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Odată cu marca bucurie produsa de succesul echipei tovară
șului Pup l.udorlc dela Petrila, curo a terminat Planul in numai 
6 laul șl 7 zile, minerii exploatărilor carbonifere din Valeu Jiului 
și-an exprimat dorința do a cunoaște metodele do munca lulosltc 
do tovarășul Pop Ludovic, metode care au (acut poslbilu obți
nerea acestui remarcabil succes.

Nenumărate sunt scrisorile minerilor dela diferite exploatări 
primite la redacția ziarului nostru, caro exprimă acest lucru.

..Ne interesează ce metode de muncă a folosii la diferite lu
crări din abatajul său. pentruea șl nul să le putem aplica 
minerul Kolalvl. învățând 
strădulndu-no să-I urinăm 
noi cu forțele șl cu elanul 
Stat înainte de termen".

șl celelalte scrisori ocazionate de acelaș eveniment, scrl- 
tovarășulul Kolalvl ridică o problemă deosebit do Impor- 
sclilmbul de experiență intre grupe.
Uniunea Sovietică lupta victorioasă a masselor de niiinci- 
in special a staliauovlșlllor o înarmata eu schimbul de

- scrie 
dn expeiientu tovarășului Pop ludovic, 
exemplu, suntem siguri că vom reuși șl 
nostru tineresc, să Indepl ulm Planul de

1

Ca 
soarea 
taniă :

In 
torl șl
experiență, care este metoda cea mal ellcace in generalizarea me
todelor superioare do muncă, ce iiermit realizarea unei cât mal ri
dicate productivități a muncii.

Minerii d n Valea Jiului călăuziți de Partid, urmând 
măreață u muncitorilor inalntall du Uniunea Sovietică, cer 
cest prilej să pornească la schimb de experiență pentru a 
produce mal mult, fiind convinși că astfel vor putea urma 
piui 
tra

pilda 
cu a- 
putca 

exem-
lul Pop Ludovic, vor putea lupla cu succes nestăvilit pen- 

consiruirea societății socialiste in țarii noastră.
Tovarășul Pop Ludovic a primit cu deosebită satisfacție cere- 
tovaiășului Kolalvl pentru a proceda la schimb do experiență :

continuă tovarășul Pop Lu- 
aș ii foarte bucu- 

i edea impreu- 
de muncă me-

sau ma| blno

rea
„Pentru a putea ușura punerea in practică la locul vostru de mun
că a experienței noastre, noi te Inv tăm cu bucurie să lucrezi un 
șut irt abatajul nostru. După aceea
dovlc. răspunzând scrisorii miner tiu! Kolalvl 
ros să pot lucra o zi In abatajul vostru, pentru a 
nă cum se pot aplica in mod concret la alte locuri 
iudele folosite iu abatajul nostru".

iară deci un iuccput de schimb de experiență,
zis de ÎMPĂRTĂȘIRE IN MASSA a metodelor superioare de mun
că, început Isvorit dn dorința minerilor de a indepl.ni mai curând 
sarcinile ce le revin iu cadrul Planului de Stat,

Ini( at va tovarășului Kolalvl Francisc dela mina Lupeni de a 
se proceda In schimb de experiență vine să lichideze o 
desfășurării muncii de până acum in minele Văii Jiului.

La minele Lupeni, Petrila, Lunea șl Aninoasa, unele 
mineri produc mult șl sunt fruntașe in producție, altele 
urină, nu-șl indeplmesc normele. Insă, până in prezent 
mină d'n Valea Jiului schimbul de experiență, care este

lacună a

grupe do 
rămân in 

in nici o 
o armă

puternică in lichidarea rămânerii in urmă, in răspândirea in toate 
locurile de muncă a metodelor superioare, nu a fost folosit.

Ceva mal mult. In uncie grupe care lucrează după sistemul 
de preluare a lucrului pe schimb, nu toate echipele produc la fel.

lată, de pildă, grupa tovarășului Colda luau dela mina Ani
noasa. Echipele care lucrează in schimburile I șl III depășesc nor
mele cu câte 40—50 la sută. Insă echipa care lucrează in schimbul 
II rămâne sub normă cu 10 la sută.

Cazul grupei tovarășului Colda exprimă iu 
semnificativ necesitatea schimbului de experiență. 
Ic lucrează in acelaș abataj, in aceleași condiții 
nelte de muncă. Echipele din schimbul 1 și 111 
reușesc să depășească norma. Schimbul II, care 
mă cu 40 la sută in flecare 
să elimine timpii morii intre 
de exploatare a cărbunelui.

Ce alt ajutor mai prețios
II decât impărtășirea experienței celorlalte două echipe care lucrea
ză In abataj șl in special a experienței celei din schimbul I, con
dus de tovarășul Colda Ioan, șeful grupei șl ai cărui 
duc cel mai mult.

Dar in această situație nu se găsește numai grupa 
Colda dela mina Aninoasa. In minele Văii Jiului sunt
roase grnpe, care deși sunt hotărite să producă mal mult, nu reu-

zi, nu a 
diferitele

poate fi

mod deosebit de 
Toate trei echlpe- 
și cu aceleași u- 
munccsc bloc șl 
rămâne sub nor- 
lucreze organizat,reușit să

lucrări necesare procesului

dat minerilor din schimbul

ortaci pro-

tovarășului 
incă nume-

(Conti^uare in pag. lll-a)
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TE INVITAM Cil BUCURIE 
să lucrezi un șut în abatajul nostru 
șl ași fi bucuros ca la rândul meu 
să lucrez un șut în abatajul vostru" 

Răspunsul 
tovarășului

Generalizând sistemul 
de preluare a lucrului 

pe schimb

Infr'una

tovarășului Pop Ludovic la scrisoarea 
KoSalvi Francisc asupra schimbului de 

„experienjă
din zilele trecute, felicitând prjrdr'o unsoare e

chipa tovarășului Pop faidouic pentru terminarea Planului anual 
in 6 lu'h, too, Fotului Francisc, miner din Lupen1, șef de grupă 
fi-a exprimat în acelaș timp dorința de a cunoaște metodele de 
muncă folosite în abatajul echipei fruntașe. lîăspunzănd ace
stei dorinți, Iov. Pop Ludovic a trimis prin intermediul ziarului 
nostru, următoarea serisoure Iovușășului Rufalvi;

Tovarășe Kolalvl,

meu
mea

l|i mulțumesc in numele 
și al ortacilor din echipa 
pentru bucuria exprimată cu o- 
cazla iudcpliiiirli sarcinilor ce ne 
revin in cadrul Planului de Stat 
pe 1919.

Mă bucură loartc mult faptul 
din ce in ce mai mulți mineri 
interesează de metodele mele 
muncă. De aceea, răspund cu

ca 
se 
de 
plăcere șl dorinței tale de a cu
noaște experiența mea. Metodele 
de muncă ale echipei mele, sunt 
arătate pe larg in ZORI NOI Nr. 
865 din 10 Iulie a. c.

PENTRU A PUTEA INSA U- 
ȘURA PUNEREA IN PRACTICA 
LA LOCUL VOSTRU DE MUN
CA A EXPERIENȚEI NOASTRE, 
NOI TE INVITAM CU BUCU-

CAMERA
SECTO-

11UPA A-

CA LA RÂNDUL MEU SA 
LUCRA O ZI IN ABATA- 
VOSTRU PENTRU A VE- 
IMPREUNA CUM SE POT

RIE SA LUCREZI UN ȘUT IN 
ABATAJUL NOSTRU 
DIN MINA PETRILA, 
RUL III STRATUL 3.
CEEA, AȘ FI FOARTE BUCU
ROS 
POT
JUL 
DEA
APLICA IN MOD CONCRET LA 
ALTE LOCURI DE MUNCA, 
METODELE FOLOSITE IN ABA- 
TAJU1 NOSTRU.

Sunt s'gur că din acest schimb 
de experiență — pe care il 
<-xt ude in caz de nevoe — 
trage șl eu multe invă|ăturl 
situare.

In așteptarea răspunsului
i|i urez spor la muncă și noroc 
bun.

vom 
volu 
folo-

POP LUDOVIC

NE SCRIU TOVARĂȘII DELA BĂI
Aproape zil"ic primim ta redacție scrisori venite dela 

menii muncii din Valea Jiului, care-și petrec concediul 
nă fa stațiunile balneo-climaterice.

Din fiecare scrisoare reese recunoștința muncitorilor 
Partid pentru grija ce le-o poartă.

Redăm mai jos scrisoarea primită dela tovarășul 
Francisc, muncitor Ia Depou] CFR Petroșeni, care-și petrece con- 
cediul de odihnă la Techirghiol.

TOVARĂȘE REDACTOR,

De aici dela Tecbîrghiol unde 
mâ aflu cu mulți alții, niunri- 
tori ca ți mine, transmitem gân. 
durile noastre bune tovarășilor 
rămași in mină, uzine sau a 
teliere, să muncească cu râvni, 
pentru îndeplinirea ți depășirea 
primului nostru Plan — Planul 
de Stat pe anul 1949.

„Eu și minerii din grupa mea, vom pomi la muncă hotărîți 
să îndeplinim Planul până la 15 Octombrie"

MINERII DIN VALEA JIULUI CONTINUaSa SALUTE 
VICTORIA ECHIPEI LUI POP LUDOVIC 
LUÂNDU-Ș1 NOUI ANGAJAMENTE

Publicăm astăzi scrisorile tovarășilor din echipa lui Mihuț 
și Jurca Avram

Zaharie

Tovarășe Redactor,

Vestea că minerul Pop Ludovic 
dă cărbune in contul anului 1950 
m'a găsit in concediu de odihnă, 
îmi luasem concediu să mă odih
nesc după o muncă încordată de 
un au de zile.

Insă, când am aflat de succesul 
fruntașului intre no', Pop Ludo- 

• vlc dela mina Petrila, n'am mai 
putut sta locului. Am plecat la 
mină, la grupa mea. Ardeam de 
nerăbdare să vorbesc cu ortacii 
mei.

Citisem iu ,.ZORI NOI" cum a 
muncit Pop Ludovic și am vrut 
să împărtășesc șl ortacilor marea 
veste că Pop este primul miner 
din Valea Jiului care lucrează in 
contul anului 1950. Am citit și

porni pe urinele lui 
de a-i urma pilda

CA CU FIECARE

apelul echipei lui Pop Ludovic șl 
tie-am dat seama că datoria noas
tră este de a 
Pop Ludovic, 
lui măreață.

