
Vineri 8 iulie 1949

4 -SU#

ÎNAINTE
PENRU NOUI VICTORII 
IN BATALSA CĂRBUNELUI!

Minerii exploatarilor carboul- 
lere din Valea Jiului au încheiat 
bilanțul realizărilor pe luna Iunie 

ultima luna do muncă in ca
drul celui do al doilea trimestru, 
cu inimoase succese in lupta pen-

piigaiidA do popularizare a succe
selor muncii bazata pe întrece
re, prin urmărirea indeaproape a 
leliilul cum se desfășoară mun
ca, prin popu'arlzareu succeselor 
si prin criticarea părților slabe,

DELA 1 IULIE 

m ii ii ii« n n 
dinsectorul I alminei 
Lupeni, extrag căr
bune în contul pro
gramului de pe luna 

august

iru îndeplinirea «I depășirea Pla
nului do Stat ReallzArile obflnulo 
da minerii Vili Jiului, in luna Iu
nie sunt mult mal Irumoaso de
cât cele din primele luni alo tri
mestrului II. In luna aprilie. Pla
nul do producție po întreaga 
Valea Jiului a lost depășit cu 2,2
la sută, pe luna mal cu 5,8 la sula, 
iar pe luna iunie, datorita insu- 
iietlril șl adâncirii in ir.assele lar
gi de mineri a întrecerilor socia
liste, programul de producție de 
pe întreagă Valea Jiului a iest 
depășit cu 13.5 la sută.

Această substanțială croștoro a 
producției de cărbune, oglindește 
hotărjrea minerilor, conduși de că
tre Partid, de a lupta neobosit 
pentru a răspunde cu cinste sar
cinilor trasate de Planul de Stat 
pe anul 1949. Creșterea producției 
de cărbune, dovedește incă oda
tă cât de mare este insemnătatea 
extinderii in massele largi a mun
cii bazată pe întrecere. La mina 
Petrila, unde programul de pro
ducție a fost depășit cu 18,4 la 
sută — depășire care nu a tnal

lucrurile au rămas baltă. Dela 8.6 
la sută cu cât a lost depășit pro
gramul pe luna aprilie, po luna 
mal. programul deabla a fost În
deplinit, iar pe luna iunie, cu o 
depășire do 2,2 la sută s'au situat 
la fel ca șl In luna mal, in urma 
celorlalte exploatări din Valea Jiu. 
Iul.

Ce ne dovedesc aceste exem- 
p'e? Ele ne dovedesc că Între
cerea socialistă trobue să fie cen
trul preocupării organizațiilor do 
Partid și slnd'cale. Ne dovedesc 
că întrecerea socialistă trebue să 
devină metoda permanentă de 
muncă a fiecărui miner, trebue 
să fie flacără vie care să însu
flețească munca pe zi eu zi a mi
nerilor pentru o producție sporită, 

începând dela I Iulie, minerii 
Văii Jiului au pornit la muncă pen
tru îndeplinirea Planului pe cel 
de al treilea trimestru al anului 
1949. In noul trimestru, care a 
început, trebue să dcsvoltăm și 
mai mult succesele obținute până 
acum. Faptul că programul de 
producție po luna iunie fixat in

I lolări|i să îndeplinească cu cinsle sarcinile ce le 
revin în cadrul Planului de Slaf pe anul 1949 

Minerii din bazinul carbonifer al Văii Jiului 
au depășit programul de producție pe luna Iunie 

cu 13,5°|0
Realizările ob|inufe pe luna iunie, 
mai frumoase decât cele din lunile

J

/’t lupta pentru indeplinireu fi 
depășirea Planului pe unul 1941, 
cel mai frumos succes u fost, ob
ținu! de minerii Văii Jiului tn 
cursul lunii iunie, ultima lună în 

| cadrul celui de ul doilea trimes-, 
tru.

liilu,ltul realizărilor de pe luna, 
iunie, se deosebește mult fufă de 
cele din lunile trecute. Pe lu"u 
uprilie, de pildă, programul pe 

i întreaga Falca Jiului a fost de- 
pășii cu 2,2'/», pe luna mai cu 
5,8 lu sută pe luna iunie cu 15,5 
la stila.

Succesul obținui țn lupta pen. 
tru cărbune, pe luna care a tre
cut, oglindește hotărirea tot mai 
fermă a minerilor din Valea Jiu
lui, de a-și îndeplini fnainte de

termen sarcinile ce le revin in 
cadrul planului, succes care a 
pulul fi posibil prin desvollaren 
i'tlrecerilor socialiste, care cu
prinde masse tot mul largi de mi- 
iierj,

CU O DEPĂȘIRE DE PROGRAM 
DE 18,1 LA SUTA MINERU 
DIN PETRILA SE MENȚIN IN 
FRUNTEA TUTUROR CELOR
LALTE EXPLOATĂRI CARBO

NIFERE DIN VALEA JIULUI

La mina Petrila întrecerile so
cialiste se găsesc intr'un stadiu 
superior fală de oricare altă ex
ploatare din Valea Jiului. Nu este 
grupă, sau echipă la această tnlnă 
care să nu fie angajată în intre-

suut mu't 
precedente

ceri socal'ste. Cu același avânt 
se desfășuara întreceri șl intre 
cele patru sectoare ale minei.

Organizația de Partid șl co- 
ni's'a de întreceri dela Petrila, 
depune o muncă neobosită pentru 
însuflețirea întrecerilor socialiste. 
Situația producției fiecărei echi
pe, grupe sau sector, e urmărită 
zi de zl.

La mina Petrila grupele frun
tașe, împreună cu metodele lor de 
muncă se bucură de o largă po
pularizare, pentru a le urma e- 
xemplul cât mal mulți al|l mi
neri. Iar acolo unde lucrurile merg 
bine conducerea exploatării șl 
tehnicienii ajută pe cel rămași in

(Continuare in pag. 111)

IN CADRUL IN I RI.UERILGR 
: UCIAI.I.'- IE CARI: F-E DES
FĂȘOARĂ INTRE. SEUTUARE- 
Ll MINEI LI PENI. MINERII 
DIN SECTORUL I AU OB jlNUT 
ul.LE MAI BUNE REZULTATE 
IN MUNCA-

DATORITA ÎNTRECERILOR 
SOCIALISTE IN CARE S'AU ÎN
CADRAT TOȚI MINERII SEC
TORULUI, DATORITA INTRO
DUCERII SISTEMULUI DE PRE
LUARE A PRODUCȚIEI PE 
SCHIMBURI, IN FIECARE LUNA 
PROGRAMUL DE PRODUCȚIE 
A I DST DEPĂȘIT CU 15-18 LA 
SUTA.

PE LUNA IUNIE, MINERII 
SECTORULUI I - LUPENI. UR
MÂND ÎNDRUMĂRILE ORGANI
ZAȚIEI DE PARTID, AU OBȚI
NUT UN SUCCES și MAI FRU
MOS: PROGRAMUL DE PRO- 

‘DUcTIE A FOST DEPĂȘIT CU 
20.3 LA SUTA. REALIZÂND A- 
CESTE SUBSTANȚIALE DEPĂ
ȘIRI MEDII PE ÎNTREGUL 
SECTOR. ÎNCEPÂND CU DATA 
DE 1 IULIE, MINERII DIN SEC
TORUL 1 - LUPENI, EXTRAG 
k ARBUNE IN CONTUL LUNII 
AUGUST.

lost at nsăt .până in prezent 
nu e grupă de mineri care să fie 
In afara întrecerii. In sectorul 

111 al acestei mine, sector care 
s’a situat in fruntea celorlalte, 
ulei o grupă nu a rămas sub nor
mă Toate depășesc normele fixa
te cu peste 5 la sută.

Dar nu nuna! mina Petrila do
vedește cât de mari sunt roadele 
muncii pe bază de întreceri. Spre 
exemplu, pe luna aprilie, minerii 
din Lupeni nu șl-au îndeplinit pro
gramul de producție, tocmai da
torită faptului că organizația de 
Partid, sindicatul șl comisia de 
întreceri n'au acordat atenția cu
venită întrecerii socialiste, care 
este pârghia pinclpalâ in ridica
rea productivității muncii.

Criticată, organizația de Par
tid dela Lupeni a lichidat cu a- 
ceastă slăbiciune, trecând la mun
că pentru însuflețirea iutrecerilor 
socialiste.

D.ept rezultat pe luna uiai, pro
gramul de producție a fost depă
șit cu 4.3 la sulă, iar pe luna iu
nie cu 10,3 la sută.

Un alt exemplu care ne arată 
marea importanță a muncii baza
tă pe întrecere, îl poate da șl ex
ploatarea Jie(-Lonea, unde lucru
rile s au petrecut tocmail invers. 
Pe luna aprilie, minerii dela Jie(- 
Lonea au depășit programul de 
producție cu 8,6 la sută, situân- 
du-se in fruntea tuturor celor
lalte exploatări din Valea Jiulu', 
câștigând astfel drapelul întrece
rilor soc'aliste in cinstea zilei de 
1 mai.

Această victorie a minerilor de
la Lonea, in loc să Ee un prilej 
de îmbărbătare pentru noui suc
cese, un izvor de învățături 
pentru telul cum trebuia să se 
desfășoare munca de viitor, a fost 
un prilej de amețire, de culcare 
pe laurii victoriei pentru tovară
șii dela organizația de Partid, 
sndicat țl comisia de întreceri. 
In loc ca întrecerile socialiste să 
lie î flacăra e prlntr’o largă pro-

cadrul planului a fost depăș't cu 
13,5 la sută, este un incontestabil 
succes.

Insă nu s'a făcut tutui in bă- 
lalia cărbunelui La mina Jieț-Lo- 
nea, din numărul loial de 101 e-
clipe, pe luna iunie 62 dintre ele 
nu și-au îndeplinit normele. La 
mina Aninoasa 18 grupe au rămas 
sub normă, la mina Lupeni 15, 
Iar la Petrila cca. 10 grupe ră
mân incă sub normă.

Dacă acest mare număr de e- 
chlpe și grupe șl-ar ii îndeplinit
normele, depășirea Planului pe 
luna Iutile ar fi’ lost cu mult mal 
mare.

