u (OlIfH \ rj|lu ptUHFM lill’l 
late și « 2 Jiialt* iu drept bai 
nu|iiinUor <oiilrx uitoa’e

Luptând cu îndârjire pentiv 
durui i ruiiâluusfi m 
ui nn ci Iunie in ijjir'tul oAfAțu 
proh-luic ți cultivând priB«npml 
I:itcj națUiiiali«ujului pndoi*r, P 
( -K. s u îndreptat împotriva 
ți(jmili inului burghez uu.re eanfa 
să ax unda sângerou'a eiploa 
tuir (!•■ <laeu in do6ul >hwbi*Ai .* 
Șu V LLC.

J’urtjiluJ a lup at și luprt *«• 
potriva diferitelor lonue ț>c oare 
le-a luat națiorialismuJ toarghez 
la nui. Printre aci 1 u cueixw-vut'1 
!o/.ncZi a uni'uții nuțiuHuka" p* 
<uit* burghez u mai inuraMd a 
u lulij&caixă și a-tuzJ.

I' s!c cazul — L iu/i — a juir 
(idelor Linglicztci impoiital.iifi.plof 
(unim u iluui. maghiare «u’i
c v ivești par ide carii fax ou'1 
jjaiadâ de le Jiiipuiial<
de ..upaiarra tulitirij naționale*, 
iu v muc ce cir se infiuptaa in 
< urnim tu liurgln/ia rouiâtie&at 
dîn j(luirca ma^sclur niunahtai 
re făJu dco-rbiri dc uuțiuualt- 
late. ț

Șl uMâzi burghezia aa'i ui 
naționalități — de rvniplu 
siojiiștii, — înzsxirca su nubne 
nr/v unitatea prulr'arialula‘ 1 u 
ujut’ rul lu/.in< i u«»‘ «*Li> 
imlr" în (arc exploatatorii »• 
exploatații sunt puși la “Q l°r

Sionismul ti orice mon*
lestare naționalista, șovină este 
o armă otrăvilu a impriMil'-smu 
lui.

1J căuta să maschozc ciptuu 
larva și *n Imnă parte -ă «uita 
vvzc noui răzJK»uir de u^rcPant 

împotriva imperialiștilor dr 
peste uc<*an ți a ideologici l<*r 
veninoase se ridică acum cu vân
tul sutelor dc milioane dc pai- 
lizani ai păcii care exprima vo- 
ilițn lor dnrzâ de pace și hotu- 
rîr«i lor neclintita de a luphi 
]M*ntru menținerea sau re-f-băa 
direa iii în caz că ar fi dacian- 
șut războiul.

oamenii să puște. Înțelege. 
Muric. cu nu-i pachetul meu Nu 
l-am udiis cu. Eirar su fie (S< 
aud niște fiare aruncate și Anton 
vine pe portifă. Xegru de căr
bune, in haine de șut, cu o lam
pă in mână Hariei, care a tre
cut și ea in stradă): aun i par- 
că-i oțel. (Urea să intre in curte, 
dar se oprește). VJd oa "und 
mă întorc. Nu șiiu cura atu u- 
juns. (Eace un semn am’-n lut 
Ionuf și Irinei): Ce-i cu voi. tur- 
tutelelor? (iMi Ionul)- Va/zic.i 
tc-ai întors!? flrinei): Acum s’hi 
că ți-a venit inima la loc. II.ui 
Ionul, pe care-l bate ne umăr/: 
Să te vedem la treabă, măi Io 
nuț; cu timpul nu așteaptă și lui 
gândesc cui venit tobă le car
te,.. Las c am încercai și eu o 
glumă, dar odevaru-i că du.vnw 
lipsă de tehnicieni; vreau să spurh 
uaineni crescuți din mijloc1' 
nostru, fiindcă ceilalți... (Pa să 
plece).

MARIA (ii intinde un plic). 
Și scrisoarea? întâi am rr.it se 
dscliid dar să nu te superi.

ANTON (privește plicul): Dela 
lin tovarăș, Miclăuș. No-un cu. 
no«cut Ia Congres. (Ii inap..iază 
plicul): Tot, când m& întoic

ELIZA (care trecuse spre d~eap- 
la): Te știam jos în schiul .

(Cvntinuar* iu pa;. 111-a)
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Rezultatele matchurilor de duminică dis
putate în cedrul Diviziei Naționale A

22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
23

Jocurile de duminica 19 iunie 
desi.lsur*lc în cadrul Diviziei A, 
au adus următoarele rezultate 

CFR-Cluj — JIUL 2-2 
Dotrolul — Metalochimic 3—3 
ICO-Oradea — CFR Buc. 1 — 1

• 1. 1. C O.-Oradea
2. C. 1-. R, Buc.
3. C. F. R.-T.
4. C. S. C. A.
5. Jiul-Pelroșeni 
t>. Rata Ig-Mureș 
7. C. S-. ll.-T. 
fi. Petrolul-Buc. 
9 I. 1. A.-Arad

10. Dinamo-Buc.
/T 11. C. F. R Cluj

12. C. S. U.-Cluj
13. Mefalo-Chimic
14. Gaz Melan

Clasamentul prezentându-se ast
fel în arma jocului de duminici. 
1C<> si-a asigurat locul de cam
pion conducând cu 2 puncte dife
rență. F,nd numai 3 puncte di
ferența, o aprigă luptă se duce 
în'-re cei clasați dela locul 4 la 
locul 11, ceia ce poate să pericli
teze situația celor 7 echipe ca să 
ajungi la zona de retrogradare.