NOI ȘTIM
TONA DE CĂRBUNE CONTRI
BUIM LA ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CONDiȚIUNILOR NOASTRE DE 
MATA, LA ÎNFLORIREA REPU
BLICII NOASTRE POPULARE, 
LA BUNĂSTARE PENTRU TOȚI 
OAMENII MUNCII 
NOASTRA.

DE ACEEA EU 
DIN GRUPA MEA
LA MUNCA E1OTARIȚI SA 
DEPLINIM PLANUL PANA 
DATA DE 1.5 OCTOMBRIE.

Tovarășului Pop Ludovic șl
nerilor din echipa sa Ie transmi-

teni călduroasele 
pentru succesul 
noi va fi un exemplu de muncă, 
pildă de devotament față de clasa 
muncitoare, față de Partidul Mun
citoresc Român.

MIEIUȚ ZAHARIA
Șef de grupă la mina Aninoasa 

Munteanu Ioau și Lakatos Ște
fan, șefi de echipă, Rusu SJmlon 
Și 
Și

noastre felicitări 
lor, care pentru

Farcaș Francisc, ajutori 
Păcurar Ion, vagonetar.

miner:

DIN TARA

ȘI MINERII 
VOM PORNI 

IN- 
LA

mi-

* * *

Tovarășe
Atât cu, cât șl celalți ortaci 

ai mei cu care 
de marea victorie a tovarășului
Pop Ludovic dela Petrila, care

Redactor,

lucrez, ani aflat

(Continuare în pag. 11-a)

oa- 
de odili-

/ață de

Făgăraș

nr trebui. Dar 
că mai bine de

Felul cum puntern văzuți șl 
îngrijiți aici nu vi-l putem des
crie ațu cum 
trebue să știți
ața nu se poate.

Locuim in vilele ce până mai 
eri aparțineau oapnalițtilor, Nu
mai ei puteau sta înainte la Te- 
chirghiol. Dar ei nu veneau urci 
să-ți refacă sănătateu, ci să 
iască in orgii, desmăț ți 
frâu. Acum toate vilele lor 
duesc mulțimea de oameni ai 
muncii, veniți să-și refacă pute
rile, să-și refacă sănătatea.

Eu împreună cu alți muncitori 
ca ți mine 
Aici avem 
cem lipsă 
este foarte 
re. Zilnic facem 
timpul liber ăl petrecem la club, 
in biblioteca, mergem la cinema 
sau luăm pane 
rale.

Iată grija pe 
Partidul nostru 
oii. Aceasta este 
o acordă Partidul muncitorilor 
care în câmpul 
unde 1 titrează 
neobosite 
depășirea 
nul 194<).

întorși 
refăcuți, noi 
cim ți mai 
pentru înflorirea Republicii noas
tre Populare.

FAGARAȘ FRANCISC 
meseriaș la Depoul CFR Petroșenî

stăm in vila SUistra. 
tot confortul; nu du
de nimic. Mâncarea 
bună și îndestulătoa- 

băi, plaje, iar

la ședințe cuUu-

oare o poartă 
oamenilor mun- 
r’isplala pe care

muncii, acolo 
dupuu eforturi 

pentru îndeplinirea ț> 
Planului de Stat pe ..

la

Grupele de minori 
din sectorul Iii-Priboi al 
minei Aninoasa s'a situat 
în fruntea celorlalte cu o 

depășire de 15 la sută

aparte este mult

sistemul de pre- 
pe schimb, cclil-

începând dela 4 Iulie 

îchipele tovarășilor 
;3arna Alexandru și 
Serindea Alexandru 
dela mina Aninoasa e drag 

cărbuni în contul 
August

URMÂND IXEMPILL 
TOVARĂȘI LII POP
DELA MINA PF.IRILA, CA- 
1X1RAGE CĂRBUNE tN

lunii

ECI1I- 
Ll DO-PF.I 

MC 
RE
CONUL ANl'Lll 195b, NI ML-
I.OASE GRIPE DIN MINELE 
VĂII JIULUI AU POR *11 I A 
MUNCA CU UN NOI AVANT, 
Pi NTRU A-ȘI ÎNDEPLINI SAR
CINILE CE 1.E REVIN IN CA
DRIL PI ANI LII. ÎNAINTE DE 
I LRMLN.

ÎNCEPÂND DIN ZIUA DE 4 
IULIE, GRIPELE TOVARĂȘI
LOR HARNA ALEXANDRU Șl 
BERJNDEA ALEXANDRU DELA 
MINA ANINOASA, EXTRAG CĂR
BUNI l.N CUM l U LUNII AU
GUST.

A. ANDRi IS. cor< p.

Economii iii! eiplosir
la mina Aninoasa

NUMEROASE GRIPE DI MI
NERI DE1A ANINOASA, PE LAN
DA DEPĂȘIREA NORMELOR, 
AU REALIZAT Șl ECONOMII 
DE LXPLOZIV.

CEA MAI FRUMOASA ECO
NOMIE DE EXPLOZIV A I OST 
OBTI.NLTA DL GRIPA 
RAȘLLUI BEREI IOSIF, 
LA 
LA 
LA 
19 
MEROASE GRI PE Al 
ZAT ECONOMII DE EXPLOZIV

TOVA-
DE 
DE 
DE

1«
14
12

SUTA, REDNIC IOAN 
SI TA, GIGA LI GEN
SUTA, POPA AUGISTIN DF. 
LA SITA, IAR ALTE NU-

REAE1-

Iii cursul lunii Iunie, 7 grupe 
de mineri care exploatează căr
bunele in abatale cameră in rec
torul III Priboi al minei Aninoasa, 
au muncit după sistemul de pre
luare a lucrului pe schimburi.

Iii această lima, minerii sec
torului III Priboi au realizat o 
depășire de normă de 15 la sută,, 
intrecând asllil (oale celelalte 
sectoare dela mina Aninoasa, 
undo numărul de grupe caro lu
crează pe llșe 
mai redus.

Luciâud după 
luare a lucrului
pa tovarășului Barna Alexandru, 
decorat cu „Ord,nul Munc i", a 
depășit norma cu 31 la sută, echi
pa Iul Roman Glieorghe cu 29 la
sută, Colda Ioan cu 25 la sută. | MAI MICI. 
Boții Petru cu 25 la sulă, Strus 
Andrei cu 14 la sută, Cârtea 
Gheorghe cu 10 la sută. Iar I o a t e 
celelalte ccltipe care lucrează pe 
llșo aparte depășesc normele.

Dar nu numai echipele dela sec
torul III dovedesc necesitatea In
troducerii slstemnlul de preluare 
a lucrului pe schimb, Care este 
o armă puternică in mâna mine
rilor pentru lichidarea rămânerii 
in urmă, lată de pildă grupa to
varășului Redn'c Ioan 
Gheorghe, care lucrează 
torul II Plscu. In trecut 
in urmă, această grupă a 
norma pe luna Iunie cu 46
Iar grupa tovarășului Cezar losil

(Continuare în pag. Il'-a)

OLGA ML'ȘAT, coresp. rol.

f

al Iu) 
in sec- 
rămasă 
depășit 

la sntâ.

tău,

muncă, odihniți și 
vom putea sa mun- 

mult și mai bine

ASPECTE DELA CONCURSURILE REGIONALE C.T M.
SUS : La aruncarea greutății : arunca junioara Ligner UrsuLa 

(T. M.).
MIJLOC: Juniorul Găzdău Ab. xandru (EI), trecând 1,55 m. La 

seniori, Mistrie F. (V. J.) trece cu succes 1,65 m.
JOS : Echipa de gimnastică a târuâx cnilor in timpul programului.
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In iiua de 0 iulie a. c, bc 
vui Împlini 4> de ani delu mour. 
<<ii auuiu dintre cei iutii muri 
•criilori ruși, Anton l’U.vloOci 
Cehov.

Sa uiUCut in anul 1860 Qll lo- 
caliluteu l’ugainog, pe {urmul 
Murii de Azo\. CupiliLria-i trece 
fără bucurii. („Nhun avut copi
lărie in cupiluriu muu*' vu apune 
el urni târziu cu acel umor ine* 
IttUcolic curo îi uiructcriz u'.l a- 
taica opere) petrecuta mai ak® 
îu plictiscaU buca nici tutuim 
•au, unde locuitorii nu prea ▼e- 
iieuu bu cumpere. Cum treburi
le tulului *âu nu iiiui vor >.i 
meurga de loc, acesta plcacu la 
Moscova pentru a->i căutu noro
cul ucolo. tâuarul An tușa, 
•lev dc liceu, Irisul singur Iu 
Taganrog, trebue sa caute sil se 
descurce cum poate, l’unri I i 1 ■ 
anul cund devine student al lu
cid tu ții do medicina dm Masca- 
vu, lupta pentru existența, fa<c 
din Cehov un om matur, 
gândire propiie și cu un prafului 
dcsgusi pentru servilism.

Ca student, mereu în căutare 
de mijloace pentru u-și continuu 
studiile, Cehov începe să culu- 
Lureze iu m n multe reviste u- 
moristice. sub pseudonimul An
toni Celionte; iu 1884 apare pri
ma mu culegere de nuvele „Bas
mele M$djpoiueiiei’>.

După terni nurca Uni vi* ni ații, 
Cehov lucrtwij cutavu vreme c i 
molie, dar utra jiu ce-o exerci
ta asupra sa literatura este prea 
polemică și Cehov se coiisu ■ i 
în întreg.ine uc ei.i d.n urm

Pentru al treilea volum 
nuvele ,.In amurg'', apărui iu 
1887. Academia îl distinge cu 
premiul Pușkiu, iar un un mai 
târziu, după succesul primei sate 
pKsc „Ivanov”, și ditpu publica, 
rea poves-iiij „Stopa”, numele 
lui Cehov începe să fie citat 
prin re cei dintâi scriitori ui Ru 
siei.