Faptul că in minele Văii Jiu
lui nu toate grupele iși indepTnesc 
normele, însemnează că nu peste 
tot munca se desfășoară cum tre
bue. Mai sunt incă numeroase 
grupe care lucrează desorganizat, 
iu afara întrecerii socialiste, d n 
care cauză nu-și îndeplinesc nor
mele. Mai sunt încă greutăți ca 
l'psa de vagonete goale pentru 
încărcatul cărbunelui, transportu
rile de material lemnos sunt e- 
fectuate cu întârziere,, precum șl 
altele, care iinpledecă unele gru
pe de mineri să lucreze cu spor.

Industria noastră națională are 
nevoe de tot mai mult cărbune. 
Siderurgiștli din Reșița, Hunedoa
ra, muncitorii dela transporturile 
feroviare, metalurgiștil precum și 
muncitorii celorlalte sectoare in
dustriale, nu pot să depășească 
prevederile Planului fără cărbu
nele necesar. Dând cărbune mal 
mult, minerii Văii Jiului acordă 
un sprijin puternic tovarășilor 
lor din industria grea, ușoară șl 
de transporturi, in lupta pentru 
depășirea Planului, aducând ast
fel o contribuție de primă impor
tantă in înflorirea Patriei noastre, 
in drumul ei hotărit spre socia
lism, spre fericire pentru toți oa
menii muncii.

Cum po* răspunde minerii din

(Continuare in pag. IlI-a)

UN GRUP DE 192 COPII
DIN VALEA JIULUI

AU PLECA f IN STAȚIUNILE 

BALNEOCLIMATERICE
Un grup de 526 copii din județul nostru au plecat zilele tre

cute in staliu'‘ile balneo-c/iuali șice, unde iți por petrece vacanfa.
Din Valea Jiului au plecat 192 copii din care 84 la mare, 

iar 108 la munte.
La plecarea din I)eoa grupul de copii a fost insolit până la 

gări de membrii Comitetului Provizoriu Județean ți de un mare 
număr de locuitori ai orașului. In gara Simeria copii au fost 
întâmpinați de delegatele UFDli djn localitate, cure le-au dis
tribuit franzele și corn uri.

Copii minerilor din Valea Jiului, ca fi ceilalți din județul 
nostru — prin grija Partidului — vor avea prilejul să petreacă 
o oac/m/ă cât mai plăcută, buc uru"du-se de o ignrijire deose
bită.

| DIN ACTIVITATEA COMITETELOR PROVIZORII 

Ședința Comitetului Provizoriu 
al Plasei Petroșeni cu Comitetele Pro

vizorii comunale
După instalarea Comitetelor Provizorii din comunele plății 

Peboșeni, țn ziua de 4 iulie a. c. a avut Joc o șodință de plasă 
a Comitetului Provizoriu al plății Petroșeni.

Iu aoeastu șodmțâ a luat parte Iov. Kokosy Viliam din par. 
tea Comitetului Provizoriu al județului Hunedoara, Comitetul 
Provizoria ol plasei și reprezentanți ai Comitetelor Provizorii 
comunale

A Ir.at cuvântul cu această ocazie iov. Kokosy Vilium care 
a arătat sarcinile ce revin Comitetelor Provizorii Comunale spe. 
cificând că îngrădirea chiaburi mii este una dintre sarcinile cele 
mai imnortanle ale Comitetelor Provizorii comunale.

In inebeere a luat cuvântul iov Muscal din purtca judeje- 
nei P.M.R. Valea Jiului, care a prelucrat Rezoluția ședinței ple
nare a C.C. al P.M.R. din 3—5 Martie u. c. asupru strângerii 
ulianței înlre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare și 
transformarea socialistă a agd, ullurii.

M. BENISCIIES. corop. voi.

menii muncii din Republica Populară Română 
și-au luat rămas bun dela
GHEORGHI DIMITROV

In drum spre Patrie, trenul mortuar care transportă rămășițele pământești 
ale eminentului îruntaș al mișcării muncitorești internaționale, s’a oprit în 

gara Mogoșaia (București)
BUCUREȘTI, 5 (Agerpres). — 

Trenul care a transportat in 
Bulgaria rămășițele pământești 
ale lui Gheorglii Dimitrov a tre
cut marți la orele 14 prin gara 
Mogoșoaia.

Oamenii 
intelectuale 
niți intr'un
dus omagiul lor marelui dispă
rui, fruntaș at mișcării muncito
rești internaționale.

Au fost de față membrii Pre
zidiului Marii Adunări Națio

muncii manuale Șt 
din Capitală, întru- 
Tuarc meeting, au a-

nale, membrii Guvernului, nu. 
meroși fruntași ai P.M.R., repre
zentanți ai organizațiilor de 
massă, reprezentanți ai armatei, 
oameni de cultură, etc-

Din trenul mortuar, purtând 
pe locomotivă portretul lui 
Gbeorghi Dimitrov au coborât, 
membrii familiei marelui dispă
rut, delegația 
cu mareșalul 
fia Republicii 
condusă de

sovietică in frunte 
Voroșilov, de'cga- 
Populare Bulgaria 

Mincia, membri ui

Birou- 
Comu- 
repre-

bulgar și ai 
ol Partidului 
și numeroși 
vieții culturale din

tul Dr. Petru Groza. Prcțcdin 
telc Consiliului de Miniștri șa 
tovarășa Ana J’auker. Secretară 
a (Oomitițtului Central al Par
tidului Muncitoresc Romăiț.

Din partea delegației bulgarc

Guvernului
lui Politic 
nist Bulgar 
zentanți ai 
Republica Populară Bulgaria.

Urmăriți de privirile îndure
rate ale tuturor celor dc față, a răspuns Mincio Ncicov l’reșe- 
fruntașii Partidului și Guveriiu- dintele Mărci Adunări Național^ 
lui au exprimat condoleanțe fa- a 
miliei lui Gheorglii Dimitrov și 
reprezentanților Guvernului și 
Partidului Comunist Bulgar.

A urmat încctingul de doliu 
în cadrul căruia au luai cuvâu-

Repulilicii Populare Bulgaria.
Apoi numeroase delegații au 

depus coroane de flori pe vago
nul mortuar, după care trenul » 
părăsit gara Mogoșoaiu cu di
recția Giurgiu
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coltul i’Ewicii
j OCROTIREA MAMEI Șl COPILULUI

Pe lângă Spitalul de

Un curs de
Umiariiud o cât inui bună iu- 

grijkv 6 nunilor nu^ufi a 
copiilor, orgunizu|iu U. F. 1 >. B. 
din Deva, a ini|iut la Spitalul 
de copii din loculitaU, um curs 
rpc, .al — de iknuț ori pe săptu- 
luunu; mar|i și vineri in cure 
medicii „pHulului, predau inu- 
hm lor leclii de puericultură.

l)e asemeni, in fiecare joi, du-

DIN VIAȚA FEMEII SOVIETICE

Îngrijirea copiilor în colhozuri
In satele colhoznice se desfti- 

șoura cu un deosebit clan, între
cerea soc iu listă iu vederea unei 
și mai muri înfloriri a agricul
turii socialisto, Țărănime u col
hoznica luptă pentru înfăptui
rea plunului stalini t de trans
formare a naturii, pentru desvuL 
tarca creșterii vitelor, pentru 
crearea unui belșug de produse.

Un loc de ciiibic în accaHu 
lup 5, îl ocupă femeile colhozni
ce. Rolul femeii in produci ia 
colhoznică este t xlroin de marc. 
Lor le revine o însemnată parte 
din ui unea în colhoz, Munca co- 
Icc.ivă u schimbat cu 'idul 
structura țuruiiri-i sovietice. 
Desrobitîi de regimul colhoznic, 
ea a devenit un constructor ac
tiv al nonei vieți socialiste.

Peste tot — în ferme, la trac
tor ți în conducerea gospodăriei 
— colhoznicele du a dovada de 
un adevura eroism ți de o înal
ta conștiință a du'oriei lor so
ciale. Glor.oustlc lor fapte pa
triotice sunt uprcuiatc la justa 
lor valoare, sute de colhoznice 
uu primit titlul de Erou a Mun
cii socialiste, multe inii de col
hoznice au fost distinse cu ordi
ne și medalii.

In Uniunea. Sovietica s'au cre
at toate condițiile pentru cu 'fe
meia să poată participa și lu 
viu ța social-productivă, făcând 
în «icclaș timp tu|u și obligații
lor ei de mamă.

In U.R3.S. mamele văduve și 
cele -cu inulfi popii, priniXisc a- 
jutoare bănești dela Stat. Dc o 
deosebită grijă și a ten | ie sunt 
înconjurate mamele și copii! în 
colhozurile sovietice. In perioa
da muncilor agricole și chiar în 
timpul toamnei și iernei, se în
ființează la sate o vastă rețea de 
crețe și grădinițe de copik în
ființarea acestor instituții în 
colhozuri permite țărancelor sa

CE SA (.11 IM

FEMEI, LA LUPTA PENTRU SOCIALISM
EDITURA P. M. R.

Noua broșura apărută „în a- 
ju'oruf agitatorului' trebue în
țeleasă și folosită ea un îndrep
tar in cceaw privesc lupta ac
tuală a leineii muncitoare — 
îu Republica noastră populată.

Luptând pintru consiruirea 
Bocialvanului, apărând republica 
noastră de ce- ce ne stau împo
trivă, femeia muncitoare iși asi
gură viitorul.

Lupta iaceac'a e ic departe de 
a fi ușoară. Ea trebue sa în
ceapă iprin înfrângerea, tuturor 
obiceiurilor și supersti|i:l< r cu 
care burghezia ia înlănțuit fe
meia, 'pentru cai să o poată men
ține roabă în produc(ie p ittru 
a o plăti la accqaș muncă mai 
pujin, roabă în casă fiindcă re
prezintă o forfă de muncă ce 
cerea salariu, roabă în pro- 
pria-i conștiință pentru a nu se 
răzvrăti.

Literatura, arta, iși mai cu o- 
sebire practica religiei au con
tribuit cu ioate la această stare.