1TA in urma matchulul victo
rios obținuți contra lui Dinamo, 
poate să scape de zona de retro
gradare. iar JIUL trebue să câș
tige daminica acasă matchul cu 
C.S.U.-T,, ca să obțină ori un loc 
mai bun in clasament, sau să-și 
asigsre locul in care se află pen

Minerul-Dermata 2—2 (2—0)
Duminică 19 iunie la Lupeni s’a 

desfășurat matchul de foot-ball în
tre Mrnerul și Dermata-Cluj pe 
un timp frumos în prezenta a 200.1 
spectatori. Matchul a fost condus 
de arbitrul Țepeneag dela Timi
șoara.

Minerul a aliniat următoarea 
formație: Zeleneak, lokab, Ispaș, 
Groza, Karpinetz, Artelian, Ne
meș. Geoagea, Putz, Filimon și 
Bucur

Dermata: llies, Hepeduș, Szocs, 
Joja. Coto, Fulop, Bertos; Cete; 
Gaspar, Rota și Both.

Iu prima repriză Minerul domi
nă fot timpul. In minutul 2, prn- 
tr’o acțune personală Putz mar
chează ca mai târziu, în minutul 
42, o centrare a lui Nemeș, 
să marcheze din nou. 

ii’A-Arad —1 Dinamo Buc. 4-0 
CSU-Timișaara CSU-Cluj 2-0 
CSC-Arinata — CFR-Tini. 3—1 
RAIA — Gaz Metan 8-0
In urma acestor jocuri clasa

mentul se prezintă astfel :

14 4 4 52.32 32
13 4 6 57:27 30
12 4 7 44:26 28
9 7 7 49.47 25
9 7 7 37:38 25

10 4 9 41:37 24
11 2 10 46:39 24
9 6 8 40:36 24
7 9 7 37:29 23
9 5 9 46:48 23
9 4 10 35:51 22
7 4 12 29:41 18
4 3 15 37:70 II
3 5 15 27;62 11

(tu a nu cădea in zona retrogra
dării.

1CO are un inatch în urmă cu 
Metalo Chimic care poate produce 
surprize, deoarece la ultimele 
două matchuri, a avut o compor
tare frumoasă, învingând RATA 
și făcănd un match egal cu Pe
trolul.

Desigur în cazul unui rezultat 
favorabil pentru Metalo Chimic 
contra lui JCO care după aceia 
va juca la Petroșeni, contra JIU
LUI, va fi cea mai grea luptă a 
echipei orădene pentru titlul de 
leader, deoarece JIUL are „obi
ceiul sănătos de a câștiga acasă’’.

După pauză Dermata iși iovi
ne simțitor și combină i,".iliius 
până în minutul 64, când cdili'.il 
’raintas Hegeduș, primește o cei 
tiare Și reduce handicapul, mar
când un goal frumos cu capul, 
:n coltul stâng al porții.

Jocul decurge cu elan egal din 
partea ambelor echipe.

In minutul 70, Bertos trece fru
mos pe tuse și centrează, iar BcG* 
marchează imparabil dela 10 m. 
Sfâșitul jocului găsește Minerul in 
atac.

Arbitrajul slab a deiavorizat am
bele echipe neacordând nici unei 
echipe penalitățile ce erau vizibile.

Dela minerul s’au remarcat 
Putz, Kapinetz și Groza. Dela oas
peți llieș, Hegeduș, Fulop și Joja.

De ce trebue să lucram după sistemul 
de preluare a lucru uj pe schimburi

(urmare din fag. I) 

lucrului pe schimb, cl toate gru
pele din sectorul nostru, pe lângă 
ca greutățile provocate de inlitn- 
ilaria rolu ilor ar fl înlăturate se 
poate Introduce iu Succes sistemul 
de muncă p. lișe ar-arte.

Insă nu e suficient numai sa 
vrem noi, să rezolvăm această 
problemă șl să lucram pe fișe a- 
parte. Tehnicienii sectorului trebue 
să no dea tot sprijinul in acest 
sens, pilii luarea celor mal bune 
măsuri caro sa prevină inlundarea 
rolurilor.

MIIIUȚ ZAHAR1A
șef de grupa la mina Aninoasa

• * •
Intr'un abuluj din sectorul IV 

al minei l'etrila, lucreuzu grupa 
tooarășulul (lliingheș Tru’.an. 
cure de curând a introdus siste
mul de preluare u lucrului pe 
schimb fi reușește su realizeze 
depășiri subslnnfiale de normă.

Iută ce ne scrie loDurășul (Ihin. 
ghef răspunzând anchetei noas
tre asupra sistemului de prelua
re a lucrului pe schimb:

Până la 1 aprilie, cele trei e- 
chipc ale grupei ntclo au lucrat 
In comun, realizând o depășire 
medie de normă de 2 la sută.

Insă pe luna mal, îndemnat de 
dorința de a Produce mai mult 
și pentru a exclude orice bănuia
lă că o echipă Produce mal mult, 
iar alta mal puțin, m am consfă- 
tuit mal întâi cu tovarășii Selejan 
Adam șl Bota Ion, apoi cii toți 
minerii din grupă Pentru a lucra 
după sistemul de preluare a lu
crului pe schimb.

Pe luna aprilie, lucrând pe fișă 
apar e fiecare schimb din grupa 
mea a depășit norma cu câte 16— 
15 Ia sută.

Ce s’a întâmplat insă? Pe la ju
mătatea lunii aprilie, am dat pes
te intercalați! groase de șist In 
stratul de cărbune, lapt care ne-a 
împiedicat să depășim norma cu 
mai mult.

Unii mineri din grupă, au cerut 
ca pe timpul cât eiploatăm stra
tul de cărbune cu intercalați! groa
se de șist, să lucrăm in comun de
oarece in felul acesta sar putea 
realiza o depășire mai mare.