Dar succesul nii-1 îmbată șj 
■u 1 depărtează dela realitatea

DIN SCRIERILE LUI A. P. CEHOV:
S /% JL A IW B*. «

Sala nr. 6 — tradusă in romă, 
nește și tipărită de către „Car
tea Rusă" încă dii; 1945 — este 
una din cele mai puternice nu
vele ale lui Anton Favlovici Ce
hov. Pentru cetitor, valoarea a- 
cestei scrieri câștigă în iusemnă- 
tute cu cât el reușește să pă
trundă nu numai înțelesul di
rect al ei, — cazul patologic in 
sine — dar și pe acela simbolic, 
înțelesul profund pe oare oa il 
prezintă.

Situată în timp, nuvela a fost 
scrisă in anii următori lui 1S90. 
anii grei pentru poporul rus și 
pentru intelectualii Ini. Marele 
merit al lui Cehov, elonientul 
valabil, progresist al operei lui, 
este faptul că el a cunoscut în
deaproape realitatea timpului 
său, a pa-riLus-o și a prezentat-o 
critic în operele sale,

Cazurile patologice des întâl
nite în opera lui Cehov — și 
mai ales ce] din „Sala nr. 6“ 
care constituc tema nuvelei — 
sunt zugrăvite cu îndemânarea 
unui priceput ps:liiatru.

Realismul pe care Cehov il 
imprimă nuvelei în prezentarea 
cazurilor eroilor săi — unul ne
bun din mania persecuției, ce
lălalt „înebunit" din cauza me
diului In care este condamnat sa 
trăiască — produce asupra ceti
torului una dintre cele mai pro
funde impresii. Lenin. după ce 
a citit „Sala nr. 6“ a spus: 
„Aseară când am terminat a- 
ceastă nuvelă, eram îngroz 1, 
n'am mai outn* "ta în odaie, 
m’am sculat și am ieșit. Aveam

ANTON P. CtHuV

OMUL $1 OPERA

XVfOA /< CEHOV

dureioasă a Ru ici juriste. Anii 
uceștiu din jurul anului 18*10, 
sunt uni grei pentru poporul rus- 
și penlru intelectuali1 lui Sunt 
uni în care o gravă bou bl psihi
că întuneci miiiieu tunuscu ului 
scridor Gleb l’spenskl, >e si
lnici Ir V».voind Gursm, îuccurcu 
să se sinucidă prietenul lui Ce
hov, pictorul Ix‘vistun. Toate a- 
cesteuj împreuna cu o călătorie 
in insula Șahul in (căruia poetul 
ii consacră cartea cu aceluș nu

Un iealru de vară penlru muncitorii 
din Hunedoara

In grija I’aitidului dc a crea 
cât tnai multe așezăminte <le 
cultură pentru oamenii muncii 
a luat fiin|u lu Hunedoara in 
ziau de 4 crt, un teatru de vară 
in uer liber, construit in parcul 
orașului și având o capacitate 
de 600—700 locuri.

La inaugurare, a fost jucată 

sentimentul că și cu aș fi închis 
in Camera nr. 6".

Cazurile lui Ivan Dnritricl 
Gromov, Andrei Efimici, Moi- 
seica și ceilalfi, trebuesc puse 
in strânsă legătură cu situafia 
Rusiei (ariste al cărei produs 
suni, u Rusiei pe care Cehov in- 
dli-ec! și simbolic o condamnă.

„In „Sala nr. 6" — spune Ce
hov — se află in total cinci, 
dintre care unul face parte din 
nobilime, iar ceilalți sunt oa
meni de rând".

laptul acesta este important 
de rejinut, .deoarece Cehov cau
tă să redea starea societăți ru
sești— lipsită de un suport mo
ral și idealuri constructive — 
din timpul presiunii (ariste, Ivan 
Dmitrici — nobil prin origine, 
acum decăzut, degenerat, măci
nat de crize și manii în imposi- 
bili’ate de a muncii De alta 
parte ovreiul Moiseica, bătrânul 
cu ,.bărbu(a roșcată" care „mă
nâncă și bea automat", (uranul 
oare .,nu gândește și nu simte 
nimic".

Ce-i aduce pe acești oameni 
■în .Sala nr. fa"?

Viafa toarsă, preocupările 
mărunte, desfrâul, fățărnicia, 
brutalitatea, nedreptatea, pe ca
re le practică. Sau a căror vic
timă sunt.

Unul din personagiiie „Sălii 
nr. 6“ spune: „ticăloșii sunt să- 
tui și îmbrăcati iar oamenii 
cinstiți se hrănesc cu fărămi- 
turi" — iar în altă parte: „Pas 
rle-ți caută dreptate și apărare 
în târgușorul ăsta murdar la 200 

me) și limpid petrecut prînhs 
(amuii regiunilor Nijni-Novgo. 
rod și VoroJivj, lovite de scceț 
tu, precum ți perioada aclivită- 
|ii sute de medic inir’un sat. M - 
lihovo, în cure haiduc bob ru. 
contrihuo la formarea concepți
ilor progresiste ule marelui seri 
ilor. La Mvhhovo, unde iți cum- 
pură o luit.i proprietatea, O hov 
scrie nuvelele „SuLi Nr. (>”, ,, Po
vestea im ui om necunoscut ". 
„Țăranii”, ele. Tot aici el scrie 
piesele „Pescărușul” și „Unchiul 
Vunia".

Boalu îl determină »ă plete 
în sudul Rusiei, la lalta tn Cri
ni cu. Aici se întâlnește cu Gor- 
ki ț, i Tuldoi, oare I numcjtf „nu 
Pușkiu al prozei”.

Iu PXH, Ca hov scrie uUimu sa 
pjesu „Lixadu cu vișini". Boala 
il silește să pleeo în străină tatu 
pentru a căuta vindecarea, 
moarte îl ajunge repede. lU 
iulie 19U4 Iu Budeuweiler, Iu 
Germania.

RcuEmuuI lui Cehov, adânci
mea psihologică a scrierilor sale, 
inuc triu stilului său, au fucal 
din el unul din cei mai mari nu- 
vcliști ui lumii.

<'ă( despre piesele sale, ele 
sunt astăzi jucate pe țoale sce
nele URSS și în toate celelalte 
țări.

piesa „Minerii" de M. Davido- 
glu in interpretarea actorilor 
(lela Teatrul Na|ional din Bucu
rești, tocmai atunci - în turneu.

Infiin|uren acestui teatru, a 
fost primită cu multă (bucurie 
de to|i muncitorii din Hunedoa
ra.

BUDA C-, coresp.

de verste departe de calea fera
tă". Aceasta era Rusia (aristă, 
la ,200 de verste" depărtare de 
civilizației Toate acestea viu să 
explice patologicul din nuvela 
lui Lehov, pnsiunea grozavă 
sub care oamenii se sbat, dar 
oare îi strivește

Nu e oare această „Sala nr. 6" 
simbolul Rusiei țariste, iar Ni- 
chita, portarul, brutalizat dar 
tatu-i apelând la .Dumnezeu, 
crezând cu „așa e bine" — in 
să-și (arismul?

Dar tot un personagiu din nu
vela lui Cehov spun? undeva! 
„Așteaptă când intr’un viitor 
îndepărtat nu vor mai exista 
închisori și ospicii, atunci n’au 
să mai fie gratii și halate. Fi
rește, vor veni odată și odată a- 
semenea vremuri,

A. P. Cehov își reliefează pu
ternic eroii in manifestările și 
situațiile lor reale, dar scrisul 
său străbătut de un cald uma
nism este în aeelaș timp și o 
explicație a cauzelor care i-au 
ndus în starea în care el ni-1 pre_ 
zintă>

Lectura cărților lui provoacă 
impresii de groază — implicit 
de revoltă — uneori ne face să 
simțim compătimirea .față de u- 
nele din personagiiie descrise, 
dar niciodată lui Cehov nu-i 
scapă cauzele care i-au „creiat" 
așa cum el la rândul s&u i-a 
creiat și de multe ori din cărțile 
lui Cehov nu lipsesc — dacă 
nu prezicerile directe — atunci 
posibilitatea de a privi în' viitor.

<1 IIII (I U N
MIIJ^tCH

COLȚUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

DELA ȘCOLILE NOASTRE
Jfn de milioane 
/Ritmuri de eioeane, 
(îlas de nieui'u/e 
Și ftim de furnale, 
rracdele'nșirute pe iahtisul 

luncii, 
,4u crescut dm </e, nou,

Cântecul muncii. 
Zum ret </«.■ motoare. 
Stropii de sudoare 
Âlii mărgăritare, 
S'e'mpletesc cu ai autul 
Și'ntăresc cufiinlul, 
Ind eniM /• irutitTi
rtafa <sd ♦!«’ fie ihih ftîărt / de 

riiuih ă
Uzina și-ogorul
— Noi suntem poporul. 
Țara, viitorul !
I'iu nr este crezut
— Pacea și progresul I 
Munca zi dc _i,
Drum ta netezi, 
Drum dc alpinism 
Spre Socialism.

C. iUAN
Ucenic tipograf

Autorul acestor versur, ucenic 
tipograf, otc in \ur\ta de numai 
16 ani. liileioul pe care il ma
nifesta pentru scris, cât șl penlru 
literatura in tiiicral. IntrezArirea 
unor posibil tați de viitor in ver
surile sale, au determinat publi
carea poez'ei ,,Cântecul muncii”. 
Pentru autor, publicarea e va ii 
un stmulent și fara îndoială c.i 
intr’o zi in urma unei lecturi bo
gate $1 a experienței câștigate, 
il vom putea Prezenta cititorilor 
mai plin, mai închegat, mai pu
țin schematic.

Colectivul Palatului de Culfurâ ,,Kirov“ 
din Leningrad patronează Clubul 

minerilor din Kuzbas
La sfârșitul anului trecut, co

lectivul Palatului de Cultură „Kl- 
rov" din Leningrad a liolărit să 
patroneze Clubul minerilor din Le- 
nlnsk-Kuznetk.

La Kazbas sosesc regulat din 
Leningrad pachete cu căr(l, re
viste $1 note muzicale.

Acum câteva zile. Clubul mi
nerilor din Kuzbas a primit un 
pachet excepllonal de voluminos; 
acest pachet conținea cârfl, piese 
șl note muzicale pentru cercurile 
de artiști amatori. Pionerll cari 
fac parte d u cercul de radlofo- 
nlști-amatorî al Clubului mineri
lor, au primit recent 4 aparate de 
radio. Femeile activiste au primit 
diferite modele pentru cercurile 
de tricotai șl broderie.