Lupta clasei muncitoare, lupta 

copii din Deva a luat (iin{ă 

puericultura 
pu musti, se fiice Wmtfirirvii su
gacilor, urmărindu-sc uatfel expe
rimentul dezvoltarea lor.

Aceste leejii su.nl cu multă u- 
tenție aticull«rIr, touk mamele 
sirădiLiiidu-se ca prin in va (atu 
ră să-și poată krețic copiii sănu- 
toși; npți pentru activitatea lor 
din viitor.

C. B. corewp.

pui’lULpc la viața social-coono- 
iniou u colhozului.

hi colhozul „Zuvet |licea“, 
(«J-’rtx.ciptul lui lliei“) din regiu
nea Tumbuv, crețele funcționea
ză în tot timpul anului. Ele su“t 
ii!-..ulutc in clădiri muri și lu
mi nou se, fiind iîil/a's trate ou mo
bilierul necesar și cu jucării. 
Copiii primesc o hrană bună și 
sunt îngrijiii de pedugogi cuh- 
lica|i.r

Lăbăiidu-și copilul in crești 
sub îngrijirea uducatoruhu, mu- 
mu-colhozn cu poate lucru liniș
tită toată ziua pe câmp, în gră- 
d'tn i mu Iu »eihi.i. 1).< oritu cre
țelor, (oaie colhozuicile pot par
ticipa activ lu munca pe tu rum 
social, având posibilii iu teu de a 
lucra un maro număr de zile pe 
un.

Și în colhozul „Lenin“ (regiu
nea Groznui), inutiluțiile pentru 
topii funcționează fourte bine, 
lu acest colhoz au fost înfiin
ța c eiișe tpc câmp, ('opiii m ei 
se uliu .-ub permanenta bupraxe- 
ghere med i cadă. Ei sunt îngri
jiți de pedagogi cu pregătite 
speciala.

Crea re u creșelor în colhozuri 
este o condiție indispensabilă 
untrenă.r>i femeilor în producția 
colhoznică. Organele sindicale 
sovietice și-au asumat sarcinu 
săi controleze in permanență in
stituțiile pentru copii, să lupte 
pentru crearea de no ui crețe 
pretutindeni.

Crearea unei vaste rețele da 
crețe și grădinițe de copii în 
colhozurile sovietice, are o im
portanță deosebită, căci contri- 
bue la antrenarea mamelor in 
muncile câmpului, dând tuturor 
colhoznicilor posibilitatea de a 
participa activ la lupta pentru 
desvoltarea agriculturii și creș
terii vitelor, la lupta pentru crea
rea unui belșug de produse a- 
grkolc.

partidului clasei muncitoare, 
zdrobind puterea clasei burghe
ze, a creat condijiunile nece
sare pentru eliberarea femeii.

Pozi(ia și rolul femciii sovie
tice stau drept mărturie, pen
tru oeace poate realiza femeia în 
societatea Tără clase c.xploaia- 
ioare, atunci când este în deplină 
egali ta hi cu bărbatul.

Munca ftărancii colhoznice, a 
academicienii, a muncitoarei la 
strung, a aceleia care conduce 
tractorul, a profesoarei univer
sitare, u deputatei Sovietului Su
prem, u mia'oarci ca și u |doc- 
torifei, ilustrează acea ti reali
tate.

In (ara noastră lupta dusă de 
femeie înainte de 25 uugust în 
rândurile strâns unite ale Par
tidului Coinunis', luptă dusă cu 
jertfe la care și femeia și-a dat 
contribuția ei, a i călii femeia 
muncitoare, și i-a deschis dru
mul pe care merge astăzi.

In primele rânduri ale celor 
ce-și apărau Libertățile și pămân
tul, se aflau muncitoarele la 24

Importante realizări în muncă, 
obținute de muncitoarele dela

„ filatura
Încheind bilanțul cdcl du a 

șusea lună a anului cureid, mun
citorii și muncitoarele dela „fi
latura Lu.peni" au rculizat și de 
ustuilată succese remarcabile.

Pentru a putea duce la înde
plini re sarcinile ee le revin, un 
mare număr de echipe sunt in 
întreceri individuule și pe echipe-

Indeplrnirca și depășirea nor
melor, reducerea cheltuielilor ți 
u absențelor iiemotivute, sunt an- 
i'jijamrntelt* luaie dc muncitorii 
și muncitoarele dela „Filatura 
Lupeiii’*.

O coutrJnițic prețioasa îii în- 
rhplinircu acestor angajamente, 
c adusa de muncit ou rele între
prinderii.

Astfel, la secția iDepuimj, un 
mure număr de mu mi luare uu 
depășit norma, cele mai muri de. 
pășiri fiind obținute du unuabni- 
îele l o vai ațe: Gorgan Ol ga, 71,71 
lu sută; Gurguii Giselu 69,80 la 
nula și Giirku Ioana, 4H lu suta.

Au mai obținut depășiri im- 
pori ante tovurășole Damvtcr \\ ii. 
mu cu 102,77 la suta, iur tânăru 
Ulcicau Marin, fiind în întrece
re cu tovarășa Cazuii Ecaterina, 
u riahzu' o depășire de RM.Oh 
In Mită față de 83^8 la sută cât 
a reali/ut cea u două.

PE ÎNTREG A SECI'lE PRO 
GRAMUL DE PRODUCȚIE A 
FOST DEPĂȘI I' CU 103,63%.

I a secția Condiționare, munci
toarele lucrează fu acord colec- 
Itei.v, B'ul-zând o depășire mc- 

Munci voluntare
U. F.

Tot mui intonh- se (!e=.fă,^>aru 
ucfivitutm LI. F. IJ. II.-ului 'lu 
sule, muie iusușintlu-și invafu- 
turu Partidului, femeile pariiei- 
p.u efectiv la toate muncile cu 
Eârguin|ă și entuziasm. Astfel, 
iu coununa Vâlițipru din plusa 
Brud, alături <lc burbu|i, ele au 
scos piatra necesară construirii 
noului local (de școală.

Cu aceiași râvnă, în comuna 
Alun din aceiași plasă. numai 
femeile, au construit un drumeag 
lung de 150 metri șj lat de 3, 
pavâitdu-1 cu pietriș.

In comuna Vinerea, antrenate 
de organizupa U, F. 1). R., fe
meile au prestat 566 ore volun
tare pentru renovurea și amena
jarea în bune condițiuni a lo
calului școlii.

Februarie 194-5; ,ca și tărăncile 
înainte și după 6 Miutie, când 
luau par e activă la înfăptuiri.a 
reformei agrure pe terqn.

Rolul munci -noastre de atunci 
a crescut pulerjiic, astfel că fe
meia are astâizi prilejul să lup
te — în rândurile clasei munci
toare, in condi(iuni mult mal 
bune.

Astăzi putem număra cu miile 
femeile ce uu urmat cursuri de 
alfabetizare, ce s'rau folosit de 
cii’șe, giădinije și cantine.

An pu(ine sunt femeile care 
iu căpătai o calilicure in num
ea și uu puține îndeplini- -i fune. 
|iuni « nu s'au bănuit vreodată 
vă vor putea Li ind"pl mic de o 
fi meic

In tcate ramurile de aclivitute 
sunt orezente, muncind cu epor, 
atât la oraș cât și la suc unde 
Irnmul a fc«t mai lung și mai 

anevoms.
Astăzi putem vorbi și 11 nm 

în (ară de lentei tractoriste, mi
nistru, lucră'oare la strung și a- 
tudemioiene, vătmănife și niili-

Lupeni“
die pc secție de 25,8 )u su'u. Și 
d‘‘la ucrastu secție, tovarășe cu: 
Arudan Olgu, Struma Anu, Sfio- 
tton Angeia și l Imun Elisavcia, 
sau cvi<h*n|iui iprintr’u surgijin-

- ciousă miincti.
D<asemeni, Iu secția Trulure, 

tibimbul tovuruței lacubus Iil-
liuiia u câștigat întrecerea j
bina unic lu cuie o provocase 
Biro MaUlilu, cu o <lepășire me
dic de 13,64- la tutu.

i'c lângu aceste frumoase rea. 
lizjii lu Eilaluru LujH’nt mui 
există și un itisC'Hinui tiuinaf de 
fentei nttiiicifuare, care dau pro. 
du^ție in contul lumilor Moare.

Paruh) cu depășirile de nor- 
jmi, muncitoarele tîmprrunu cu 
in-mcitorii I dai urci, uu mai Tt*a- 
ii/ul ri imjxiriaiik* cronomii sub 
deviza „( ut ruiii pufitie bobine 
rele cât mui pup tic fire rup 
te“,

Pciilru lichid urca ubscnțelor 
nemotivatr, cele peste 2000 d 
muncitoare delu l ikiiură, uu 
(Im o inicnxt uctivibiic.

Ca o urmare imediuiu, numă
rul ub njclor nrinothuie a scă. 
Zut lu i,4 la sută.

Iu ure.sl lei, muncitoarele dclu 
fiiuturu Lupeni, uJue o serioasa 
garuiițit- u posibilităților lor dc 
mujuii; în< u o dovadu concn i. 
n capacilății lor.

Iu sale in cadrul 
’D. K

I f . D. B.-istele din coinunu 
rdiucu! Inferior, activând pc 
linia surcini'or trasule de. Partid,, 
au pn tat lin zilele de 26 și '27 
iunie a. c. SJ de ore de muncă 
voluntară lucrând lu repurureal 
uli|ei principale din fcomumv

Pe o por|iune de 80 m. lun-| 
giiue, ele uu așternut nprovima- 
liv 60 metri cubi de piatră, fă
când din nou practicabilă uli(a 
desfundată de ploi.

Muncind lumăr la umăr cu 
bărba|ii, ele uu dovedit incuo- 
dată hotărîrea de-a contribui Cu 
ioate inijloaoele la muncile de 
folos obștesc, fără a se lăsa în
vinse de greulă|i.

IIcBBAN TREJA, coresp. voi.
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fiene, asesoare populare și pri- 
inurife.