Deși eu și câțiva mineri din 
grupa mea nu am fost de acord 
grupa noastră a pornit dela înce
putul lunii mai la lucru după sis
temul vechi in comun.

Pe luna mal, deși condițiile in 
muncă s’au îmbunătățit in loc să 
producem mai mult, depășirile de 
normă variază intre 5—11 la sută 
fapt care dovedea că sistemul de 

preluare a lucrului pe schimb este 
o metodă tuperloară de muncă.

I.a sfârșitul lunii mal am arătat 
tovarășilor din grupa că deși se 
poate munci mult mal bine decât 
Inulnte realizările sunt mal mici, 
cceace insvmnează că ani făcut o 
greșeală când ne-ain reîntors la 
sistemul de lucru in comun.

Asa că dela I Iunie am pornit 
șl noi la muncă pe llșă aparte. Iar 
depășirile de normă dovedesc cât 
de Importantă este extinderea me
todei de lucru pe fișă aparte.

Schimbul meu depășește norma 
zilnică cu 56 la rută, schimbul Iul 
liota Constau In realizează șl mal 
mult - 53 la sută peste normă; 
numai echipa Iul Selejan a rămas 
in urmă cu o depășire de numai 2 
la sută.

Iii felul acesta Pe lâugă faptul 
că fiecare echipă se straduește să 
ptoducă mai mult, se înlătură o 
veche nedreptate proprie sistemu
lui de lucru Iu colectiv, echipele 
slabe, care nu-șl dau Interesul să 
muncească organizat șl să produ
că mult, nu au posibilitatea să-și 
însușească in mod nejust din câș
tigul echipelor fruntașe.

GI1IMQHEȘ TRAIAN
șef de grupă la mina Pelrila

• . •
Una d'ntre grupele minei Aiiinoa. 

sa care iiuiiiAe era-rămasă in urmA 
și care du/oAIu introducerii mp- 
temului de lucru pe fișe aparte 
a reușit să depășească norma, 
este aceia a tovarășului Colita 
loan.

lată ce ne scrie tovarășul ( dl- 
da loan despre sistemul de pre
luare a lucrului pe schimb.

Când um propus tovarășilor 
din grupu mea să lucreze pe fi
șe aparte, grupa noastră era una 
dintre cele care nu-și îndeplinea 
norma.

Propunerea mea a fost primita 
<le o parte din. mineri cu bucu
rie, iar alții n’au fost ide acord.

Părui la urmă am pornit cu to|ii 
la muncă pe fișe aparte.

In afară de faptul eu Iucrun.l 
pe fiș< aparte echipa mea a de
pășit norma cu 14 la sută, acei 
u lui Prața N'colae cu 18 la sută, 
iar schimbul Iui Marcovicî Moise 
cu 1 la sută, ceia ce înseamnă că 
sistemul de lucru pe schimburi 
e arma pentru lichidarea rămâ
nerii în urmă, vreau să mă refer 
la o chestiune cu care nu sunt 
de acord.

Și anume. Când se lucrează 
după sistemul de preluare a lu
crului pe pcliiml), la sfârșitul 
fiecărui șut maistru miner tre
bue să vină in abataj să vală 

cat cărbune e exjJoUtut. duca lo
cui de muncă e Imn urmat bine 
curățat* ‘iacă schimbul *»«<’ 
pleură insă mlnerdor di i stliiin* 
bul ujmător ulsitajul Iu râuJ.

O* sc* întâmpla insă. 1-a noi in 
ubutuj maistrul miner nu om* 
cu preta insului țiu reulizută. el 
noi șefii de schimb suntem che
mați Iu birou, (unde spunem ei*. 
|>a! călu producție um reulizat.

Ori, ucest lucru fiu <• bun, pen
tru cu unul poute să spună 'ă 
u produs rnui mult decât e real 
ujtul nu știe cui cărbune u dat 
ufuru; nu se iuu masuri rlr* i în
dreptare atunci cănii ortul nu <* 
lăsut așu cum trebue, iur lu sfâr. 
șitul lunii socotelile noastre — 
ule minerilor — nu se potrivesc

Rezultatele întrecerilor socialiste pe luna
mai, la Atelierele
Lu Atvi’irivk Centrale din l’e- 

tro^eJi jn pnv.cn |u cuini bitului 
dc fdhriu'i. u tuturor muncitorilor 

irlinu it'ii'lui, u inul loc h» 
/juu <lv 17 < rt. o >vdin(ă •!< una- 
liza a mum ii pe tot por-tii-ul 
lunii mai; nfumâ buzată p • în
treceri social ist r.

Cu u«M*uâ»tu ocazie s’a con* atut 
iu rezultatele sunt din l*’Ic in a: 
Ihidc. numeroși muncitori ca: 
'Kudu (.zjiLMuiitin, Mruja IikiÎ, 
Hirian Iuliu KuJul I.. (’dvm . I - 
lisubeta, (iuren F r,, Kuinen’n-I i 
C, Fddain Ludtnu-, Audriju * 
Icxundru IvJiici loan ș. a. au 
obținut uvari dnpușiri de normat 
care ii u-*ezL/a in rundul fiunt-i 
șilor.

A urmat apoi clasamentul în
trecerilor dintre secifit, expus di

Alegerea Comifelului Filialei 
Crucii-Roșii la Deva

Zilele trecute, în cadrul unei 
ședințe plenare a avut loc alege
rea noului Comitet de conducere 
al Filialei Crucii-Roșii la Deva.

Au luat parte la această ședin
ță delegați ai subfilialelor din ju
deț. cât și un mare număr de 
muncitori și muncitoare din loca
litate.