Statul sovietic încurajează

Ridicarea continuă a nivelului cultural 
și tehnic al muncitorilor sovietici

Nivelul cultural și tehnic al 
muncitorilor sovietici cretșe din 
an în an.

In 1948, pesic 2000 de munci
toare dela uziua de automobile 
„Stalin” dhi Moscova uu termi
nat școala tehnică medic.

O sută Cincizeci dc stahunovi. 
ste au terminat școlile superioa
re prin corespondență. Cinci 
sute de munci.ori au absolvit li. 
ceul seraL Trei mii de muncitori 
dela uzina de mașini de turism 
din Moscova frecventează curau, 
rile școlilor tehnice și Institute
le științifice.

lu jx*zen|a lurarâțaloi D^uulâ 
CoiA>k Luiitiu di-Ju CouiiU*tul Pro
vizoriu ttl Piu < * Ptlru^'-iu ți a 
toxArâțului Tubucu Grig»ret prr. 

nlcli «omiteaiuluj lu*u|utorU 
lor diu Jodc|wuu Vulea Jiului, 
u avui I. >ap turna lut 'r<^uLu la 
Pelrojtiu. o țolinju cu top <h- 
tucturii dc țtwlx luud i )1 rlcjiicii 
turc diu plu^u

După clcAchidcnid ‘jedinp c 
totalului llaiiiiu a dai citin* 
listei ropurtJzAni Invâfâtorilur re 
tor pllxa In cuiujudiu, fiiuud 
to'o.laia ți M*riu in care udcțhu 
uruH'uza u fruvtuuta curburii* 
1 C D, — cur un dv Iudrumurr 
a t urpidui Didactic.

< ufonrilc ml vor |uu* in dumi 
M.TJÎ <le câte 21 dc zile Iu 5
iulie \u ii-ixipc seria inia a u 
UUlia tlclu dil..' iod.

Au urmul .«]>oi, dările «k li
nul referitor la IcJul in cai* nu 
dcriirs curburii m anul >eoldr 
trecut prelarcu inalvridor. a- 
pi* urca nouilor metode pedugu- 
gite. < ’u o cxjiicIu/i-‘ n inuu< ti 
drpUM’ în primul iun dupâ Ite- 
formu ln\d{uii:uu ului, rc^-- o Kc- 
rie iijtrengu dr nMlizări.

In ccu nmi mure parte preda- 
jvu materiilor dc studiu a fo>t 
ivriniiiâ între 5 mul ți > iunie, 
exceptând iiimUthIc la care uo 
lipsii manualele didactice

In ufaru de elevii ixdrași in 
cur>ul «inului, cu c\ocp|ia unui 
truc număr dc cortganfi ți nipe- 
tenji, murea mu junta te a ce
lorlalți elevi uu Irecot promo
vați. cu medii salufâcătoare.

Recent, minerii din Kuzbas au 
ascultat o emisiune radiofonică 
neobișnuită. La Kemerovo, s'a 
trimis du Leningrad o placă cu 
inrcg’strarea sonoră a unei e- 
misluni speciale pentru minerii din 
Lenlnsk-Kuznefk.

La începutul programului a vor
bit directorul Palatului de Culturi. 
Kamclugov. El a povestit despre 
munca lor în cadrul patronării 
Clubului minerilor. A urmat apoi 
un concert dat de cercurile de 
artlști-amatorl ai Palatului dc Cul
tură din Leningrad.

Această emisiune radlofouici a 
adâncit șl mal mult prietenia oa
menilor muncii din Leningrad cu 
minerii din Kuzbas.

Tuturor muncitorilor care ur
mează cursurile diferitelor șeah 
de specialitate. Statul le acordu 
o sumă de înlesniri, ajutânduA 
să-și ridice calificarea profesio
nală și să-;i îmbogățească cuno- 
ștințekx

Sindicatele sovietice posedă în 
prezent 8000 de cluburi, case și 
palate dc cultură, 67 000 dc col
țuri roșii, 5000 de biblioteci și 
5000 de cinematografe.

In 1948, au asistat numai la 
conferințele ținute la dubur 
casc și palate de cultură, 33.5 
milioane oameni

DdurHu ajuturului urijrouu-
|it citit dc Pariid, cât șj «juii- 

tribuf^j efttc’nr dale dc orgolii- 
zuțid l I M-, in țoale țcoliie u‘au 
formai c rcun dr sludu cundust: 
<Jv vlenj cri mai Luni, pentru 
drpr.lukrca muncii in duduciiv 
«1 ujuiuîurea c*Jur mai 1*
ij.\ â|u>uru

Jltprtițiile ți au
cui* iutr'u uimi«J<ra Mirbâto- 
na-« . prin <v>luboruLc între pro- 
fe-Hiji ți elevi, în prezența rvpre- 
/( ulii ii jilor organlzu|ulur dr ixa- 
M>r.

►Tău rijdtopat lu uicnj ik-ueie- 
bit Lu învățătura ck*^ • ca Rudu- 
hiKXi Murij ți AvruUiuț Mân
dria > IrbiKLM dv 1 •dc. prr- 
tuin ți r’rvii Jurcd K Lu/Jica 
il , .Silo-g) i‘_ 1 lu I.U’w-Iii, car*
șl u.l uj I al L JejU Ului idaln 1b 

uium ă
D .i-viiH in. |><iiirrii d:n șcuL-, 

au an îviul pe c4t*\j lu țuvÂțâ- 
'urfi p ii <rr- urde <L* htudu fâ- 
i .ind j» ■ lua; slabi «o
ufl^ujauimte con. ' ' pcnirucA 
<\i VJiținn lu-:e sj dt*. mă Și va 
la rundul Itjf pjoiieri.

Aii cirUut r utAți ți
Lp'iuri , p- carv 4ilt bu ut ut 
u le intâmțuna

A- f< 1 fo-1 I a bianualelor 
.L<la< i ■ ți inai cu ?eaiiiâ. ie
purii- pircd tului*ir pari-njilur 
Li ud; v*> latră șiniLiră drtafașu* 
ruiA.

alia I • 1 iink-aj ins dr pra- 
\ a. tuli Ici ir. faptul lâ urgMXU- 
/ațiile d< mo» n au mobilizai 
pe iuți jTLaLf zbcjLl lu luuilâ de 
m 1 f ubd izh rr.

Iii fajzi urflur err
ilnidid e nUa-urL

Revine «»rgauizuțiihT de ma^e 
;i intrig cjfj>u 1 ui daiartic de 
a-ji iiiUiibJira munea. de a poroț 
cu mai multa ludârir** și iniția
tivă iu ut Li vita tea ce o >or de
pune, lichidâmi d-finHiv toate 
klubiciunile. urmând ri^runos ca
lin barcimlur Irawitv de ParlkL

MINERII
din Valea Jinloi conlinnă 
să salate victoria echipei 

lui Pop Ludovic 
(Urmare din pag. l-a)

dă acum căi bune In contul anului 
I95C.

Am aliat șl vestea ne-a bucu
rat toarte mult, căci victoria Iul 
Pop este o sărbătoare pentru noi, 
pentru lofl minerii din Valea 
Jiului.

Ea va arăta tuturor cât de a- 
prigâ este lupta noastră pentru 
Plan; Ea va arăta cl mineri) sunt 
oameni conștlentl. care muncesc 
cu râvni pentru construirea so
cialismului In Republici; ea va 

arăta drumul pe care trebue să-l 
urmeze tofi muncitorii din patria 
noastră.

Pe lângă aceasta, pentru aol 
cei din Valea Jiului ea este și 
va II o pildă grăitoare pe care 
vom căuta s'o urmăm cu puteri 
înzecite.

Văzând ce înseamnă a munci 
organizat, după cum lucrează e- 
chlpa lui Pop. IncuralaR de rea
lizarea lui, atât eu, cât ți ortacii 
mei, ne-am hotărit să îndeplinim 
înainte de termen Planul de Stat, 

In prezent, dăm cărbune ta 
contul luuel octombrie. Acum, 
ne-am luat angajamentul să înde
plinim până la 5 noembrie toată 
norma anuală, ca incepând ueta 
această dată, să dăm și noi in 
contul anului 1950.

Vrem ca în acest fel, sporind 
producția să antrenăm șl pe al(li 
la o muncă mal rodnică; făurin- 
du-ne astfel o viată mal bună, 
mai frumoasă.

Noroc Bun
JURCA AVRAM

șef de grupă la mina Lonea
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DN NOU SUCCES AL SIDERURGIȘ IILOR HUNEDORENII
B MUNCIND CU UN ÎNSUFLEȚIT ELAN iN

Întrecerilor socialiste
B RIDICÂND PRODUCTIVITATEA MUNCII 
B FOLOSIND FONTA SOVIETICA

MUNCITORII Șl TEHNICIENII FABRICEI DE TUBURI 
UZINELE I. S. S. HUNEDOARA ȘI-AU ÎNDEPLINIT ÎN 6 LUNI 
SARCINILE CE

CADRU

CU 100%

DELA

LE REVIN IN CADRUL PLANULUI DE STAT 
PE ANUL 1949

Cum au ilustrai gazetele de perete 
dela exploatarea Petrila, victoria 

echipei lui Pop Ludovic

J Muncind cu tnsufb'fire in ca
drul întrecerilor so- i disle fn cu
re sunt angrenați, muncitorii și 
tehnicienii fabricii de tuburi <i 
uzinelor ISS Hunedoara, și uu 
îndeplinit programul de produc
ție fixat in cadrul Planului de 
Stat pe anul 1949 in numai o 
luni.

hicheindu-fi programul de 
producție pe imul 1949, începând 
cu data de 1 iulie. muncitorii 

' fabrice) de tuburi dela ISS Hu
nedoara, au pornit cu un nou a- 
vânt la muncă pentru a produce 
tuburi in contul anului 1950.

Hulii factori uu contribuit la 
obținerea acestui remarcabil suc. 
ces Grija organizației de l'artid 
față de bunul mers al muncit 
popularizurea metodelor de mun
că folosite de fruntași, urmări
rea de zi <u zi a rezultatelor 
munca pe bază de întrecere, in
teresul tehnicienilor pentru tm. 
bunălâtirea procesului de pro
ducție — iută factorii care au 
netezit calea succesului in rnun- 
că 
de

ul muncitorilor dela fabrica 
tuburi.