Construirea socialismului — 
chezășia păcii, este abia la înce
put: am făcut pași siguri, celti
ce am realizat nim1 ni >ia ne 
poa e răpi, in fa|a însă ne mai 
stă un drum lung

Pe acest drum f, ni1 a munci
toare este chemată — folosind : 
învățătura Partidului — să pă | 
șească laolaltă cu oamenii mun
cii, pentru a făuri împreună so
cialismul.

Aceasta cere ca numărul fe
meilor care au munci productive 
să crească neîncetat, ca cele ce 
muncesc să muncească cu mai 
mare spor. <ja ele să participe la 
dcsvoltarca rcfelei de creșe, că
mine, grădinițe, cantino.

Li se cere totodată să știe a 
pusua și apăra cuceririle reali
zate dc uneltirile dușmanului de 
clasă.

Broșura. „Femei, la luptă pcn. 
tru socialism" ne pon'e njula în 
această direcție.

CUVÂNTAREA 
rostită de Iov. Gheorghe Vasilichi 
în Marca Adunare Națională 
cu prilejul morții lui GHEORGHI DIMITROV

V i îi cel a t din vid ța după <j 
lungă ți greu biitciiiija, tmaju- 
țul Gheorglu Diiniiiov, pjc^ediir 
tek* Cuiissil ului de Minițlri ul 
1 .(-jiu h’ic iț Luptilaic Bulgaria, 
bccivtaf (j-iu nil ul Purudului 
C<jui ni>l Bulgar, (unducalor (Ir 
iiiUHe ul nuțcjrii ir;uiicihiicji 
iii’t riiitpunab, (.iHiducuturiil po- 
jirului bulgar, diMipul crijm- 
cio< ți Imaiați de lapla ziJ lui 
I.rjiiu ț,j Ciulin, uuiic pnctin ul 
Republicii Populure Runiuiie.

GhvorglH DimiiJuVj b'a înrcui 
cu 67 dc urii in uriuâ dhili'u fa 
iiiilie de inuririluri revolupuunri. 
Din <i:jnlnra* a cmiuft'Ui i xplou- 
IdiCu rupi dLola inirând îu pru
dul țic <u t jxigruf. Io» ^ui>.ta de 
13 uni. intra In ruiidufik mițcu- 
ii in ii im. itur< ,u. In 19<r2 Ghe<jr- 
glii Diiui rov adera ru lot cnlu 
/iu mul tJHCnva* iu PurtuJul 
M ulicitarea- S ț iul Di Hiocrut din 
Bulgaria ți delu începu'-ul ueti- 
a iii.ții sule iu uceM Parijd *e a- 
Jutilni aripei stău j inur\i = te.

In ncju'jlu uripa si/ingu, eon
ii u u lu început du Blugu<*x j 
n ui târziu d<* Glicorghi Dmii- 
<ri v, unu Niî se naM a Puriidui 
CGiniiiii^l Bulgar după un timp 
dealul tic Îndelungul du ]up!u în. 
'crțunak iuipotriAu duv erdoi 
din hiițcarua mum itun uscă de 
du glnriuusa ex|)criuiqu uchidii- 
ntiim' țr roloiiiidii-u- din plin 
Itdâ <lc cal re* Puriidui bolșuvțt 
din Uniunea S.»\ k-1 ca.

Duiuiitu Qctiviia|ii sale inttu* 
Jn iu iți a r> a niuncitorea <*i, tu- 
varuțnl Gbuorghi Difniiiov ți-a 
(âțli'><it o marc tiiiiLpuiir- în rân
dul ‘••le < lor w inunccsc ,i in
var t<i »țv ubia 22 uni. fu ub "• 
iu fi'iintiu inițcăni '■.biuhcale ru- 
vohifioiiarc* din Bulgari.t. La 
vnrstu ide 31 ani. tu ul di*pn- 
Gt in purloinentul bul_ar. LI a 
fost {n Sud-Eslul Elin j)ci primul 
duputut muncilor ajun'» inlruii 
f iiiluiiieni burghez. In ac m 
limp, to\urățul (jliCorglu Dani* 
irov foloi’-iyrte tribuna jjurlumcn. 
lului burghez cri o tribuna de 
ruspuiid re a ideilor ctimniihiiiu- 
■ ai, u murilor idei ah» solidari
tății intcmuționidu a clabci mun* 
citourc.

In 1925 Ghcorghi D.mitro\ ?»u 
ttisjt in Irunk-u răscoalei anun
țe a clasei muncitoare și a țtiru- 
iiiuiîi bulgare dând dovudă de 
diruj înflăcărat, eroism ți spini 
de sucrificiu.

Pentru a-1 distruge, peiPru a-1 
scoate din arena lupii i politice 
pu Cheorghi Dimitrov, reacți- 
uneu bulgară i-a înscenat nenu
mărate procese, mergând până 
acolo încât l-a condujiinat de 
doua ori la moară1.

bilit să imigreze, Gheorghi 
Dimitrov a continuat cu aeelați 
avunt lupta pentru dilKTart'a 
^porului bulgar de sub robia 
fuscisla. El a luat parte activă 
la lupta proletariatului interna
țional, fuziinjil parte din Ca mile
tul Executiv al Internațional i 
comuniste.

Gheorghi Dimitrov u demas
cat în faju lumii întregi fața h’- 
doasă a fascismului care oon- 
stituc dic otura oca mui sânge- 
îoasă a vârfurilor reacționare 
ale capitalului monopolist li- 
nariCJar. El a știut să s trans
forme din acuzat intr’un impla. 
cabil acuzator al fascismului. 
Cine nu-ți aduce aminte de pro
cesul dela Leipzig?

El a reușit sa .smulgă ma&cu 
de pe fața hjdousa a fasc.'inu' 
l :i gciniuii și J inațte mâr- 
șfniu înscenării hideriste care a 
stut lu baza procesului dela 
Leipzig.

In acflft proces istoric, Ghoor- 
eh* D:m trov a apărui ca un 
mure patriot al (urii sole. El a 
respins cu indignare calomniile 
murdare adus- de bestiile fas
ciste poporului bulgar.

In întteaga activiteEc revolu
ționara a lui Ghcorghi Dimi- 
li’t.v, dragostea înflăcărată față 

dc Pulria mi este împletită <ai 
■ ți lotaun Jitul tău față du cauza 
inii mțioiiulPmului piijjertar

In L-it-S-S., Ghcorghi Dimi- 
ti ui u lobi uk*i »*euiciar general 
al Cufuiiclului l.xciuUv ul Iu
ti riwț ion ului CLmițuiblu. In u- 
dUfetă 'ulHale ul a dus <j I -jj<J 
penau neiiiu jx ulru nuhogaiea 
•uiplur proletare țț niobd.zarea 
f<d|clor de.moinuiux* inir nu front 
popular janhii u puia* rluvjlă 
fuFCbmuluj proA'KUiur di* răz- 

1 <uu.
11 L-d dui suini a că prolclu- 

riutul urc Jicvou du uliuji tji cu 
în fjccuiu țara u^Ută al.up h- 
iuții ui *lu .ui munaitourc. exiști 
(ârunjiiicu sJirucd j mijhrf u 
e.xis'ă in uJectuali < n.-ti|f 
(«li orghi Dimitrov u dus o lujjlă 
m obosita in <u<b*n*d unir i tutu
ror forțelor dumocraiUc țț jho- 
gie*Jj e în jurul pur’id«Lir <*>- 
mujo.-ic ți in timpul <• lui du 
oI duil < ra/Ji'ii inondiul to\u- 
ruțul (ibuorghi Diiuurov uflâ’1- 
du-M* până în unul PM3 în L-R. 
?>..*?• indemutJ,iid pui ludele comu
niste di: |âiițu ocupate du Imar. 
(lele naziitu su se pună in Înm
iea lupți i de ulilM-rare națională.

După înfrângerea nazismului 
d* către gloiiuuAU urniulj roți** 
ți dupu ulibuiuruu Bulgariei, io- 
vutușul («heurghi Dumirov a 
condus» «‘peru de Iaurire a rugi- 
uiidtii d’- duaHKrujiu pojjuLiră 
ți de construire a ud.-mulul 
Hi Republica Pojiulura Bulgaria, 
întărind reluțiilu <lr prielnic și 
ciduborare țnire poporul bulgar 
>i popeai lu țarilor du <hui « ra
pt populară :i in •^puciul u hi
larii și a c muu ful primt-ma po
porului biHgir a ii mărcii- »poj 
sovietic elil*era(orul puporuiu 
bulgar $i sprij iftti«*rid «aq— iuiz 
lu lupiu pt'niru com.'riL.reu 
* ili tnului.

Gheorghi Dimilrrn o dus o 
murit î in i-n-a p. ui u d<-m.is<a- 
n a < licui (raduiouru u lui J ito. 
El a îid îtrul in mod JeoMdiit 
lejăturib <liii re cJna lui Ti<n și 
impe iuljș’ii d.în \piis.

Izi ljaza întregii uu-tiCiâți n*- 
Aoiuționaie a lui Gh orghi Di
ni irov, mu di volaiiiCniul său 
neclintit fuțu du murd» idei ale 
lui Marx-Eiigeh-Ijeiiin-Sialin, fa
ță de gloriosul Partid Bolșevic 
ul Uniuni Srrvieii<v și fața de 
Marele Slulin. învață orul ți con
ducătorul oamenilor mumii din 
toată lumea.

Tovarăși Miniștri ți tovarăși 
Deputați.

Moaitea lui Cheorghi Dnni- 
irov e>te o mare ^crdere pen
tru poporul bulgar, din mijlocul 
raruia a ieșit căuia i-a închi
nat viața. Pcnnîlcți-ini cu a- 
ceasta ocazie »u exprim «ănce- 
tele noastre condoleanțe pentru 
marea pierdere suferită dc ve
cinii noștri,

Dar moartea tovarășului 
Ghcorghi Dimitrov. cr-dincios 
discipol a lui Lcnin și Stalin^ 
este în acelaș limp o marc pier
dere pentru oameni) din
lumea întreagă care l-au cunos
cut și iubit ca pe un luptător 
neînfricat care și-a închinat via
ța întreaga luptei pentru apăra, 
rea intereselor clasei muncitoare, 
luptei pentru pace, democrație 
si socialism.