Noul proect de statut a fost a- 
probat în unanimi'ate de as:stentă.

Au luat apoi cuvântul mulți din
tre participanțf, care și-au arătat 
mulțumirea fată de faptul că în 
viitor Societatea de Cruce Roșie, 
va servi într’adevăr la opera de 

cu ale maiștrilor., peuir i < n 
nu vin în abataj să vadă cure e 
ruuiUateu.

Acefal fel al anniștrdor de a 
prvluu producția p<* Schimb e 
duuziătiuire utut pentru faptul i i 
iui aratu tatuuțiu reală cât și 
pentru faptul cu compromite «is
lamul d<- preluare a lucrului pe 
schimb uin* este o jii lodâ so
cialista d« muncă și rare trebue 
extinsa cu stăruință la toate In
curie de muia a

Deuceia preluureu producției 
realizată de fiecare echipă, la 
se facă in abataj și nu tri birou. 
Numai ușa ea iți atinge scopi
rile.

COLDA ION 
șef de grupă lu miau Aninoara

Centrale Petroșeni
toiarâșul inginer ^kd<iuv 
după cuin uj-uicu/uj

Set Jia Morajiliii -\t clasat î” 
fj unica jjjtnix*rilor ?u <j drnfi 
șire tiurdir a progrumu ui lunar 
dr producție <k* -13.">4 la 
apoi St-*'-|id (xiiibtruc't ii t u o <L 
pășire de 22 % la -u’fi; Set (iu 
Ek*<-tricu cu 16,-W ia ută; Iui 
năturui cu 0.36 la ultima
fiind Serba întreținere tar a 
rămas sub nurmu tu 13,! I la 
sută.

AreMc frumoase rrulizârj ik 
intuicilorilor tlriu A.( ,P.
(X'ptâinl Secția înțrt-tinere ră
masă sub normă cimstitur o 
vie dovadă a etanului lor d«' 
muncă și un nou prilej de an- 
gajaiuentc pentru viitor.

educație și apărare a sănătății po
porului muncitor.

S’a ales apoi următorul Comi
tet: Fetinca Teodor. Dsergely losif, 
Solomon Hugo, Florescu Aurelia 
Ianculovici G. Mariniuc, A. Bota 
Cornelia, Dascălu M. Frențiu. Gh. 
Pop Veronica, Olariu Ana, Moca 
Maria, Pescaru Margareta. Cri- 
covan Traian, Voina Veronica. 
Jurca loan. Clari Solomon. Gredu 
Anton, Eva Dragomir. Todoran 
Nicolae. Palade Emil. Casotă Ilic. 
Bucur Emil, lanca Croitoru, Colo- 
tcscu Radu și Bască loan.

C. CHICHIREZ, coresp. voi.

(.urmare rfin pag. I)

ANTON: Sunt, dar um urcat 
după o Însemnare,

EL1ZA: Merge?
.ANTON: Să vedem.
ELIZA: Păi să meargă, allfe] 

te fază de poveste... Și te ia Mar- 
liu «J meu. (lese râzând prin 
dreapta. Anton rămâne cu priui- 
rea după dânsa.

MARIA (lui Anton, care nu și 
ia ochi dela EUza): Te uită, cu 
uitarea nu-i oprilă. (Anton iz
bucnește tntr’un hohot de râs): 
E ușor să râzi când nu ai ce 
răspuiude.

ANTOiN (lui lonuf): Noe-Bscj 
să ține mare artificier și nu vrea 
să puște cum am bătut găurile; 
spune on e împotriva regulamen
tului. (Scoate o carte din buzu
nar). Că-, arăt nici scris care 
pușcari sunt liaiterzise.

IRINA (citește peste capul lui 
lonuf): Manualul artificierului
sovietia?

VNTON: Am bătut găurile ca 
să na sune odată.

IONUȚ: Nereglementar. Noe
ate drqptate.

ANTON: Prostii. La sovietici 
aproape toate minele... (Se opreș. 
te lângă gard). Am un abataj 

frontal. Aici e fâșia. Am dat 
găuri — 90; cât am lucrat eu cu 
perforatorul, băieții au armît 
câmpul doi și au mutat banda 
in câmpul întâi, chiar în vatra 
cărbunelui. Acum pușc.

IONUȚ: Se prăbușește tot pe
retele peste bandă și rupe lan
țul ori arde motorul crațerului.

ANTON: Numai că eu aran
jez așa că nu pușc odată toate 
găurile, pornesc banda și dela 
capăt încoace sună 2—3 găuri, 
rupe din cărbune și pornește la 
vale, apoi celelalte, (până dau 
jos întreg peretele: fără scoc, 
lără să lopătA.

IONUȚ: Nu se poate. Interzice 
regulamentul.

ANTON: Ești un prost, nu s’a 
încercat până azi dar îi mănânc. 
Și toată chestia am prins-o din 
sbor în timpul Congresului.

COIIPODAN (care reinlrase in 
cârciumă a reoenit în stradă; lui 
lanco, care a nenit și el in pra
gul cârciumii): Atunci n*j pleci? 
(lanco. fără a-i răspunde, trece 
din nou în cârciumă, după ce 
și-a oprit ochii spre Irina). No
roc bun Toni și să auzim âc 
bine.

ANTON (care dă să iasă prin 
dreapta): Plecați cu adevărat?

CORPODAN: Din câți am
primit răspuns, numai lanco și 
Mihali... (Irinei, care-l intrebă 
din ochi): La minele de fier.

ANTON: Și ce lucru veți găsi 
pe-acolo, dacă se oprește cărbu
nele nost’?

CORPODAN: Vie ei alții aici 
și mance pâinea noastră cât e de 
dulce.