PIU MELE 6 LI NI ALE A 
PRODUCȚII 1TA-

A FOST

PE
MJLUI PH9.
TEA MUNCII
CAT A (. U KW LA SUTA

DE MEDIA ANULUI

R1DI- 
FAȚA 
1948

mun-Ridicarea productivității
cii a fost prima grijă a muncito- 

Jrilor fabricii de tuburi a uzine
lor ISS Hunedoara,
fnooputul
pornit la îndeplinirea
Plan de Stat.

Prețuirea fiecărui 
timpul programului 
reducerea procentului

încă dela 
uliului, da când au 

prunului

minut d>n 
ide lucru, 
de absente

nomotiiulc la 0,7 Iu mtil. pre
cum și HttroduisTAi de noul me
tode de muncă, uu contribuit i 
fecliv la rdicurea productivi- 
iuții muncii.

In unul trecut conductele pm. 
tru uscarea formelor de turnare 
erau ifixe urmului cu miezurile 
cure uu o greutate foarte marș? 
să fie manipulate prin instalații 
de usCutv. Lii concursul tehni
cienilor, muncitorii dela lubrica 
do tuburi uu modificat radical 
proixsul de uscare u formelor 
de turnare. A fost coiustruitii o 
înstululie mobilu prin a curei fo- 
lo-irc miezurile sunt uscate pe 
loc, iiibiturâiid astfel o serie .le 
transporturi cur.- mx-esituu mult 
timp și mâna de lucru.

IX-usemenca, aJuc indu-se o 
modificare inelelor de forme, s'a 
reușit să se toarne •loa.i diuinc- 
tre succesive. fura să mai fie 
necesară înlocuirea formelor.

I n uit factor care a contribuit 
la reducerea timpului «1c uscare 
a formelor, este folosirea păcu- 
rej la uscarea miezurilor în lo
cul gazogenelor obținute din 
eavv'.pi rele furnalelor. înainte de 
folosirea pâcurci la uscare, în 
timpul când uscătura consuma 
gazogone, furnalele nu mai pu
teau funcționa Iditi plin. Folosi
rea pucului oa combustibil, asi
gură funcționarea normală atât 
a furnalelor cât și a instalațiilor 
de uscat miezuri, reușitulu-sc 
astfel să se mărească producti
vitatea muncii și la furnale și 
la turnătoria

Cu aceste
stanțialc ale procesului de pro
ducție, dela 5,74 kg. fontă turna
tă pe om/oră —, cât a foșt niedta

pe uuu! 1948 lu primele l, 
luni ale uliului 1949, b’u obținut 
uu Tuiidunuuit de 10,14 kg. fontă 
turnulu pe oin/orâ ridicând naț
iei productivitatea 
Întreaga secție cu 100

rua procentul
redus dela 22 
tuli.

dc deșeuri a foit 
la iuta la 16,2 iu

Mart ir iji tiiiunca <)L|i-
nut de minerul Pup Lutlutic 
dvlu IVfrilit, u fu't lotudata un 
bun prilej <li* vcrifiinn* n acli- 

gu/jLalur de perele.
S’u pulul fel cu n sta tu ca 

intru nidjc m<ksuru, guzetck* dt. 
pene — fuE’<*r — indi
cak- in asemenea ocu/juni, un 
existai, tocmai in candipuiui- 
ne<t*>arc.

l'n nri.aXjl s^iu J«»uo
ctc. l<juh- eiqirm/ajn.l 

ni meu Iul mrn pună I.
A>tivJ, spre exemplu, în 

de apel u exploatării, gazeta de 
a urguiiL/apej 
a public al un 
r'bitn. tiK'ma1 
prin felul in 
rtjpre/iidâ im 
trebuc u roiul.

M-urie,
ev «■-

in uncii pe 
lu suta

UN AJU.FONI A SOVIETICA.
TOR PRI.țlOS IN ÎMBDNVIA- 
TIRI.A CALI I A |H I LUJERI
LOR. IN IU.DI ( I lll'\ |‘RO- 
<_ UNTULUI 1)1 Dl ȘEI HI Șl 

REBUT LII 1

3.181.740
PRIMA

ECONOMISII 1 INLl 1
JLMA1ATE A ANI LII

1949

pentru niArlrca produc- 
pruductiv Itățli muncii u

do tuburi. 
îmbuuă'u|iri sub-

Fonta produsă de furnalele 
dela Hunedoara confine un pro
cent de mungun de 3 la suta. I- 
ceuMă fontă e potrivită pentru 
fabricarea afeturilor, insă tur
nata jn tuburi prezintă crăpături 
și poroziuni mari, rezultând ast
fel un procent ridicat de rebu
turi.

In anul 1949 acest neajuns a 
fost i>‘lâlural. I)in Marea fură a 
Socialismului, muncitorii fabricCi 
de tuburi dela uzinele ISS Hu
nedoara, au primit însemnate 
cantități de fontă, cu un procent 
de mattgan de 0,6—0,8, care e 
folosită cu succes la turnarea tu
burilor de canalizare și presiune.

I’aralel cu ajutorul primit din 
0'niut‘eu Sovietică, in urma exe
cutării mai atente a miezurilor 
fi a formelor, precum și in ur
ma introducerii cântarelor pentru 
controlul greutății prevăzute 
pentru fiecare tub, procentul de 
rebuturi a fost redus simfitor.

Astfel, pe langă faptul că tu
burile turnate la Hunedoara nu 
prezintă coroziuni și crăpături, 
procentul de rebuturi a fost re. 
dus dela 77,5 In sută — media a- 
nului 1948 — la 10,39 pe primele 
6 luni ale anului 1949. Deaseme-

Lui>ta 
(|g| fi 
fost îmbinata armonios cu lupta 
pentru un reglut sever de econo
mii.

in acest sens, muncitorii fa
brice! de tuburi dela ISS lluuc- 
doara au pus accentul pe eco- 
nuinla do combustibil. întrebuin
țând cuptoarele in tnud rațional 
consumul de 85 kg. 
tună fonta turnata 
med a anului 19J8 
6 luni ale anului 1919
dus la ol kg. tona fontă turnata.

In acela, t urn șl clieltuelile de 
regie șl manoperă au fost reduse 
simțitor. In anul 1948 regla a fost 
de 10 lei, pentru fiecare 
lentă turnată in t'inp cu 
1919 clieltuelile ue regie 
reduse la 8 lei kg. fontă

Realizând aceste reduceți ta 
consumul de combustibil șl cliel- 
tuell de rcg'e cel 144 muncitori 
al labrlcei de tuburi dela ISS Hu
nedoara in primele 6 luni ale anu
lui 1919, au econonils.l 3.182.740 
lei.

conibusnbll 
cit a Iost 
pe primele 
a fost re-

kg. de 
pe anul 
au Iost 
turnata.

PARALEL CI) CREȘTEREA PRO. 
DUCTlViTATH MUNCII, A CRES

CUT ȘI SALARUL MUNCI
TORILOR

Instalarea Comitetelor Provizorii în comunele din plasa Hațeg /r.296 lei fafă

Instalarea Comitetelor Provizorii 
ale comunelor s’a desfășurat înfr'o afmosferă cu 

adevărat sărbătorească
In cursul zilelor de 7 și 8 iulie 

a. c. a avut loc, în întreaga plasă 
Hațeg, nstalarea Comitetelor Pro- 
vizirii comunale.

In toate comunele in care s'au 
ținut adunări publice, ocazionate 

i de acest eveniment intr’adevăr 
istoric, au luat cuvântul de
legați dn partea organizației de 
plasă a P. M. R. șfl membrii din 
Comitetul Provizoriu al plasei 
Hațeg.

Pretutindeni, un mare număr 
de cetățeni au ținut ca să ia parte 
ia aceste întruniri, manifestându- 
și d'n plin bucuria de a vedea 
puși în fruntea comunelor lor oa
meni ieșiți din popor, oameni 
vrednici și devotați cauzei clasei 
munctoare.

Numeroși 
ținut ca sâ 
în scurtele
nale, satisfacția 
văzând tradus 
act istoric 
tanță.

Apoi, în 
prezent'.

< Prov zorii
tul că vor munci, din toate pu
terile lor, pentru a putea duce 
— după expresia unuia dintre 
ei, — „carul țării noastre înainte 
spre socialism, s ngurul drum lu
minos al viitorului".

N1CU SBUCHEA. coresp.

în comunele

Criș : 
țăran

Preșe- 
munci- 
Viorel, 
Bădău

mai cinstiți și mai devotați cla
sei muncitoare, țărani săraci și 
mijlocași, a constituit un prilej de 
mare bucurie și sărbătoare, ma
nifestata cu ocaz’a instalării lor.

POPOVICI MIHAI, corcsp.

LA ANINOASA

Comitetului Provizo-
G. 

președinte: 
vice-

jiefetc „Milieu 
de sec- or P.M 
urliud p e.ir 
pentru faptul 
care a fo>l s 
exmipju tipic

OraKl luxarăți.

Pr mu ech’pa de mineri, echi
pa tovarășului Pup ludovic, ur
mând îndrumarea P. M. R., s'u 
clasat prima in întrecerile socia
liste. Prin buna organizare a 
ntunc'i, evitând timpii murfl, ab- 
sculele n emuli vale, șl-au mârit 
productiv Italea muncii, ub|inaiid 
mari depâș'rl de norma.

In aeelaș timp, au realizat mari 
cvorumul de exploziv, folosind 
mai mult ciocanele de abataj șl 
dând tu luda la li.rbune de cali
tate. Astfel, d au depășit cu mult 
normele, având urmaluarcle re
zultate lunare...

CINSTE LOR !
TOVARĂȘI, URMAȚI CAT 

MAI MlM.fl SI CAT MAI RE
PEDE EXEMPLUL LOR !”

In
care 
tău, 
terni
fulger.

Expiinuial pe 
rare tuvorașul

afară <k- condițiile teltuio- 
e prezi'ntal. prin fundul 
urticolul are tuemui Carac

al urticoluluiagi'ulurk:

fulger și gazeli-le u- 
uu existat in sala «ie 
gura pulului, au lipsi1

pL»tiv, caricatural fură u detenj 
gruietic tău răi'tiu'rrjfe, jx- mine
rul Pop Ludovic excluiuând.