Astăzi cinei iulie când pe teri
toriul Republicii noa^re Popu
lare frece corpul neînsuflețit al 
tovarășului Ghcorghi Dimitrov. 
cu sufletul îndurerat, temenii 
muncii din țura .notisUâ u ’ik 
ulliniul salul tovarășului Cdie ir- 
gl i Dimitrov jurând că vor ț;n> 
sus s’eagul lui Marx-Engeîs-Lu- 
nin-Stulin.

1 ic ca exemplul bieții i lup
tei tovarășului Gheorglii Dimi- 
irov să în>uriețeaKvă oamenii 
nimici din Republica noastră 
populară iu lupta p ‘n ru cons
truirea socialismului în lupta 
|X*ntrii apăra rea păcii, democra
ției ți independenței naționale.



Echipa sanitară a dispensarului 
medical din Lupeni în mijlocul 
făranilor muncitori din cătunul 

Dealul Babii

Minerii din bazinul carbonifer al Văii Jiului au 
depășit programul de producție pe luna iunie cu 13,5%

(iriți pentru sănătatea oameni- 
lor muncii devine pe zi ce trece 
o preocupare permanenta.

Pătrunși de importanța sarcl- 
n lor ce le revin, medic ( șl per
sonalul sau tar dela dispemarul 
medical dn Lupeni au vșit de 
multe ori in zilele de dumineca 
la sate unde au tăcut consultații 
cratu te țăranilor muncitor.

Ultima data, o parte dnitre me
dici și sau tarii dispensarului me
dical dn Lupen s'un deplasat in 
cătunul Dealul Babii.

In acest cătun s'au făcut un 
mare număr de consultații șl 13 
probe tLe sfinte pentru analiza

»*rw
La uzina de tractoare din Harcov

Ce s* a realizat din fondul directorului
Din primele zile ale anului cu

rent, Colectivul Uz'nei de tractoa
re din Harcov depășește planul 
în tot ciclul producției. Succesul 
muncii in întreprinderi este în 
mare parte rezultatul întrecerii 
socialiste, la care Iau parte toate 
secțiile și toți muncitorii, Contro
lul îndeplinirii angajamentelor se 
face cu regularitate, Iar învingă
torii întrecerii sunt pe larg po
pularizați.

Orație îndeplinirii cu succes a 
planului de producție șl introdu
cerii autonomiei bugetare, uzina 
a real zat anul trecut peste 19 
milioane ruble acumulări peste 
plan. In cursul anului 1948, uzi
na a câștigat pr'mele locuri în 
întrecerea socialistă unională. Din 
economiile reabzate prin întreceri, 
s’au alocat peste 780.000 ruble 
pentru nevoile culturale ale mun
citorilor.

Direcția uz'nei, împreună cu 
Organizațiile sindicale și de par
tid. a alcătuit un plan de distri
bu re a acestor sume. Din fondul 
directorului! a fost creat un minu
nat dispensar medical, care este 
înzestrat cu toate aparatele ne
cesare tratamentelor electrice. A- 
fără de aceasta, au fost amenajate 
stabilimente balneare unde se pot 
face băi do nămol, termale șj io- 
date.

In orășelul uzinei s'au mai în
ființat, — tot din aceste fondu
ri, — un sanatoriu de noapte cu 
o capacitate de 100 locuri.

Mândria uzinei este însă Casa 
Copiilor, unde sunt îngrijiți și e- 
ducati 60 de copii ai muncitorilor 
uz'nei. căzuti în Războiul pentru 
Apărarea Patriei. Copiii sunt ținu
ți în conditiuni minunate. Colecti
vul uzinei consideră drept o da
torie sfântă să îgrijească părin
tește acești copii. Un număr de 15

In colhozurile din regiunea Moscovei 
se construesc 100 de terenuri sportive

Din Inițiativa colhozului „Bo- 
ref’’, din raionul Bronlțk, s’a ho- 
tărit construirea prin mijloace 
proprii a urnii stadion sportiv; 
această Inițiativă a găsit un pu
ternic răsunet in toate colhozu- 
rllo din regiunea Moscova.

După datele Comitetului re
gional pentru educație fizică șl 
sport din Moscova, 23 de colho
zuri din regiunea Moscova au și 
luat ho'ărîrea da a amenaja te
renuri sportive. iPrlntre acestea, 
se află colhozurile „Luci”, „Tru- 
Jenlk", „Pobeda’’, „Kolos” și al
tele.

Intr’un mare număr de colho
zuri au început muncile de con
strucție. In colhozul „Boret** au 
și fost scoși sute de metri cub) 
de pământ șl a început construc
ția zidurilor viitoarelor clădiri 
destinate competlțllor sportive.

In centrul raional Konstantlno- 
vo, se termină construcția stadio
nului sportiv. Deasemeni șl în cen
trul raionului Trlvandlno, se con- 

R. B. W. (armiilor săraci, fiindu- 
le distribu te și medicamentele ne
cesare.

Dea'.emeiii'u, s’au făcut consul
tat.i Iu -d copii dela școala ele
mentara, unii dintre e fiind tu
șii cu tusa sau cu scabie.

După terminarea acțiunilor sa- 
n tare, s'au ținut conferințe In 
care sa aratat Importanta igienei 
corporale șl a alimentației.

Echipa 'anlfara, s'a reîntors a- 
poi la Lupeni, luându-și angaja
mentul ca in munca de viitor să 
dea o importantă și mar mare 
păstrării sănătății oamen lor mun
cii. N. (. , corerip. voi.

fete șl băieți învață în scoți inu-
zicale, iar toți ceilalți In ȘCOli

medii-
Biblioteca uzinei, pentru care

s’an cltoltuh peste 200.000 ruble
din fondul directorului, și-a câș
tigat uu frumos renume în oră
șelul muncitoresc. Biblioteca este 
permanent deschisă, de d'mlnea- 
ță până seara; peste 7.000 de 
muncitori, Ingineri, tehnicieni și 
funcționari, precum șl membrii fa
miliilor lor, sunt abonați la bi
bliotecă. Afară de aceasta, mal e- 
xistă încă 35 de biblioteci mobile 
cari deservesc secțiile uzinei șl 
căminele.

Anul trecut, la îricliecrea con
tractului colectiv, direcț'unea u- 
zinei, luându-șl angajamentul să 
construia'că o tabără de plonerl, 
ea a cheltuit un m’llon de ruble 
cu construcția unei tabere care va 
adăposti vara aceasta peste 1.000 
de copii. Afară, de clădirea cu 
două etaje a taberei, s’au mai 
construit clădiri pentru dispensa
rul medical, pentru Instalația de 
dusuri, o sală de gimnastică șl un 
teatru de estradă. S’au cumpărat 
deasemeni toate instalațiile și 
mobilierul necesar pentru tabără; 
paturi, saltele perne, plăpuml, ve
selă șl mobilă. In apropierea ta
berei, se vor construi vile pentru 
cel mai buni stahanovlști ai uzi
nei.

Pentru direcția Uzinei de trac
toare din Harcov și pentru orga
nizațiile slnd'cale și de partid, 
grija de nevoile și de ameliora
rea condițiilor de trai a muncito
rilor, Inginerilor, tehnicienilor si 
funcționarilor, constitue cea mal 
importantă datorie. Astfel, fondul 
directorului este cheltuit pentru 
îmbunătățirea materială și cultu
rală a nivelului de trai al con
structorilor de tractoare.

struește un stadion sportiv loarte 
mare.

Zeci de colhozuri construesc 
terenuri sportive pentru exercita
rea diferitelor sporturi șl terenuri 
speciale pentru foot-ball. Pe 
aceste terenuri se va putea juca 
volley-ball, basket-ball, se vor or
ganiza întreceri atletice șl se va 
face gimnastică.

In total, In regiunea Moscova, 
peste 100 de colhozuri Iau parte 
la construirea terenurilor spor
ii ve.

PIERDUT
— Livretul Militar pe numele 

Luca Constantin, ctg. 1938, elibe
rat de Flotila 111-a de Bombarda
ment Craiova.

Declar nul.
• » •

Buletinul Biroului Populației 
nr. 4031 pe numele Polii loan, 
eliberat de Miliția Petroșani.

Declar nul.

(Umilire din pag. 1-u)

urma, pentru a putea îndeplini 
norma.

Iii întrecerile dintre sectoare, 
sectorul III s'a rlluat iii frunte cu 
o depășire de 21,7 la rută, urmat 
de sectorul I cu o depășire de 
16,8 la sută.

Sectorul II eu 12,03 la sută șl 
Sectorul IV cu depășire de 10,92 
la sută.

Cele mal mari depășiri de nor
mă au fost realizate de grupele 
care lucrează după metoda pre
luării luciului pe schimburi. Echi
pa lui Eremla loan, caic lucrează 
do curând po fișe aparte, s’a si
tuat in fruntea tuturor celorlalte 
echipe dela mina Pclrlla cu o de
pășire do 80 la futa. f clilpn Iul 
Pop Ludovic a dat 76 la sulă, 
peste norma, lanășl Mllml 69 hi 
sută, Bedea Sabin 68 la sută, Va. 
slu losll 66 la sută, fila Ion 60 
la 'Sută, Sârhu Gheorglie 47 In 
sută, Colda luau 46 la sul-, Mis
tui ean Gheorglie 4ț la iută, Cu- 
dera Emil 40 la sută, Iar un alt 
maro număr de grupe au realizai 
depășiri do normă apropiate.

Po lângă fap'ul că mina Petrila 
s’a sbuat in fruntea celorlalte ex
ploatări din Valea Jiului, cu o de- 
păș're medio po întreaga lună de 
18,4 la sută, ni'nerll acestei ex
ploatări sunt lunlașl șl in ceea ce 
privește calitatea cărbunelui, re
ducând procentul de cenușă la 29 
la sulă.