ANTON: Și oamenii umble 
dni-te vino, ca apucații, din loc 
în loc în toată (ara. Apoi țin’te, 
Poșmoagă câine, că bine-ai por
nit-o! (Din culise dreapta): Fu
giți voi acum și-i spuneți Valea 
Plângerii. Să mai răsuflăm pu
țin și o să vă întoarceți ca gu- 
jii... în valea fericirii.

IONUȚ (iși desprinde mâna 
din a Irinei): Stai, Toni că vin 
și eu.

NfARIA (care a rămas la par
tită): Ionuț. vin’ puțin inăuntiu

IONUȚ: Da cine te-a speriat: 
Toni; ața-i el un apucat.

MARIA: Te rog să v>i.
IONUȚ: Hai că vin. IIrinei)- 

Iar să-i port de grijă lui Anton. 
(Se privesc lung). Cu bine, I ri
nei.

IRINA: Noroc Ibun.
IONUȚ: Ți-ain adus eu ceva, 

adică-i (pentru noi amândoi..

Știi ce vreau să spun: nu-i maro 
lucru, dar mama spuuea că la 
casa omului.. (Ii spune ceva la 
ureche; Urina bucuroasă il să
rută in treacăt pe obraz, apoi îi 
șoptește și ea la ureche și-l trage 
spre ulicioară): Iți arăt îndată. 
Ș’apoi doar nu plec. (Vede pe 
Ilo'ia care reintră din stânga cu 
găleata plină și trece repede in 
curtea Măriei, care se nede că 
l-a așteptat după portiță, că par
că l-a tras înăuntru).

ILONA (a prins ultimul cu
vânt al lui lonuf): Un’ să plece? 
Pleacă lumea pe capete; mai 
mult cei din Braia și Opizeci de 
case. A plecat și Bil ortific>eru'; 
muierea lui n’a vrut, dar tot a 
plecat. (Arată spre stânga): Și 
acum Conpodan, că-i spuneam 
lui tată-tău... (Irina râde). Ce te 
găsești să râzi? (Lasă jos găleata 
și-și cercetează îmbrăcămintea. 
Irina orea să apuce găleata Ho- 
na i-o trage din mână): Nu c'o 
duc eu să-ani iasă în j>Iin -*e 
gândi-sz... Acum tu. c’a venit 
Iounț dela școală... Lucru bun 
să fii tehnician, dar nici lanco.. 
(Atentă spre un grup de femei 
care trecea prin fund;, luainte 
vreme mergeau la școli numai 
domnii și mineru' iși mânca pita

lui și slobozea muntele cum ho
tărau domnii Acum învață și 
femeile. Ca mâine intră și in 
subteran, dar vorba-i cu școală 
ori fără, când e să te prindă 
surparea, nu ie ajută nic' Dum
nezeu, nici învățătura... Dar da- 
că-1 placi pe Ionuț... (S’a iniors 
spre Irina, dar cum aceasta tre
cuse în ulicioară, llona apucă 
găleata fi se îndreptă fi ea În
spre ulicioară; cum e cu gându
rile in altă parte, aproape să lâs. 
toarne găleata peste Craiu și 
Vlanga, care-i oin înainte): Să 
mă iertați, domnule Craiu. f'« 
pleacă cu un sfios „bună ziua, 
poftim", apoi recunoscându-l pe 
Vlanga): Dumneavoastră?! A-
proapc nu mai gândeam să vu 
întoarceți,, da’mi pare bine... câ-i 
spuneau și lui Mihali: ..oare un
de-o mai fi domnul predicator 
el nostru?” El: ,,e’o fi fugit gu- 
zul să se plângă la mai marele 
lor, hoțul *din Roma”... Că-1 șdi 
dumneata pe Mihali: la el înju
rătura qa rugăciunea. Da și 
d-ta, d-le predicator, n’ai niai 
așteptat să-și spue oamenii cu
vântul și doar nu te-a chemai 
nimeni in judecată... (i-a fost 
fratele ticălos, a fost; dai fugii

cum știi bic... Dumneata insă ui 
fost de partea sufletului și -u- 
fleiul nu-și are și dânsul unsa 
lui și îngrijire și păstor nu i 
zrnviue? (Urmărește prioirfa lui 
Vlanga): S’au schimbat ele mul 
ie... cârciuma? a desch-s-o Bă- 
lean, că-i scos dela depozit, dar 
pe nume o (ine doamna Olg 
Doamna Ol ga, cumnala dumi- 
tale... aproape să nu crezi... n*i 
e așa? poftim? ori poate știa: și 
ți-a scris pe unde ai umblat. - 
(Vlanga orea să treacă spre . 
ciumă; lui Craiu): Spun oai*:* „ii 
c’au venit 50 vagoane cu făină 
de pită. I

CRAIU: Dacă spun oame- i-r 
(Lui Vlanga care s’a răspândii si 
mai intre in cârciumă și iese 
prin stânga impreună cu Craiu" 
N’a intrat hine transportul și ut 
aflat (cu infelegcrci dar nu 
este axclus să se fi stricat pe 
drum și vom fi siliți să-l refu
zăm. (Au ieșit prin stânga: ilo- 
na stă pufin locului, dar iși ia 
inima in dinți fi trece după a- 
ceștia in stânga, in timp ce lo
nuf Dine din curtea Variei și a- 
ranjază sub haină un pachef — 
se nede greu).
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Cu prilejul împliniri a 13 ani dela moartea lui Maxim Gorki

Ziarele sovietice consacra lungi articole 
comemorative

O largă re|ea americană de spionaj 
descoperită în Manciuria

MOSCOVA, 20 (Agcrpres). 
Sumbata s'u împlinit 13 ani d-la 
moartea marelui scriitor proletar 
Maxim (iorki. Ziarele din Mosco
va comentează aceasta data pu
blicând lungi articole despre viata 
și opera intemcetorului literaturii 
sovietice, precum si telegrame din 
diferite colturi ale tarii m legă- 
tu.a cu mcetingurile consacrate 
comemorării mortii lui (iorki și 
conferințele (imite în fabrici, u- 
zine, instituții de învățământ și 
in cluburile îmmcitoreș'i.