Putem merge în uoucridiii; 
-am u rmitmi anul*' 
tn (oljul de jof>, dregea, na 

AUguitr! de cârbun»u înMJ’Jj*- 
pa .1 ii.niul pe 4*^ s'KJjipiia 
pe margini, alic tâlcxa fjgurt 
iLn echipa.

IX-NL-Hiil, d -5i|»ur prezintă
imp< rfi l putu tebimc incrctilcv 
tare tuni în><i pfili-
ir'u <nuun|u funj <tr Lumor in 
caricaturi ți pnn multa puUwe 
t-ugr^fVU.

JJoigur, că dată tușile ct'k pA- 
nu acum enumerate reprezintă 
incontestabil purp jfGzâtire, nu 
put fi (recutr cu xcderru uuftle 
l»țe*uri.

(.u/rtrlr 
fix. <laca 
apel, ți la
tai de âvurjîre din o4rlahc lu- 
«•uri de muncă bim* înp-lrs 
c a <• turba nuni&i de o Ic de f>u- 
pialațâ.

>iiidicatuL bruni dr Inlrctxfi, 
trasând Mircini și daiul date, 
n au țtiut ac n izx-z.e cât mai 
niuhe UM-iucUm gazete.

Inufara de u<t>ahta, im < iklâ 
uti biiQjur arlkul -«-inimi dr un 
inincJ’, prin care bă fir trun&iai- 
te, impresii. iiHuțuiuriT an^aja- 
iwnte concrute dt^princ din 
victoria lui Puț) Ludovic

Din ucrjdr motixe. pf'i’ru o 
evita Jn \iilor aM-menea Pp-uri, 
cade In aurcina sindkatubti, u- 
rientfindu-!»- după realizările* po
zitive ți anali/ându-și 
inum« in spirit 
tic. constatând 
Luiundc, să-ți 
bine activitatea
când gazx-'elc de perete la înălp- 
mea sarcinilor ce lu revin.

tutudal a 
critic ți uutocrL 
lipsttrile ți eiS- 

oru-nteze și mai 
de viitor, ridi-

scurt felul Jn 
Pop Ludotic a 

reuși! să dea rele mai frumoase 
rezultate in muncă pe iutreacti 
A alea Jiului, In continuare, ar
ticolul face prezentarea perfor
manțelor lunare, pentru a șfâr.i 
cu o incheere dintre cule nun 
mobilizatoare.

lot în sala de apel a exploa
tam, 
unii 
mai 
sunt
lozincă.

L'n sistem de gazetă in 
semn, a fost pus la pupil Cen
tral, reprezentând in chip sn-

PIERDERI
Buletinul Bir. Populaț*i pe 

numele Hoffmanii Andrei el-ta.- 
r ,t de Miliția I*e?roj®nL

Declar nul
• * *

Livretul Militar pe numele Pop 
Gheorghe eliberat de Orcul 
Hunedoara Deva Rqg. 92 lut. 
gradul soldat

Declar iiuL
• • •
Biroului Populației 

Tătnc loan cu nr. 36 
eliberat de Miliția

există 2 gazete — afișe, 
restrânse 
dinamite 
colorate,

Îndeplinirea sarcinilor ce Ie re
vin in cadrul planului de Stat 
l>e anul 1949 in numai 6 luni, a 
dus la o creștere simțitoare a sa. 
tăriilor muncitorilor. Turnătorul 
Florinca loan, de pildă, pe luna 
iunie a câștigat
de 11.318 lei cât a câștigat fn lu
na ianuarie. In 
muncitorul Cintina Lioiu a câști
gat 0—20 lei. l‘e luna iunie cl 
și-a sporit simțitor câștigul ridi
când un rular de 15.124 lei. .1- 
cCastâ creștere a salariilor a fost 
înregistrată la tofi muncitorii fa- 
bricei de tuburi care lucrează 
cu o productivitate sporită

Astfel, muncitorii fi tehnicienii 
fabriceî de tuburi dela ISS Hu
nedoara au încheiat primul se
mestru al anului 1949 cu un suc
ces strălucit, planul de produc
ție pe anul 1949 a fost îndeplinit 
in întregime tn numai 6 luni.

In cea de a doua jumătate a 
anului curent, entuziasmați de 
realizările obfinute, muncitorii 
fabricei de tuburi dela ISS Hu
nedoara au pornit cu avânt la 
lupți pentru noui succese în 
mărirea producției și productivi
tății muncii.

G. BUTANGHE, coresp.

luna ianuarie
in conținut, dar 
prin fugitul 

luând caracter
ca
de

de-

Buletinul 
pe numele 
din 1949 
Ogretin jud Prahova.

Declar nul.

Să facem din experiența 
minerilor fruntași un bun 

al tuturor minerilor
(Umare dia pag. l-a)

șese să lucreze cu spor, tocmai datorită faptului că nu cunosc încă 
o metodă de muncă superioară, care să elimine timpii mortll, să 
ușureze munca minerilor. Acestor grupe le este necesar schimbul 
de experiență cu grupele fruntașe dela care să învețe să muncească 
organizat și cu spor. Le este necesar schimbul de experiență gru
pelor care depun eforturi mari pentru a se menține în rândurile ce
lor fruntașe în sensul ușurării muncii. Le este necesar schimbul de 
experiență grupelor fruntașe pentru a-și îmbogăți metodele de num

en noui șl noui învățăminte care să le facă munca mai ușoară 
mai rodnică.
Organizațiilor de Partid șl in special sindicatelor care trebue să 
ocupe intens și neobosit de ridicarea In massâ a productivită- 

muncii, le revine sarcina de a acorda atenția cuvenită schimbu- 
de experiență in muncă. Schimbul de experiență nu trebue să 
o manifestare sporadică. El trebue organizat pentru a deveni ți

nui din cele mai prețioase instrumente in diminuarea numărului de 
grupe rămase in urmă, In mărirea numărului de grupe fruntașe, care 
să lupte cu succes și neobosit pentru cărbune mal mult, sprijinind 
astfel muncitorii din industria grea, prelucrătoare șl din transporturi 
in lupta pentru indeplinirea Planului de Stat pe anul 1949.

Plini de mulțumire au primit minerii din A’alea Jiului vestea că 
Pop Ludovic și-a încheiat Planul pe anul 1949. Plini de entuz asin 
șl hotărire și-au luat angajamentul de a-i urma exemplul prin spo
rirea producției de cărbuni, spre a întâmpina anul 1950 in mancă, 
cât mal curând.

fn lupta pentru a indeplini înainte de termen programul produc
ției de cărbuni, schimbul de experiență, însușirea metodelor per
fecționate ale fruntașilor, constitue unul d n factorii seamă ai vic
toriei.

tovarășului Popa llie din 
Județenei PMR Valea Jiu- 
tovarășul Bardose, secre- 
Com’tetului Provizoriu al 
Petroșeni, în ziua de 8 

c.

la Baia de Criș. instalarea Co
rn tetelor Provizorii 
dm întreaga plasă.

Comuna Baia de 
dinte: buitea losif,
tor; vice-președinte : Paul 
țăran muncitor; Secretar: 
Nicolae, funcționar.

Comuna Tebea : președinte: 
Rusu G. muncitor miner; vice
președinte; flieșu N. țăran mijlo
caș. secretar: Trifu

Comuna Ribița:
raur Gli., țăran muncitor : 
președinte, Dan Lucreția, țărancă 
săraca și secretar: Costea loan.

Comuna Risculița: președinte- 
Negr u Aurel, țăran sărac; vice
președinte: Ceanu Siniion, țăran 
sărac; secretar: Ionescu G.

Comuna Tomești; președinte : 
Lucaciu Sabin, țăran sărac; vice
președinte: Nedea loan, țăran să
rac; secretar: Miclean G.

Comuna Vata de jos: președin
te : Mâț Miron, țăran sărac, vice
președinte: Bulz D.; secretar: 
Lupsa Nicolae.

Comuna Birtin: președinte: Pe- 
truș S., țăran sărac, vice-preșe- 
dintă . Vraciu Carolina, țărancă 
săracă; secretar; Bota Silviu.

De remarcat este faptul că 
prntre țăranii săraci și mijloca
și instalați la conducerea trebu
rilor gospodărești a comunelor 
din Plasa Baia 
sesc și 2 femei.

Felul în care 
conducători ai

Instalarea
riu al comunelor s'a făcut în pre
zenta 
partea 
lui, și 
tar al 
Plasei
iulie a.

Comitetul Provizoriu al comu
nei din Aninoasa este format din 
tovarășei : ,

Lazăr Adalbert, președinte, Bo- 
rodi Petru. vicepreședinte și 
Popa Viorica, secretar.

După 'instalare, tovarășii din 
Comitetul Fiovizoriu și-au luat an
gajamentul să depună o rodnică 
activitate, 
mai bine 
lupte din 
nătățirea
oamenilor muncii, pentru 
tia să-și poată îndeplini 
lor sarcini in cadrul 
nostru Plan de Stat.

A. ANDRL'C, corcsp.

Rcpubbca Populară Română 
Judecătoria Populară Mixtă 

' Deva, jud Hunedoara 
CITAȚI U N E

Nr. dos. 1.481/49 din 4 iulie 1949
D-na Aera Lucia Nedelcu fost 

cu domiciliul in Deva, astăzi 
necunoscut, este citată înaintea 
acestei judecătorii, sala 
dință nr. 50 pentru ziua 
iulie 1949 ora 8 a. m., ca 
în procesul intentat de
Aioanei Dumitru din Deva, pen
tru conciliere — divorț — iar 
pentru judecarea 
ziua de 2 august 
m., cunoscând că 
prezentare se va 
form legii.