Ajutați de artificieri, m'ncrll 
dela Petrila pun mare preț pc 
cconom'slrea cxploslvuliil- Pc lu
na Iunie i’a realizat o economie 
de exploslv po Întreaga exploa
tare de 19,49 la sută. In alt fac
tor caro a contribuit la creșterea 
producției de cărbune, este faptul 
că t.rin buna organizare a muti
cii, posturile neproductive au fost 
teduse cu 24 la sută față de lima 
mal, posturi care au fost prestate 
in lucrări productive mărind pro
ductiva de cărbune.

Deasemenca, la mitra Petrila 
absențele ttemollvale sunt mult 
mal puține decât la celelalte cx 
ploaiărl. Pe luna iunie, de pildă, 
a fost înregistrat uit procent de 
1.5 la sută de absențe nemotivate, 
ceea ce însemnează un pas în
ainte, in întărirea disciplinei îtt 
muncă.

Cu aceste realizări remarcabile 
minerii din 'Petrila s’au situat din 
nou in locul de frunte in cadrul 
întrecerilor socialiste pe exploa
tări, loc pentru care a luptat șl 
luptă cea ntai mare parte a mi
nerilor dela Petrila.

CU 11,8 LA SUTA MINERII DIN 
ANINOASA, S'AU SITUAT IN 
LOCUL II IN CADRUL ÎNTRE
CERILOR INTRE EXPLOATĂRI

La mijlocul lunii iunie, cu 
greu de întrevăzut care dintre 
exploatările Aninoa-a și Lupeni 
vor realiza o depășire mai mare 
de program. Deja începulul lu
nii, minerii din Lupeni au rea
lizat depășiri substanțiale de 
program, însă deși minerii dela 
Aninoasa, la îucepulul Junii iu
nie erau sub preliminat, au reu
șit să ocupe locul III — după 
Petrila — în cadrul întrecerilor 
socialiste între exploatările Văii 
Jiului, cu o depășire de program 
de 11,8 la sută.

Pentru obținerea acestui loc 
de frunte, minerii din Aninoasa, 
au depus eforturi sporite. I'ațu 
de luua mai, în luna iunie nu
mărul de grupe care preiau pro. 
ducția >pe sclrimburi a crescut 

cu 4, procentul de lip-.un iieniu 
mute di la lucru a fost n dus 
dela 3,4 la suta cât a lo.d pe 
luiiu mai la 2,2 la Altă pe luau 
iunie.

Și in ceeuec privește imliunu- 
tațirea <alita(ii cărbunelui, mi
ni in din Aninoasa au liu-ut un 
pa inuinte. Pe luua mai, pro 
utilul de eeiiușu a luat de 31,1 
Iu sutu; la tel numai ul <le alt- 
-< tip- m inoti, ale u Iod rnltis de 
la 3,4 Iu sutu, cât a lu-l in luna 
mai, la -'2 la btUu pe luna iu
nie.

Pai alei cu aceasta, extinderea 
ș sternului dc preluate a lucrului 
pe schimburi a dat posibilitate 
mult r erupe de mineri dota Attl- 
nuusa sa depă casca mumele. Iii 
fruntea tuturor grupelor s'a situat 
grupa tovarășului Rapul|eauu 
loan cu o deraș're de 36 la sută, 
Iar grupele tuvarașlor Mllml Zu
liar a, Pup loan 39, Unuia Alexan- 
dtu, Săc.iț Petru, Jultas I răn
esc, Colda Ion, Stros Andrei, 
loan Aiidronlc, Roman Gliourglte, 
Cât leu (jlteorglte, Balint loan, 
Onodi Ritdoll, Farago loan, lintea 
loan, Pui u Pc m, șl a'ltle, ; ,t de
pășit normele cu câte 35 la suta.

Cu toate că minerii din Ani 
noasa s'au situat in locul de 
frunte in cadrul iuti, ,-itioi 
dinlre exploatări, mai -uiit și li
nele lipsuri. Nu exista inc.i o 
coluborure strânsa intte nimeri 
și teliniccui, fapt care are ur
inari in producțiM, S.Meiuul de 
Picioare a producției pe 

stliimb. nu <• exiin» in toate 
locurile de muncă, cauzând ust- 
lel rămânerea in urmă a unui 
număr însemnai de grupe.

Prin extinderea lucrului pe fi
șe npurlQ in iiilreagu mină, prin, 
tr’o colaborare strânsă intre mi
neri și tehnicieni, care su aibă 
drept scop înlăturarea greutăți
lor în muncă, prin însuflețirea 
întrecerilor socialiste, minerii di/i 
Aninoasa vor putea înlătuia fluc 
tuuțiile muri in produc(ie, voi 
putea să realizeze constant de
pășiri de program mult mai fru
moase.

MINERII DIN LUPENI IN DRUM 
SPRE LOCUL DE FRUNTE

In primul trimestru al anului 
curent minerii dhi Lupeni n’au stat 
prea bine cu producția: când sub 
programat, când cu mici depășiri. 
Această situație so datarea fap
tului că- intrecerlle socialisto au 
fost neglijate de organizația de 
Partid, sindicat șl comisia de în
treceri.

Imediat după ce organizația de 
Partid a rupt cu delăsarea față 
de întrecerile socialiste situația 
producției s'a schimbat. Po luna 
aprilie, programul de producție a 
iost depășit cu 2,2 la sută, pe luna 
mai cu 4,3 la sulă. Iar pe luna 
iniile a iost atinsă o depășire de 
10,3 la sută-

Un factor de seamă în crește
rea producției de cărbuni este rit
mul tap'd al extinderii metodei de 
preluare a lucrului pe schimb. In 
luna iunie 25 grupe au început să 
lucreze po llșe aparte, fapt care a 
făcut ca numeroase grupe să trea
că în lânduiile celor fruntașe.

La mina Lupeni cea mal fru
moasă depășire a Iost realizată de 
grupa tovaiășului Tunsit Alexan
dru, cu 77 la sulă peste normă, 
urmată de grupa Iul Lupaș Iustin 
cu 73 la sută. Apostol Nicolao cu 

70 la sulă, lluier Ignat cu 68 la 
iută, Ronac Vențel ău 59 la sulă, 
Malollcl Mlhal cu E5 la sulă Sil- 
vester Andrei cu 44 Iu sulă, Eri- 
șamtu-lii cu 43 la suta, Jmca Ro
man cu 10 Iu sula, Nemeș loan 
cu 35 la su a, Iar un Ut număr 
de t rupe au ical'z.at depășiri mai 
miel.

La tel ca șl la celelalte ex- 
I luaturi, nimer i dm Lupeni au în
ceput sa se mgrllcasca de îmbu
nătățirea calității cărbunelui. Pe 
hnu mal ptucenlul dc cenușa a 
iost de 31 fu sute, Iar pc luau 
iun'e do „3 8 la suta Ima fala de 
cota admisă „7 la sută față 
de celelalte exploatări d.n Valea 
Jlu'ul, minerii din 1 upenl dau cel 
nul mare | r'iccilt de ș'st in căr
bune.

In privința cal.tățil, minerii din 
Lupeni mai au muli de lacul, Iar 
organizația dc Pari'd, sindicatul 
«I tehnicienii trcbiiu să antreneze 
și să a|ule grupele de mineri in 
lup.a pentru îmbunătății ea calită
ții irbunelul-

Cu t ale că minerit din Lupeni 
nu făcut progrese serloz.se in ma- 
il.ca producției dc cărbuni, in e- 
conont I de lemn șl exploziv, pla
ta absențclur neniodvate tinde 
să til t a lot mal acută. In loc 
s: cadă, in luna Iunie a fost tn- 
ivg stiat un număr de 711 ab
sențe t..motivate, mai mult decât 
in luna mal. Acest număr ridicat 
dc lip. uri minutlvute dela lucru 
este una dintre cele mul mari 
greutăți care stau in calea ridi
cării t reducției de cărbuni 'a Lu
peni.

Minerii din Lupeni put să rea- 
l.zcze șl mal mult decât până 
acum. Șl acest lucru c posibil prin 
lichidarea lipsurilor nemutlvalo 
dela lucru, prin extinderea in țoale 
locurile de muncă a sistemului do 
preluare a lucrului pe schimb.

Organizației de Partid dela Lu
peni 11 rcvlno sarcina ca alflurl 
dc însuflețirea întrecerilor socia
liste, sens in care a obținut suc
cese, să conducă lupta minerilor

înainte pentru noui victorii 
în bătălia cărbunelui!

(Urmare din pag. I-a)

Valea Jiului acestei chemări a 
Partidului, fără adâncirea între
ceri socialiste, care este metoda 
comunistă de construire a socia
lismului? Cum putem spori pro
ducția de cărbune fără să înde
plinim punct cu punct angaja
mentele dc întrecere.

întrecerile care s'au desfășurat 
până acum in Valea Jiului, n au 
iost urmările șl popularizate de
cât din punctul de vedere al dc- 
pășlrcl normei. Celelalte criterii 
dc întrecere, care netezesc dru
mul ridicării productivității mun
cii, n’au fost urmările, nu s'a 
stăruit pentru îndeplinirea lor.

Alături de depășirea normei — 
reducerea procentului de șist, e- 
cotiomia de exploslv, reducerea 
absențelor nemotivatc, reducerea 
posturilor neproductive, econo
mia dc energ'c electrică șl ex
tinderea metodei de preluare a 
lucrului pc schimb, — sunt cri
terii care stau la baza întreceri
lor soc’aliste intre minerii Văii 
Jiului — șl care nu trebucsc ui
tate de nici un miner. Organlza- 

diii toate punctele de vedere pen
tru a deveni fruntași intre ex
ploatările Vall Jiului

MINI I II BEI A JILI -IONEA, 
EOȘll I RIN IAȘI, S’Al Si
li Ai IM URMA CI LORLA1IT 

l.XI'I.OAl ARI Di. VALEA 
Jlll 11

La 1 Mai mitiiiit din lyima 
au câștigat drapelul întrecerile: 
souiallste dilitie <vl * 4 rvplodluri 
trocerili' .-oului, le ti'uu nul fu 
cut parte iha prt-oi itptitde (priu- 
ule Van Jiului După l mai, țo
apele aJe orgaiii/ap<i de lUrml 
și sindii iije diJa Lom u. Hezuliu- 
ti-le tuuneH buzate p.- iu'i. re 
n'uu mat Io>t jhqtiilutizute < a 
cum se for - la flclulti* cxplu.i- 
tari din \Mtxa Jiului, iar iu 
i-ulu dc apel, lubela d<* .iiln< > 
nu uglindcși'- zeu oAuta uuL. < 
rilc cun-iiti' ale (.i.ip.-lur d< u... 
lieri.