Peste lot s'au deschis expozi
ții ale operelor Iul Gorki publi
cate în toa’e limbile popoarelor 
din URSS. Teatrele au prezentat

Elevii Liceului Mixt-Petroșeni 
se prezintă cu succes la examene

(urmare din pag. I) 

de hârtie. Flecare va primi un su
biect corespunzător capac'tăfil 
sale la studii și va avea timp per- 
tm a-l oProfunda.

Lle sunt generale, profesorul 
urmărind să vada in ce 
măsură cunoștințele din tot timpul 
anului au fost asimilate de elev; 
in ce măsură elevul le poate re
da gândind un memorând.

Spre exemplu, elevul iacob, pri
mește subiectul: „Caro sunt prin
cipiile critice ale lui C. Dobrogea- 
nu-Gliezea și iu ce constă impor
tanța lor".

Răspunsul ce urmează c clar 
și tocmai dovedește acea principia
litate atât de necesară nouilor e- 
levi.

Subiectul e expus laig — eiec- 
tele succed cauzelor.

Gherea nu mai constitue un fe- 
nomen izolat in critica româneas
că: critic ce scrie numai de dragul 
vorbelor frumoase. El este o reac- 
tiune inevitabilă și necesară îm
potriva criticei maioresciene, cri
tică ce servea interesele înguste 
ale clasei burgheze, căutând a în- 
pâmânteni formula purismului oc
cidental, pentru subjugarea popa- 
ru'ui, pentru o canalizare rău 
tendențioasă a energiilor sale.

Allă întrebare: „O scrisoare 
pierdută" analiza p’esei.

Aceiași principialitate rezultă 
și din răspunsul ce revine acestui 
subiect.

Caragiale apare observatorul a- 
lem și biciultorul usturător al so- 
clelă ii din epoca sa, societate ce 
nu va mai dăinui tocmai prin con
tradicțiile ce se nasc mereu în 
sânul ei.

Pentru elevi- Caragiale a înce
tat de a mai ii „umoristul ino- 
iensiv". Prin opera lui ei învață 
să cunoască societatea burgheză 
cu mul’il lele ei aspecte negative.

* * *
( ă elenii au învățat șt s au 

prezentat Iu arest examen pesle 
așteptări, o spun notele — 8. 9 
10, rar câte un 5 și nici o insu- 
fidență. Asta la clasa X-a.

La alte clas", au m>ut loc < va- 
mi'i.c de matematici. Această 
știință atât (le difici'ă pentru 
unii elenii, a ajuns încet ’geț să 
fie înțeleasă și îndrăgită E <lrel’t 
că și profesorul e altfel decât ne 
obișnuisem a oedea profesorii de 
matemateci, înțepeniți, cu fixila-e 
de mumie, așteptând ca elenul să 

piemieie cu piesele lui Gorki.
Ziarul PRAVDA publică un ar

ticol al poetului Alesei Surkov. 
intitulat , Alaiele contemporan" in 
care sublniaza prețioasa contri
buție a lui Gorki îu lupta pentru 
vlc'orie a socialismului Șl amintește 
moartea sa eroicii. In articolul 
„interneetorul literaturii socialis
te" publicat iu IZVESTIA, profe
sorul Volkov scrie: ,,Gorki a fost 
primul scriitor in Istoria literaturii 
care a infățlșat omul din punctul 
de vedere al socialismului șl a- 
ceasta constltue principiul funda
mental al nouil metode Iii litera
tură.

Tovarăș de arme al lui Lemn 

se incurce pentru ul trimite la 
loc cu 2 sau >.

Dimpotrivă colaborează cu e- 
leiml. Acolo unde rondată că c- 
leotil nu poale răspunde deși se 
vede că a pregătit Ic.țiile, el îl 
ajută incuiajându l.

hi felul acesta se pr< zint.i at
mosfera generală a ’xtimenelor 
(lela Liceul Mixt Petroșeni

Desigur că exista încă și slă
biciuni care se cer grabnic lichi
date. slăbiciuni și lipsuri care in 
buna parte sunt motivate prin ne
putința unor profesori de a se 
integra atât de repede în spiri
tul nou ce trebue să domnească 
in școli, stare care insă nu tre
ime să se permanentizeze.

De pildă, în clasa XlI-a, la e- 
xamenele de istorie, tinute de pro
fesorul Rațiu C. întrebările 
suit pu.,e superficial, fără sistem,

• învălmășesc lipseș c o
metodă docimologică.

Din răspunsuri nu se poate des
prinde condiționarea reciprocă 
dintre fenomenele soc'ale, nu se 
studiază cauzele lor adânci, nu se 
insistă asupra ceeace e semnificativ.

Istoria nu apare ceea ce este 
in realitate: perpetuarea sub for
me diferite a luptei de clasă, ci 
g sumă de evenimente disparate 
și fără sens.

Importanta domnitorului M*r- 
cea cel Bătrân reiese numai din 
faptul că „s’a repezit cu securea 
in Turcj la Rovine". Primul răz
boi mondial este reținut numai 
prin lupta dela Mărășeșli. El nu 
apare ca rezultat aî crizei agoni- 
c: a capitalismului.