Judecător (ss) 
Grefier șef (ss) 

tescu.

că 
Si(ărani muncitori au 

cuvântul, arătând, 
cuvântări ocazio- 
pe care o resimt 

în realitate acest 
o capitală impor-

ia 
lor

de

se
I>1 
lui 
tie

aplauzele tuturor celor 
membrii Comitetelor 
și-au luat angajamen-

IN PLASA BAIA DE CR1S

In ziua de 6 iulie a avut loc

de Criș, se gă- 
țârance sărace, 

au fost aleși noui 
comunelor, cei

să gospodărească cât 
treburile comunei și să 
răsputeri pentru imbu- 

condit iutilor de viață a 
ca aceș- 
mărețele 
primului

de țe- 
de 23 
pârâtă 

către

în fond pe 
1949 ora 6 a. 
în caz de ne- 

proceda con-

Nicolae Batea 
Aurelian Cris.
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Tovarășul GJieorghl Dimitrov a 
ost uevoit să emigreze in străină

tate, dar și acolo, el a desfășurat 
activitate revoluționară cu și 

ai mare energie. Lumea intrea-
ă iși amintește de atitudinea e- 
oicâ a lui Glicorghi Dliuitrov la 
roccsul dela Lelpzig in 1923. Prin 
uralul său levolutionar in fata

Congresul F. S. M..

Glorie tie în veci, mare luptător
cauza lui Lenin - Stalin’)

unul 
calea

Federația Sindicală Mondială este 
din obstacolele cele mai serioase în 

planurilor criminale ale lorțelor 
imperialiste

realizarn

Din mijlocul nostru a plecat 
mlneiitul Irunta» al mișcării iiiiin- 
ătorești Internaționale, discipolul 
-I continuatorul Iul Marx, Engels. 
Lenin, Stulin, conducătorul șl in- 
văp'torul poporului bulgar, inte- 
ueelorul Bulgariei populur-demo- 
rate, prietenul sincer al Uniunii 

Sovietice, luptătorul înflăcărat șl 
ic'lufricat pentru pace, democra
ție șl socialism.

Dlu aull tinereții șl pană in ul- 
mielo zile alo vieții sale, Glicorghi 

Mlbailovicl Dimitrov șl-a închinat 
aato iorfele salo, întreaga sa e- 

oergle nestăvilită de luptător re
voluționar, uiarel cauze a clase 
nuricltoare.

bandlf Hor fasciști, tovarășul 1)1- 
■nltrov, care era prizonierul lor. 
a dat un exemplu de neuitat de 
dârzenie bolșevica șl convingere 
Ideologică. I u acest proces e| a 
declarat ;

„Iste adevărat că sunt bolșevic, 
rexoluflouar proletar... Sunt Intr'a- 
de\ar un entuziast țl un admira
tor al Partidului Comunist ul l ni- 
uidi Sovietice deoarece acest 
Partid conduce cea mal mare (ara 
din lume, o șesliue din globul pă-

pul ci'lul de al doilea război mon
dial.

lovarașul Dlmllrot lllud o per
sonalitate do frunte a mlș.arll 
inimcitoreștl liiteriiaiiouale, a ma
nifestat o grija deosebita pentru 
patria sa pentru poporul său.

Cu inllâcaiiirca șl consec*«uta 
de revoluționar proletar caic l-au 
loM pn»prll. el a demascat 
clldie imperialiștilor anglo-diue- 
rlcani care pregătesc un nou răz
boi mondial.

u

Tovarășul Dlmitiov a parcurs1 
întregul său drum revoluționar, 
Ac peste 54) de uni, sub steagul 
marxJsm-lenlnlsmulul, ducând o 

ptă neobosită pentru cauza Iul 
enin-Stalin, pentru comunism.

In Coate luptele revoluționare, 
in anii de grele înfrângeri și iu 

iii de mărețe victorii, toxarăsul 
dimitrov a (Imit sus steagul de 

ptă al proletariatului Interua-

Partidul Comunist din Bulga- 
șl proletariatul bulgar in spirl- 
credlnfel lată de învățătura 
Lenin șl Stalin.

El a unit poporul bulgar șl l-a 
nspirat jn lupta împotriva capl- 

liștilor străini șl bulgari impotri-
a lacheilor lor.

Eminent uiarxlst-leninlst, tova
răș credincios de lupta al marelui 
Stalin, tovarășul Dimitrov a edu
cat

Comuniștii din Bulgaria, deta
șamentele de partizani. to|| pa- 
trlolil bulgari, care cu armele 
Iu - mâini s'uu ridicat împotriva 
cotropitorilor fasciști germani, au 
impar|lt întotdeauna voluta con
ducătoare șl indrumătoare a to
varășului Dimitrov. El a infla- 
cărat Jiiiinile patrlo(llor bulgari 
cu credința in eliberarea patriei 
lor de dușmani, cu credința in 
înfrângerea Inevitabilă a fascis
mului, cu credința in victorie.

cu- 
u 

necruțător laja de tradaiu- 
feocialismuluh Toata lumea

Kezolutia Congresului pra raportului de activitate
al r S. M

< r/ de •' dudea < uHfiret ai IiL/Iki' jî-SJi pu» teHile
l>dcruft*i Sitidifub Mif/tdiah d >p« f£inj« U- ii. «sta* ul 7' tdm-atu-

aduplal urniifoari a rtiuiu(ic a- rdur AII, .. ! uftuf - u Jutatojn
dl cviiblilU Iu j geucrul ai eongre-

su/Td ră/Hjrtulnt de al sulul fellulKalL-,liT Ri tU
/ Mf ( ) in ir-i< fvar --«rii - -pu.

Aratăfid d fu curtai celor rdur j»«»l-U< i -.-d-g* !t*r aii-
de luni care au lretul d^l.i ('oH- idit-aUH'fj'vbld ■fi râirli ■ uiiș-
grchil de (ur^htiiire a MV a carii Mii-hcadr
trd.lâ urțaiti/ațl? a a> purtat 1" < ungurul <_« HidajutifL p ai^ta

mântesc șl având in frunte pe 
marele conducător Stalin, constru
iește eroic șl victorios socialismul".

Distrugând 
ale Germaniei fasciste. 
Sovietică 
Bulgariei

Iurtele. principale 
Armata 

a Intrat pe teritoriul 
ca eliberatoare a el.

Poporul
mire frățească Armatei Sovieti
ce. LI a organizat o rascuala 
armata impotrha înrobitorilor 
fasciști șl la 9 septembrie 
sub conducerea lui Dimitrov, a 
InfLptuit lovitura de Stat revo
luționară, luând puterea in mâi
nile sale.

bulipir a făcut o prl-

De doua ori in 1923 șl 1926 
ronducătorll fasciști al Bulgariei 
-au condamnat pe tovarășul Dl- 

itrov la moarte. Spaima bestială 
capitaliștilor inebunltl i-a im-

Ins la fapte sălbatice cu orice 
ret să nimicească pe inflăcăratul 
ribun șl luptător pentru cauza 

menilor muncii. Dar nici ares- 
ărlle, nici condamnările la moar- 

, nu au frânt voința de fler 
curajul nestăvilit al lui Glieor- 

I Dimitrov; dimpotrivă, aceste 
ersecutil l-au călit șl el a deve- 
it un luptător din ce in ce mai 
ecrutător impotriva capitaliștilor 
n tară.

Prin aceste cuvinte s'a oglindit 
intreaga personalitate a tovarășu
lui Dimitrov, comunist adevărat și 
luptător neiufricat. Ca un adevă
rat erou el a smuls cu curaj mas
ca provocatorilor fasciști, l-a pi
ronit la stâlpul Infamiei in fata 
intregel lumi. Din acuzat, el a 
devenit un acuzator de temut al 
fascismului, a ridicat 
de luptă impotriva 
sângeros.

Poporul butnar In frunte cu 
Partidul Comunist Bulgar, sub 
conducerea tovarășului Dimitrov, 
a creat Republica Populară De
mocrată, o nouă epoci a Început 
iu \ia(a Bulgariei, epoca cons
truirii socialismului țl a priete
niei veșnice șl de nesdruncinat 
cu popoarele Lniuiiii Sovietico 
si țărilor de democrate popu
lară.

sus steagul 
hi tlcrisiu u I ii I

nost de se- 
Executlv al

Fiind ales in înaltul 
cretar al Comitetului 
Internaționalei Comuniste, Gheor
ghl Dimitrov, a dus necontenit 
lupta pentru crearea șl consolida
rea frontului unic proletar și popu
lar, lupta 
impotriva 
pregăteau 
Germania,
ajutorul Imperialiștilor anglo-ame- 
ricanl. Gheorghl Dimitrov a che
mat pe oamenii muncii din toate 
(ările să strângă rândurilo 
Partidelor Comuniste și 
totdeauna gata să dea un 
nimicitor ațâțătorilor la 
război.

Tovarășul Gheorghl Dimitrov 
a nutrit, o dragoste profundă pen
tru (ânara generație. Continua
tori credincioși al Iul Len'n și 
Stalin, ca adevărat conducător 
al poporului bulgar vedea in co
pii șl tineret viitorul tării sale, 
manifestând o grilă continuă in 
a-i educa astfel încât să devină 
constructori activi ai socialismu
lui.

Tovarășul Dimitrov a acordat 
importantă excepțional de

Împotriva fascismului, 
războiului pe care-l 

atunci conducătorii din 
Italia șl Japonia cu

In anul 1923, când indignarea 
tasselor din Bulgaria impotriva 
ânticroascl dictaturi fasciste a 

btăcat forma unei răscoale ar
ate, Gheorghl Mlhailovicl Dlnil- 

ov a fost în fruntea Comitetului 
evolutionar conducător și a in- 
rumat poporul muncitor in lupta 

impotriva fasciștilor. Această pri- 
ă acțiune revoluționară a fost 

năbușită de burghezie cu ajuto- 
I soclal-democratllor de dreapta 

d a celorlalți trădători al clasei 
muncitoare.

in jurul 
să fie 

răspuns 
un nou

edu- 
de

El a muncit mult pentru 
carea șl ridicarea cadrelor 
conducere ale Partidelor Comu
niste credincioase marxist-leninls- 
mulul și apărării intereselor mas- 
selor.

Mari sunt serviciile pe care to
varășul Dimitrov le-a adus puter
nicii mișcării antifasciste m lupta 
de ePberare națională care s’a 
desfășurat in toate tarile in tim-

o
mare rolului femei in construi
rea nouei societăți, traducând in 
vla|ă cuvintele Iul Stalin că fe
mela constitue o mare forfâ in 
construirea socialismului. Femei
le ii datorează lui Dimitrov fap
tul că ele au devenit o mare for
ță in Statul lor, că Iau parte ac
tivă la viafa 
tiv sunt pe 
bărbații in 
construire a

Dragi tovarăși, prieteni, cetă
țeni !