In alar.i <J<- oiit. vu gre . 
printre ture nuniaru ț, „< e- 
Jea ule lot urâților Vcti ic I'.-iru, 
(opetin <><zu, Hu- Aur.-I l ur- 
r.i': l*<- ru. Bradu \ iclor, 4 iiiopo- 
di luau, care au dt-pu*;! noruie- 
1c cu căli’ 20 — 30 |u ,uili, u
pro.ijie 30 de ecl.ipi' d. Iu a-.t .i-U 
ni u nu și-au iuili’plpiit „ur- 
mcle pe lun.i iutile

Lsi /'clclulte exploatași d o \ u- 
leu Jiului, prxxlui , .Ji < ,<b,at 
crește |ie zl eu trei pcntriKU 
organizai (iile dc 1‘ar.id lupta 
jM'nlru litinu urpanizure a între
cerii, populaiizeazâ surei-<4i- șl 
uii todcle dc muncă ule ei li prloi 
fruuiușe, combat delăsarea și 
deainier«-sid fața de ImiziiiI iners 
al piodincJH'i acolo unde se mu- 
uifest.î.

Pentru a condun.- minern din 
Jie| pe driitiiid victorioși pe care 
nterg minerii din l’etrila, Ani- 
nou-a și Ln]X’ni, organizația dc 
Partid dela lașnca treime vi 1 - 
cltidcze grabnic cu delăsarea și 
sa treacă la munca rodnică dc 
«jnd'tcere, organizare și insufle 
pre a îulrixeru lor socialista.

t’dle de Partid, sindicatele șl co
misiile dc întreceri, (rebue să ur
mărească îndeaproape felul n ca
re c îndeplinit flecare criteriu dc 
intreceic Pentru aceasta t -ar 
ca fiecare om al muncii din mină, 
să fie pătruns de Importanta fie
cărui criteriu care slă la baza în
trecerii, — (apt care neec-ită o 
larga muncă de lămurire și pro
pagandă din partea organizațiilor 
de Partid.

Realizările obținute pe cel dc 
al doilea trimestru al anului, tre- 
bue să lic un punct de pic.are 
pentru minerii din Valea Jiului in 
lupta pentru îndeplinirea și depă
șirea Planului pe trimestrul HI, 
in care am pășit. Sub conduce- 
tca Part dulttl, să porn'm cu un 
t.ou avânt Ij lupta pentru noul 
succese in bătălia cărbunelui. N1- 
c’o grupa de mineri Sub normă, 
nici un angaianient de intrccerc 
ncindepllnil !

Sub steagul întrecerilor socia
liste, înainte spre noui succese in 
lupta pentru cărbune, care este 
lupta pentru soc'alism. pentru fe
ricire 1

serloz.se
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Manifestul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar

»
AO/7J 6 (AWPrt't). Ali

fia telegraf i n bulgari lraunmil
In Irguiură cu iiiurtuiea din 

viață a txiii < I ocă tor u hi i și secre
tul ului biiu general, Gheorghi 
Oiiiuitror, Comitetul (kmirul al 
VarlUlului Comunist Bulgar a n 
dresat un maihifot poporului 
bulgur în cure bpune printre* al
tele:

„Mumia mobositu pe cure a 
depus-o GhcorglA Dimitrov în 
>lujl>u Partidului și a poporului, 
cărora lc-u consacrat toate roi
tele sule și întreaga sa energic, 
a provocat moartea prematurii a 
scumpului nostru conducător și 
învățător.

Numele său și opera «a d 
mure revolut ionur, condu că for și 
în\ă|ător, vor trăi veșnic în ini
ma poporului și în inimile tu
turor oamenilor muncii din lume 

lovarușul Gheorghi IDimitrov 
ije-a părăsit, cl a lăaat un Par
tid de granit, solul construit, în-

Apelul Consiliului
SOFIA, 6 (Agerpres). — Agen- 

țiu telegrafică bulgară trans
mite:

Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria a n* 
dresat poporului bulgar un ma
nifest in care exprimă adânca 
durere |Xmtru înecarea din 
via|ă a Președintelui Consiliu
lui de Miniștri Gheorghi Dimi
trov și scoate în evidentă meri
tele sale excepționale față de 
tara și poporul bulgar ca șef al 
Guvernului, în turneelor al Fron
tului Patriei, ca conducător al 
Partidului Comunist Bulgar și 
luptător de frunte al mișcării 
muncitorești internaționale.

In manifestul său, Consiliul 
de Miniștri arată că .politica sa 
înțeleaptă hotaritu și plină de 
devotament și dragoste nemăr. 
ginită fa|ă de popor, ne-a dat 
Republica noastră Populară și 
uoua Constituție republicană a 
lui Dimitrov, reforma agrară, 
naționalizarea industriilor, mine
lor și băncilor, planurile econo
mice bienal și cincinal pentru 
industrializarea țării noastre, ex. 
tinderea comerțului exterior și 
treiarea unei largi rejele a co
merțului de stat și a cooperati
velor în (ară, o puternică miș-

Guvernul japonez se pregătește să 
insceneze un proces fruntașilor 

Partidului Comunist Japonez
TOKIO, 6 (Agerpres). — Re- 

ferindu-se la recentul discurs 
anticomunist rostit de prim-mi- 
nistrul Yoshixluș observatorii din 
Tokio consideră că guvernul re
acționar al Japoniei se pregă
tește să însceneze fruntașilor 
Partidului Comun Li Japonez un

Un grup al delegației țăranilor 
muncitori din R. P. R., a vizitat 
un colhoz din regiunea Ivanovo

KINESMA, 6 (Agerpres). — Un 
grup al delegatei țăranilor munci
tori din Republica Populară Ro
mână a petrecut două zile în col
hozul fruntaș din raionul Kines- 
ma, legiunea Ivanovo. Președin
tele colhozului, eroul muncii so

urniut ideolorueșle eu urma n** 
<u|na și niviiuibila u marxism- 
le 11 ilkl.-unll 1 <li, călit in lupta și u 
vând o disciplină de lier, un 
Partid care ui duce lu vilelorie 
maieu operă începută de el.

Tovarășul Dimitrov a edueul 
cu grijă cadre combative bolșe
vice, devotute cu trup și sufle' 
Partidului și poporului,, fără cru
țare fa|a de dușmani și capubi 
le să ducă 1a capă' cu succes 
constituirea socialismului și a eo. 
monismului in (ura noustiă pe 
bazele* puse de* marele conducă
tor și învățător.

( omitetul Central al Partidului 
Comunist Bulgar fac»* apel la 
• o|’i membrii Partidului, lu to|i 
umpatizun(ii și cei fură purtid. 
lu to|i oamenii muncii dela ora
șe și sate, bărba(i și femei, ti
neri și tinere, să strângă și mai 
mult rândurile sub drapelele 
victoriouse ule Frontului Patriei.

de Miniștri Bulgar
care pentru cultura colectivă a 
pământului, crearea 5ta|iunilor 
de Mașini și Tractoare, etc.“.

„Ani îndelungați de încordare, 
luptele necontenite și suferințele 
îndurate în închisorile fasciste 
dela noi și din Germania, con
tinuă munifestul, munca neobo
sită în slujba mișcării muncito
rești internaționale și lupta de- 
votută și fără preget pentru a- 
părarea intereselor poporului și 
(ării noastre, munca și luptu 
în care tovarășul Dimitrov și-a 
istovit for(elc, i-au scurtat viata. 
Poporul nostru a .pierdut înainte 
de vreme pe conducătorul și in. 
drumătorul său, un 'revoluționar 
neînfricat și un înjelept om de 
Stat.

Popoarele și oamenii progre
siști din lumea întreagă au pier
dut un luptător convins pentru 
p paoe trainică, pentru democra
ție populară și socialism.

In acest moment de mare du
rere a poporului nostru pentru 
pierderea ireparabilă Guvernul— 
Frontului Patriei face apel la po
porul bulgar — muncitori, ță
rani și intelectuali, femei și ti
neret — să se unească încă și 
mai strâns sub drapelul Frontu
lui Patriei și sub conducerea 
Partidului Comunist Bulgar.

•proces similar cu cel înscenat 
fruntașilor Partidului Comunist 
American, pentru a înăbuși ast- 
lel tulburările sociale, iscate în 
urma concedierilor în massu, a 
șomujului crescând și a scăderii 
continui a nivelului de viață al 
oamenilor muncii din Japonia.

cialiste Sinirnov, a vorbit oaspe
ților despre drumul parcurs de a- 
cest colhoz in 15 ani, despre ve
niturile anuale ale colhozului, des
pre organizarea și plata muncii 
colhoznicilor.

întreaga omenire progresistă deplânge moartea 
lui GHEORGHI DIMITROV

Presa din toate țările continuă să publice articole în legătură cu încetarea din 
viață a eminentului fruntaș al mișcării muncitorești internaționale

MOSCOVA 5 (Agerpre-). 
Itilrcugu presă su\ ietiea oudi- 
nuii mî publice articole în le
gătură < ti hu-cUu-u din viață u 
eminentului fruntaș al mișcării 
Dimiliov, Ziarele publica nmne- 
miiHoitarești internaționale Gli* 
roase mesugii de con doleanțe tri
mise de organizai iile de massu, 
de întreprinderi și instituții care 
exprimă adânca -durere față de 
moartea prematură a lui Ghcor. 
ighi Djmitrov.

Ziurele publică de asemenea rc- 
portugii de pe parcursul trenu
lui mortuar spre Sofia și despre 
modul cimi oamenii muncii din 
•capitiilu R. S. S, Ucraina și-au 
luat ultimul rămas bun dela Di
mitrov.