Răscoala Iul Horia. Cloșca și 
Ctișan e ictinu'.a numai pen'ruca

Abia așfepf să văd piesa „MINERII"
(Urmare din pag. I-a)

despre noi și ne exprimăm recu
noștința fața de acei care ne ,i- 
rată in felul acesta cât preț puii 
pe noi. In piesa tovarășului Da- 
vidoglu vom vedea figuri de i- 
devorați muncitori, luptători 
conștienți și dărji, educați de 
Partid. Pom oedea uneltirile 
mârșave ale reacțiunii și slugo'lor 
ei. Din piesa „Minerii" noi muu 

și Slalin, îniemeetor al literaturii 
socialiste, Gorki a fost și un a- 
drvarat patriot. Ca serilor, el a 
proclama! cu convingere nestră
mutată ca regimul sovietic este 
de neimtins și ca aceasta este uu 
regim de esența pur democratică 
la a cărui creiere participa in li- 
oane de oameni simpli".

KOMSOMOLSKA1A, PRAVDA 
publica un articol al profesorului 
Ibelkilm intitulat: „Luptătorul 
pentru pace și democrație’’ in ca
re subliniază că Gorki a fost tot
deauna un luptător consecvent 
pentru adevărata democrație.

e ,.Răscoala lui Horia...", neinsis- 
tăndu-se de loc asupra condiții
lor istorice care au născut-o a- 
supra semn ficației sale sociale.

Tocmai pentru faptul că matu
rului nu a fost aprofundat, ele
vii nu pot răspunde, sunt nervoși 
și emoționații.

Bine înțeles ca sunt și alții, 
care răspund vioi și fără teamă. 
Spre exemplu pionerul Patalita 
Ivan, bine pregătit, dă răspunsu
rile cele mai bune.

• * •
O altă parle negativă care tre- 

but tot atât de grabnic să dispară 
ca Și cele mai sus semnalate, 

este l-psa de spirit tovărășesc 
din partea unora dintre elevi. Veș
nic cu mâinile pe sus, gata să 
țâșnească din bancă pentru a ară
ta ceea ce ș|iu, ei derutează pe 
colegii lor care sunt examinați, 
croind o atmosferă de rivalitate 
nesănătoasă, care amintește de 
„vânătorii de note" ai școlii bur
gheze. Ei împiedică mult buna 
desfășurare a examenelor. Atitu
dinea lor este o moștenire de 
care trebue cât mai grabnic să 
se lipsească.

Cu toate lipsurile sesizate — și 
pentru a căror înlăturare sunt di
rect viza(i atât corpul didactic 
cât și organizația U. T. M„ as
pectul general al examenelor 
marchează o vizibilă transforma
re în bine, atât a elevilor cât și 
a profesorilor, transformare care 
e in continuă creștere și dovedeș
te că ți in școli, ca peste tot. linia 
Partidului este urmată, sarcinile 
duse la bun sfâșit.

M. MORARII!

citorii din Valea Jiului vom avea 
multe de invățal. De aceea, oă- 
zând-o. vom prinde mai mult 
curaj, vom muncii și uom lupta 
(u mai multă îndârjire pentru 
patria noastră, vom fi mai jigi- 
lenți și mai necruțători fuță de 
dușmanii de clasă, vom înțelege 
mai bine importanța luptei noas
tre pentru cărbune.

X'ASTAI AXDIIEI 
miner la exploatarea Lupeiii

MUKDEN, -U (Agcrpres). 
Agenția China Noua anunța ca 
serviciul Securilații de Stat din 
Manciuria a descoperit o larga 
rețea americana de sporiaj. Prin
cipalii trei agențl In slujba ame
ricanilor, un japonez, un mongol 
și un chinez uu fost ares'ati. Au 
fost găsite aparate americane de 
emisie și de recepție și instruc
țiuni cifrate ale serviciului ame
rican de spionaj, o mare cantita
te de aur ș| diverse alte mate
riale destinate spionajului.

loate aces'e descoperiri dove
desc cil consulatul american dn 
Mukden șl serviciul militar de le
gătura dela Mukden sunt In rea
litate organe ale serviciului de 
spionaj american. Cercetările în 
legătura cu aceasta alacere de 
spiona) în Manciuria au dovedit 
că serviciul de spionaj amercan 
dela Mukden folosește foș'i agen- 
ți ai serviciului secret japonez și 
pc trădătorii chinez și mongoli. 
Gupa mărturisirile lui Sasaki. ceiu- 
(can japonez și unul din're prin
cipal i agent! arestați, el se gă
sea in serviciul de spionaj îna'n'e 
de eliberarea complectă a Man- 
cluriei fiind sub instrucț un ic di
recte aie serviciului american de 
legătură și ale consulatului ame
rican dela Mukden. El avea ca 
Porcină să culeagă informații mi
litare, economice șl politice in 
Nord-F.slul teritoriului el bera; și 
îi, Mongolia interioara.

înainte de liberarea Mukde- 
nului, Sasaki și complicele :.uu 
au primt ordin din Partea ser
viciului militar umerican de Ic 
gătură și a fostului consulat a- 
nicrican să instaleze posturile de 
radio clandestine și su-și Continue 
activitatea.

Bule t in extern
HAGA, 20 (Agerprcs). — Zia

rele anunța ca autoritățile engle
ze. încearcă să împiedice pleca
rea delegatei Uniunii Sindicale 0- 
landeze pentru a participa la lu
crările celui de al doilea Congres 
al Federației Sindicale Mondiale, 
care se va ține la Milano. Au
toritățile refuză să acorde dele
gației devize streine de schimb 
pentru călătoria la Milano.