Numele lui Gheorghi 
este nespus de scump 
piat tuturor oamenilor 

fn persoana sa, clasa
re din intreaga lume a pierdut pe 
unul din cei mai eminent! șl va
loroși fruntași, tovarăș de luptă 
al tovarășului Stalin, luptător ne
obosit pentru pace șl democrație 
impotriva ațâțătorilor la război.

politică șl că, efcc- 
aceeașl treaptă 

toate domeniile de 
Bulgariei noid.

cu

Dimitrov 
șl apro- 
in uncii, 

muncitoa-

Tovarășul Dimitrov, acest 
vaier al datoriei șl onoarel, 
Iov t 
rll
știe cu ce principialitate Imran- 
s.genlâ a demascat clica Iul Tlto 
care a trădat cauza socialismu
lui. Gheorghl Dimitrov este Iu
bit llerblnlc de întreg poporul 
sovietic. 11 a câștigat această dra
goste a oaineii lur muncii din L- 
nlunea Sovietică prin lupta sa ne
obosită pentru cauza clasei mun
citoare, prin credința lată de l.c- 
nln-Sialin. Gheorghi Dimitrov a 
lost un prieten sincer al Uniunii 
Sovietice, scumpul nostru tovarăș 
de lupta revoluționar.

Grea este pierderea pe care 
om suferlt-o. Poporul bulgar a 
pierdut pe invl tătorul șl conducăto
rul său. Dar tovarășul Dimitrov 
a lăsat poporului bulgar o mărea
ță moștenire, noul Stat popular 
al Bulgariei libere, întemeiată sub 
conducerea sa. frontul patriei cre
at de el, care se bazează pe a- 
llanta trainică Intre clasa munci
toare șl tăranmea muncitoare, 
precum șl Partidul Comunist Bul
gar. puternic sudat, educat de el, 
care va duce mal departe popo
rul bulgar pe calea trasată de 
Lenin șl Stalin. pe 
rll socialismului, 
care marele său 
Gheorghl Dimitrov 
consecventă.

Oamenii muncii 
nu sunt s'ngurl. 
ăiltrov șl Partidul 
gar au lăcut totul
porul bulgar să trăiască 
fie educat in spiritul prieteniei 
veșnice de nesdruncinat cu ma
rea Uniune Sovietică, in spiritul 
unltăfll frățești cu țările de de
mocrație populară.

calea construl- 
pe calea pe 
liu. tovarășul 
a urmat-o cu

din Bulgaria 
Tovarășul Dl- 
Comunlst Bul- 
pentru ca po- 

șl să

In fa|a sicriului tovarășului Dl- 
ntllrov. milioane de oameni Jură 
să lie credincioși cauzei socialis
mului, cauzei Internaționalismu
lui, ideilor Iul Lenln-Stalln.

Vlafa luminoasă șl strălucită a 
marelui fiu al poporului bulgar. 
Gheorghl Dimitrov, reprezintă un 
exemplu care Inspiră pe luptăto
rii pentru comunismul din lumea 
întreagă. Oamenii muncii din 
toată lumea in mersul lor tot 
ina’ntc spre eliberarea de sub ju
gul capitalismului. In lupta pentru 
victoria cauzei Iui Mnrx. Engels. 
I en’n. Stalin, vor păstra in s eci 
In in'nrle lor, chipul strălucit și 
nobil al Iul Ghenrghe Mihallovlcl 
Dimitrov. înflăcărat tribun și 
luptător pentru comunism.

Glorie t’e in veci, marc luptă
tor penrru cauza Iul Lonin-Stalin I 

Amintirea ta este nemuritoare.

dtphfii t'unfufnutjfc m tar<.i,lde 
tl tcoj»urd>- j.rui lămâie in t!.i 
tulul r tuluți« de< că r* l
de al dyilt a ( ulififci al 1 V â- 
pfubu pullti' i fi ai tiuitaic^ conți- 
Itfiiliii act uhu ți a broului nr. 
cuhu dth crearea led^nțitl

C t*l dr ul * bolea (. oiigix* al 
LSM u proba nc|‘uml<- biroului 
cxtM-uiiv al F.'iM care tii 
ij<-j xi fim Sc^jlcmbrx* 
dela WaibiD^tun a an*rliut oa. 
uiiiiij mtiiifJ d-Ui lumea Intr^a-ii 
dr scopurile ugrcuvr ale 
jiuuii ii iirna| ionele, 
curv aciu'lu ți Ir-a 
linii Jj unui pU|Jn de 
lcrpiiium.i c« Iu» «lc- 
razboi mondial.

Politica celor mai 
Dupoliirt czrpitalifiie r>tr 
futilii dc 
ini|M*riahțtii 
lie^enjunir, 
vconouiica. 
militar a.
«•'ir urw din ru a *u! est arde tu*‘- 
fctei politici de VHjIeiqa urourlzt 
de mouupolurîie capi ahâlv țj ca 
u fost demascată de (.onMliul 
General i.l FSM In <esiutua ‘a 
din Praga in iunie 191'’.

Lejer ațin Sini iicală î
este unul dintre obstacolele c Ic 
inai serioase in calea rvad/uJtt 
planurilor criminale ale forțelor 
imperiul iste- Nu <-ste de mirare 
de aceea că aceste forje apen- 
|n lor au îndreptat impotnxa 
FJjM atacurile lor in\<r-unaU-, 
încercând o disen djtezr, ° 
dezbine și sa determine lichida
rea ei

Cel de al doilea Concrt^s ul 
FSM aproba intru total atitudi
nea niujuritujii biroului executiv 
și comitetului executiv, can- a 
ru-*purh> în ianuarie 1^49 propu
nerea nccin>tf(A a conducâturd«»r 
Congresului Siudjcatclor britani
ce și CB), menită sa întnerupl 
activitatea ISM și astfel «a dis
trugi aceasta organiza pe «indi
cata mondiala

Menținând Fedcrajiu Sindical’, 
Mondială și cmtinuân l • pună 
în aplicare hoiunrile Conferin
ței sindicale mondiale d» la Lon
dra și ale Congresului de con
stitui dela Paris, biroul execu
tiv $i comitetul executiv al FSM 
au pricinuit o înfrânpwc forțe
lor Mac|i<mare și a(â|A4orilor la

ir>i

stopuri p- 
pro|)iLv dlu 
un an după 

..i duilej

activi' mn- 
exprt. 

ac|iu:u1c intieprin»c <lr 
aineriCani Planul <i? 
planul de dominare 
finalii ijra, polilkă fi

numit plaiul Mar-ball, 
din manifestările

(«naducutun bJndiCtdl dlZldfl.ți 
turc uti ucpuiittt jji urina rdt- 
imMr prujd-- 1< iu . • r-urilr un- 

tuipuU'Ku j<r-.‘eta*k»r 
duDi 1 Jur DiHli' J| • un . 
orpahi/updor hjf i •’*- apt*r,j Od 
hu'ttrărt prngfuxuul 1^41'10
1 SM.

Gutigre-ul oih-ttt'u ru satisfac- 
|i«- cu jutx-tc.nlr curtducătorilor 
C’vngTr-u Iul î»îndi<.“ittfl:jr LnlalM- 
«t C 1< J. înțolite i d "‘rugă 
J >M. au 7uf<rn fiii r f . mttp'r*.

In <• u !j ftqiluhu ca CoJl-TC?«*1 
• fodu.io4«»r brrtaimv -j Cl<), 
pn-țiim ii *dtc <v-utrc b.’jjKjntJe 
uU pafu-z 1 1 >M, a - -a - ’ t Tailiâue 
o o ganizh’ie -mă.al. pot* r ț 
și tTgnb.ili.i car -'r'sli.v lu*>- 
la'tu <« u luatele din majuTl’atca 
(in ât>itoarr u |â 
1 tăfi ag.t furJi 
ILupună 111 ul. . rrl 
politii e.

In n i ii< li
ni* jnbri ut I M.

ul
lutru «zrfaiii’lur I? 
roal eiiiiihv, 
tiv țd toHfihul p-

< rl de al dud*’ 
1 XM în>an i umz.i 

liv ><i cxti ndu ai 
in Avdrrta mențim 
iu loate crnlîttlr ■ 
|iui.jd<* și fccparat cu V ’ e orgO- 
ni/ajitlc &indw*alr care -țțrijinâ 
LSM. Cungrt^ul cere tuiurur or, 
paui/atiihir «ti sprij n<- firbvita- 
ica jK-rmaueniji ți zi de xi » 
FSM pentru apârar-a intereselor 
oamenilor muncii

(ol 
ISM 
ferm A 
tifin.tk. 
ti rn ijiinalc r.amar. de pro-
ducjic tdețMrțarmifti le profesio
nale al<- FSM i, precum și sindi
cat-le tuturor profesiunilor din 
t»*ate Jârd<^ v« r contribui pnn 
to.itt‘ mijluJole Cf le slau la 
dispoziție la ^îabilirtia de 1 exi
luri pcrmaneiit<‘ și «LrtCte între 
rocile de milioane tic oameni ai 
muncii din Iu num i otreapă, suF 
conducerea F«>M.

Pune na în aplicare a hotărfri- 
lor și re/uldtftlor celui «le al doJ- 
lea Congres al P"M va consti
tui sarcina ct<i mai impar’antA 
o Fed* rafiei Smdu .de M ondiale.

Ti.T&bSi# 
al d-.llr.dr

I apri»b?i acKvi- 
o inducere, bi_ 

ro ni JU'tul evreu- 
raJ

•) D>n discursul rostit de Ma
reșalul U. R. S. S.. K. E. Voro- 
șilov la funerariile lui Gheorghi I 
Dimitrov. I,

d<- i 
:șt < 
c.t

a<'

Generalizând sistemul de preluarea 
lucrului pe schimb

a obținut un succes sl mai Iru- 
mos ; a depășit norma cu 54 la 
sută; deasemenea grupa Iul Pop 
loan 39 a depășit norma pe 
treaga lună cu 29 la sută.

Astfel, preluarea lucrului 
schimburi generalizată la

ln-

toate grupele sectorului III Pri
boi, .1 dat posibilitate mnerilor 
de aici să se situeze In fruntea 
celorlalte sectoare ale minei Anl-
noasa.

E POC VXCIOS, coresp. voi.
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