Ziurele arata upoi că potrivit 
Știrilor primite din Sofia între
gul popor bulgar a întâmpinat 
moartea conducătorului și învă
țătorului său Mrâ'igându-și și mai 
mult rândurile și jurând să rea
lizeze construirea socialismului, 
cceace reprezintă cel mai fru
mos monument consacrat lui 
Gheorghi Dimitrov.

Ziarele înregistrează deaseme
nea comentariile ziarelor străine

Omagiul adus memoriei lui Dimitrov 
de Președintele

Partidului Muncitoresc Polonez
VARȘOVIA, 6 (Agerpres). — 

In Polonia s’a deschis priima 
conferință a organizației din 
Varșovia a Partidului M uncii o- 
1C6C Unit.

Înainte dc deschiderea confe
rinței, Bolcclav Bierut, președin
tele Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polo
nez, a anunțat încetarea din 
viață a marelui fruntaș al miș
cării muncitorești internaționale, 
Gheorghi Miliuilovici Dimitrov.

..A murit Gheorghi Dimitrov, 
luptător și fruntaș dc frunte al 
mișcării muncitorești internațio
nale pentru construirea socialis
mului, eroul poporului bulgar, 
conducătorul Partidului Comu
nist Bulgar, fim om mare și dc 
neuitat pentru noi toți. |m 
exemplu de luptă, energie și cre
dința în victoria clasei munci
toare și a socialismului.

Poporul polonez și clasa mun
citoare din întreaga lume nu

O delegație a oamenilor muncii 
din Ucraina a plecat odată cu 

trenul mortuar la Soîia
KIEV. 5 (Agerpres). — Oa

menii muncii din Ucraina Sovie" 
tică au condus .în ultimul său 
drum pe fruntașul eminent al 
inișcurii muncitorești internațio
nale, Gheorghi Mihailovici Di
mitrov. Pe tot parcursul trenu
lui marinar, care transporta ră
mășițele pământești ale celui 
care a fost Gheorghi Dimitrov, 

în legii tură cu încetarea din viu 
țu u lui Gheorghi Dimitrov.

• • •
HAGA, 5 (Agvppics), Imite 

ziurele ol undeze dc dimineața 
publică urticole in legătură cil 
încetarea din Muții u lui Gheor
ghi Dimitrov președintele ( mii- 
siliiilui de Miniștri ul Republicii 
Populare Bulguriu. Ziarul I uar- 
bi'id acrie că oamenii muncii din 
Olanda sunt profun! imlurerup 
de moartea fruntașului niișt irii 
muncitorești internaționale. Z'u- 
rul dă o descriere amănunțită n 
vieții și ucLivituții lui Gheorghi 
Dimitrov.

• • •
OTTAWA, 6 (Agerpro).

Toate ziarele canadiene un pu
blicat <pe prima pagină comuni
catul cu privire la încetarea din 
viață a lui Gheorghi Dimitrov 
Numeroase ziare reproduc por
tretul sau și urată că intreuga 
omenire .progresista a suferit o 
greu pierdere in persoana unuia 
dintre luptătorii dc frunte pen
tru cauza clasei muncitoare.

• t •
DELIII, 6 (Agerpres). - Nu

meroase ziare indiene o li publi
cat ar Acolo consacrate tovurășu- 
lui Gheorghi Dimitrov ca frun
taș al mișcării revoluționare in
ternul ionale și mare om de S’ut 
al Republicii Populare Bulgaria.

va uita pe tovarășul Gheorghi 
Dimitrov când trimis de hitle- 
riști pe banca acuzaților pentru 
f,incendierea Reichstagului** ei 
a demascat minciuna lor și a 
denunțai crimele comise de lidlc. 
rrșii împotriva omenirii. In zi
lele acelea grele, popoarele și-au 
putut da seama de marele carac
ter al acestui luptător neînfri
cat împotriva fascismului.

Fruntaș al mișcării muncito
rești internaționale și conducă
tor ul luptei proletariatului re
voluționar bulgar, Gheorghi 
mitrov s’a dovedit ca un destoi
nic organizator și conducător.

Id numele Partidului Muncito
resc Unit Polonez,, a încheiat 
Borcslav Bierut. aduc cele mai 
profunde omagii în amintirea 
lui Gheorghi Dimitro' și ^iranfi- 
mit cele mai sincere condoleanțe 
Partidului Gomunst Bulgar și 
poporului bulgar 

s'au adunat în gări mii de re
prezentanți ai organizai ii lor dc 
Partid, niuncitori și ingineri, 
funcționari, pentru a-și lua ră
mas bun dela credinciosul tova
răși al Marelui Stalin, luptător 
neobosit pentru cauza comunis
mului.

Tronul mortuar a trocul în 
ziua de 4 iulie prin Kiev, în 

diurn hpre Sofia. L<i gura uu 
mi penlrii « udtioe ultimul lor 
halul lui Gheorghi Dimitnn. r<’- 
jjrczeiitanții organizațiilor de 
Partid și ui sovietelor numeroși 
oameni ai muncii din lubr'ci ți 
uzine, oameni ai știii-pi și urh-i, 
htudenți din uni\erdtuți și școli 
huiK'rioam

• • •
SOITA *5 (Agerpres). — Agen

ția telegrafici Bulgara lruii*- 
inite;

Construirea muu^olruliii In 
cuie vor fi dcpire lumtlșițeLe pă
mântești ule Președintelui ( Oii- 
biliului dc Miniștri Gheorghi Di- 
mitruv, a fost începută dunimua 
Mura in centrul ( upiluki în fala 
clădirii (.dnsiliului de Miniștri.

Mausoleul m* vu întinde pe <*

Muncitorii metalurgiști din Italia 
vor declara grevă la 12 iulie

MILANO. 5 (Agerpres). — 
Luni scara a uvu.t loc Ia Huhul 
Federației Muncitorilor Metalur
giști din Italia o întrunire a tu
turor secretarilor pru\iaciali ui 
Federuției. ț

In cadrul acestei întruniii u

\7izita delegației de țărani români 
în Uniunea Sovietică

K1F.W 5 (Agfrpre»). — O p-ir- 
te <lin <lek*ga|ia (armiilor ți 
muncilorilor ilin H. I'. B. au vi
zitat colhozul Lciiin dui *die>- 
tridul Spolia*ki, regiunea 
Kiewiilui. Succesele uimitoare de 
după război ale acestui colhoz., 
au interesat midt pe membrii de
legației române. Acești delega(i 
au vizitat colhozul Stopuiok din 
districtul Talnov regiunea Kie 
wului. Colhoznicii au intâinpi- 
nut cu flori pe oaspe|i Țăranii

Congresul Partidului Țărănesc 
Democrat din Germania

BERLIN, 6 (Agerpres). — La 
Muelhausen in Thuringia (zona 
soviet:că de ocupație) s’a deschis 
primul Congres al Partidului Ță
rănesc Democrat din Germania. 
In afară de cei 700 delegați din

Prima conferință pe țară 
a scriitorilor și artiștilor din China

I'EKING. 6 (Agerpres). — Ch - 
na Nouă transmite:

La I iul;e s’a deschis la Pe- 
king prima conferință pe (ară a 
*criitor:lor și artist lor din China.

I *ând cuvântul în numele Co- 
miletului Central al Pariidului 
Comun st din China, generalul 
Cu Deh, comandantul suprem al 
armatei populare de eliberare, a 
a ratat legătura adâncă dintre 
noua arta chineză ș lupta de e- 
liberare dusă de poporul chinez. 
El a cerut scri'tor'ior și artiști
lor să se inspire din viața și 
lupta muncitorilor S; (ăran’lor, 
pentru a creia opere de un înalt 
nivel ideologic, apropiate poporu
lui. 

suprufațA de 3JJ tu. p. și »a u- 
vcu <j îudl|iniv di* l_ m Aci m- 
oi găsi tribuna guvernamentald 
| erniaiielită.

In cuiMil nop|ii <l<* duminică 
spre luni, brigăzile M.*r»4ciilor dc 
odiljiure cure Juarcază voluntar 
In construirea muu-Mjleului au 
hăput fiindațiile și și-au luat uii- 
pajamvntul hâ munccuscd tara 
inti<*rupere pânu lu terminurea 
mausoleului care a fost fiia’a 
pentru t-a înhață o iulie Atol 
Mausoleu vu dext-fp Micru prn- 
tru oumenu muncii din Republi
ca Populară Bulgaria, cur adu
na |i aci sa cinMca,*că memoria 
marelui lor conducător și sâ Ia
ca bilanțul realizărilor și victo
riilor in munca dc cuusli uire u 
bot'iulfeniul ui.

fost luata liniari rea d a se de
clara o greva la 12 iulie in benin 
dc protest împotriva eșuării tra
tativelor duse cu patronii in ve
derea imhverii contractului co
lectiv, 

muiMiitori din R. P- P. au vizi- 
,at ogoarele ț.i fenneie precum 
și cl&dirile gospodărești. I.i au 
manifistat un interes deosebit 
fa(â de statiuena hidroelectrică și 
intrebuin(area energiei electrice 
in colhozuri.

Luându-și rămas bun dela ou- 
spe|i, președintele colhozului 
l)ukovc|ki. le-a dăruit câteva 
exemplare din cartea 'Crjsâ de 
cl ,,Pe drumul spre comunism". 
Delega)ia (ăranilor din R. P. R. 
a plecat in regiunea, llarkovului- 

zona sovietică, iau parte la Con
gres și mulți oaspeți, membri ai 
asociat! lor țărănești din Germa
nia occidentală, precum și repre
zentant i partidelor și organiza
țiilor democratice antifasciste.

Corn tetul Central al Part'dului 
Comunist din China a trimis con
federație: un mesagiu de salut 
care spune rntre altele:

,,Această pr mă confcr’nță pe 
(ară a muncitorilor pe tărâmul 
artei și literaturi* a devenit po- 
s b:lă datorită victorie revoluției 
populare și instaurării puterii po
pulare.

Suntem convinși că in urma 
acestei confer nțe loți munc torit 
patrioli de pe tărâmul artei și 
literaturi; d n întreaga țară, se vor 
un pentru a as gura o largă des- 
voltare a culturii puse in slulba 
poporului".

r
?
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