* * *
CANTON, 20 (Agerprcs). — 

Forțele populare conduse de Ge
neralul Cult Yi ina'ntând spre SuJ- 
Vest in Provincia Klangsi au fă
cut joncțiunea cu trupele conduse 
dc Generalul Lin Po Cen și un'- 
tățilc de partizani care au luptat 
in această regiune.

Forțele populare continuă să 
înainteze spre Sud dealuitgul li
niilor ferate Conton Hancheux ți 
Non-'ang Cluceux. Se relatează 
deasemenea că acthitatea forțelor 
de pralizani s’a intensificat.

• » •
LONDRA. 2tl (Agerprcs).

Refcrindu-se la si’uatia economi
că a Statului Israel, TIMES sere 
„Criza economică amenință azi 
>t„lul israel”. Arătând că prem
iile sunt exagerat de ridicate și

Așa zibul scrricJul niil'lar .. 
mcrkaii de legătură lamuflu de 
fapt s <|iu arnm< ană de spionaj 
iu ( li-uu «are purta numele d-

Depui luiiienluJ exterior de su
pravegheri nr. 44 ul Ministerului 
de tuzboi ale I XV as u ni ur-

In ajutorul planului Marshall

Monopoliștii americani vor să e- 
limine pe olandezi de pe toate 

piețele de desfacere
IIAGA .TI (Agcrpres) Za ele 

anunța ca situația agricolă din 
Olanda se înrăutățește. Aulorl'a- 
tde americane de ocupație dn 
Germania se opun exportului de 
produse agricole olandeze iu a- 
ceastă țară.

Se anunță ca sute de tone de 
zarzavat, sunt aruncate In Mare. 
Pe piețele olandeze prețurile la

Poporul german protestează 
împotriva arestării lui Max Reiman

BERLIN, țo (Agerprcs). Pes
te ld.Otkî muncitori și funcționar, 
dela intrepj inderle text.le din Sa- 
xonia au adoptat o rezoluție de 
piotest Prin care cer administra
ției militare engleze elberarea i- 
medlata a lui Max Reimatt pre
ședinte e Partidului Comunist d n 
Germania Occidentală.

In rezoluție re subhniază că a- 
restarca Iul Reiman este un act 
arbitrar constituind o violare a 
drepturilor democratice fundamen
tale.

câ emigrația mărind continuu nu
mărul muncitorilor necalificați, 
provoacă o simțitoare scădere a 
productivității muncii. TIMES 
precton'zeze cu singura soluție 
a acestei grave situații, „un ge- 
i cros aflux de capitaluri străine '.

Exprimând intențiile expansio
niste si nevoia de acaparare de 
nouț piețe a capitalist lor britanici.

Oamenii muncii din Franța con
tinuă să protesteze împotriva 

încercării de a ridica imunitatea 
parlamentară a lui Maurice Thorez

PARIS, 2(1 (Agcrpres). Or-•
ganizațiilc oamenilor muncii din 
întreaga Franța cont'nuă să pro
testeze împotriva încercării de a 
ridica imunitatea parlamentara 
lui Maurice Thorez. secretarul 
Gen. al Partidului Comunist Francez 
Rezoluții de protest au fost a- 
doplate de muncitorii deJa uzi
nele. atelierele și diferitele între
prinderi din suburbiile I’ar’sului.

Centru sindical din cel al 
ls-lea arondisment al Parisului a 
publicat in numele celor 31 de 
mii membri o proclamație in ca
re se spun următoarele:

tieru! pi-m-iu! Iu Simte li ii. D.ipa 
capitularea Japon.,-t aotj-l -a-r 
viuiu «le «jiionaj aun-r < aii <i Irr- 
cmt iii Meuic.uri,, împreună u 
urmala huiaiii'ituiigiilic. -,'a-
lnli< grupării*3 >nlc la Mukdi și 
lu I illg<JUJlg

r lânurile agr „ole au scăzut catas- 
troial.

Ziarul DE WAARHEID scrie 
că atitudinea guvernului olandez 
ue aservire fată de interesele mo
nopolurilor americane duce ac i- 
cultur» olandeză la catastrofă. Cu 
ajutorul planului Marshall. mono- 
pollștii americani vor sa clun:nc 
pe olandezi depe toate Piețele de 
desfacere.

Fccrrtariat’al ConsT.ulu Popo
rului (termin a primit peste
■ ezoluții de protest împotriva a- 
lestarl lui Re man. Aceste rezo
luții au fost adoptate la întruni
rile colectivelor de producție și 
la rreetingurile partidelor s< or
ganizațiilor democrat ce. Protcs'-e 
împotriva ariscirh lui Reiman au 
f- st c’easemenea pnm'tt din par
tea a numeroase personalități ale 
s.eții culturale și științifice.

TIMES cere in inchcere ca Ma- 
lu’ I«raeL, să creeze condiții , mai 
favorabile" pentru Pătrundere» 
capitalului străin in Israel’.

• » *
HAGA. 2tt tAgerpres). - Zia- 

i ele anunță că instructor,. m:l ari 
englezi sosiți în Olanda, au în
ceput instruirea of'terilor oLitdezi 
de artilerie.

.Trebue acționat imediat și cu 
I mărire pentru a înlătura ame
nințarea care planează asupra 
conducător'lor oamenilor muncii 
d'n Franța |c care guvernul vrea 
sa-i lipsească de libertatea cuvân
tului".

f
Rez* 'ulii de protest împotriva j 

iiKcrcarii de a ridica imuni’a'ea 
parlamentară a lui Thorez. au 
frst adopiate de munc'torii drla 
uzinele Matis din Dennevillen sl 
de organizat a *oș ilnr combatanți 
și pârtie panți la mișcarea de re
zistență din Corsica și de s.ndi- 
catele minerilor, etc.
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