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zilele trecute buzele usucla- 
Știliițllca a tehnicienilor din

știlnțlllc șl Ideologic u| teli-

deosebește fuiidu- 
a acestui lapt, po-

tclinicianului erau

Tehnicienii din Valea-JIulul au pus 
(lei lor științifice afiliată la Asoclallu 
R. P. R.

Având do scop ridicarea nivelului
nlclenilor noștri, stimularea creațiilor ștllnțlllcu care contrlbuo Iu des- 
voltarea ști nțel in R. P. R., ușurarea cunoașterii științelor tehnico 
sovietice șl do a lupta impotrlva curentelor reacționare d'u dome- 
■iul științelor tehnice, noua asociație coustllue șl eu unul din facto
rii care vor aduce o contribuție de seamă la desvoltarea socialis
tă a țârii noastre, lată do ce Iutiințarea acestei societăți esțe salu
tata cu bucur.e de muncitorii șl tehnicienii mineri, ca și de toți oa
menii muncii dn Valea-.llulul.

Lupta pentru Plan, lupta pentru construirea socialismului, pen
tru clădirea viitorului luminos al patriei noastre lupta ce Întru
nește sub steagul Partidului toate for|ele creatoare alo poporului 
nc cere tot mal multe energii. Nu ne putem inchipul aceste energii 
nunul in lor(a (izlcă a omului. Ele (rebuesc smulse naturii, trebuesc 
smulse mașinii, trebuesc create prin progresul științei șl lehulcel. 
Pentru aceasta era necesar luiiiiițarea unul organism corespunză
tor, a unul organism care să ajute la ridicarea corpului nostru de 
tehnicieni la înălțimea sarcinilor pe care lupta pentru construirea 
social.sinului I Io pune Iii față.

Regimul nostru do democrație populară se 
mental de regimul capitalist do erl. Ca urmare 
tifla Șl rolul tehnic anului de azi.

Sub regimul capitalist capacitatea șl munca
puso in slujba claselor exploatatoare. Nu vorbim alei de pseudo- 
tehiilcleuli proprietari de labrlcl, întreprinderi care făceau parte din 
rândurile ticăloase alo exploatatorilor.

Tehnicienii cinstiți care nu erau uneltele patronilor — erau 
exploatați așa cum erau exploatați toți oamenii muncii, Iar des- 
vollarea lor profesională, era iugrâdită de lot felul de piedici. Cil 
totul alta este situai a lehiilcianuIul in noua societate, iu regimul 
nostru de democrație populară.

Principalele mijloace de producție fiind trecute In proprietatea 
Statului ca bunuri ale întregului popor muncitor, rodul muncii teh
nicianului nu mai intră in buzunarul capitalistului exploatator, cl 
vine să intârească avutul colectiv al celor ce muncesc ; deci capa
citatea și munca tehnicianului numai sunt puse in slujba claselor 
exploatatoare, cl in slujba poporului. Numai iu reg'mul nostru de 
democrație populară, când tehnicianul a devenit un adevărat cons
tructor al societății socialiste, munca sa se bucură de toată cins
tea ce I se cuv ne. Numai in regimul nostru de democrație popu
lară, tehnicianului II sunt deschise toate drumurile către cele mal 
înalte culmi.

Conștient de rolul său In noua societate, tehnicianul trebue să 
fie strâns legat de Partid șl de clasa muncitoare. El trebue să 
te prin toate mijloacele să ușureze munca omului, s'o facă 
productivă ți mai plăcută.

Dorința muncitoralul de a produce mal mult șl mal bine,
bue să găsească iu tehnician uii sprijin real șl imediat. Munca 
Inovatorilor, raționallzatorilor, fruntașilor in producție ca șl a celor 
rămași in urmă, trebue să se bucure de o deosebită atenție șl de 
sprijin din partea tehnicienilor. Tehnic anul trebue să găsească in 
muncitor șl muncitorul in tehnician, un tovarăș ideal de muncă. 
Numai unind, imbinând strâns munca tehnlc'anului cu a muncito
rului, cu a minerului, putem să luptăm cu succes pentru îndepli
nirea sarcinilor noastre in cadrul Planului de Stat, numai așa pu
tem lupta cu succes pentru construrea socialismului, pentru pro
gresul Patriei noastre.

Trebuesc lichidate iără întârziere rămășițele, mentalitățile în
vechite, a unor tehnicieni de a privi de sus, cu aroganță pe mun
citori, după cum trebuesc lichidate fără întârziere rămășițele men
talității greșite a unor muncitori de a privi pe (ehn'cienl ca pe

cau- 
mai

tre-

(Continuare în pag. IV-a)
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LA 7 NOEMBRIE!"
Acesta este angajamentul grupei lui Moraru Gheorghe 

dela mina Lonea
rcrminiiie încă o săptămână <le munca Prima săpluinănă de 

muncă pe cel <le ut treilea Iriinestru id anului, lumi'ia rib‘, la 
cure il scosese colivia, l-a înviorat. Șl a știu» lampa de s‘gu- 
runlă fi sa i'ldreptat spre

La alelierul de grup 
al minei Ăninoasa 
campania calificării 

se desfășoară 
cu intensitate

160 căderea

irivloiat. Și.a 
lăm părie s’o den in primire

- Hai la tren mai Morar, 
mai st.iin jos o leuca. Ne mai 
dilimm 
spuse 
ortacii 
predat

|

puțin, sunt obosii ii 
Marian Adrian, imul din 
din grupa sa, dupA ce au 
lămpile.

— Viu acuma măi Mariane. 
M i duc iritai șâ-mi iau foaia dela 
Moldovan. Vm șl eu îndată.

Moldovan, dela biroul de nor
mare care le imparte ziarele, era 
gata Je plecare. Era aproape două 
»i jumătate după masă, l-a întins 
z arul grăbit și au plecat Împre
ună.

Când Morarii a eșit din nou in 
curtea exploatării, a desfăcut zia
rul. Așa 
trece cu 
da ce e 
mai întâi
za mai mult ; acelea despre ini
țieri.

Ii plac mult aceste articole. 
Scrie despre ei, despre munca și 
greutățile lor.

‘Răsfoind ziarul, de data aSta a ~ 
rămas surprins. Ochii îi fugeau 
peste rândurile ziarului.

— Strașnici mineri 
lia ! Și-au îndeplinit 
Și chipurile lor I

Un huruit surd de
cut sa sara ca ars. 1 rase de lo
comotiva electrica, vagoanele în
cărcate cu minerii ce eșiseră dm 

Lonea. Și-a 
la spinare $i 
vagon prins

e obiceiul lui. Mai întâi 
ochii pcsle titluri sâ va- 
nou, apoi, acasă citește 
articolele ce-| interesea-

mai sunt ăș- 
planul 1 Uite

roți, l-a

șut,, au pornit spre 
luat repede ciutacul 
sa urcat în ultimul 
din urmă.

■ Am să citesc 
întâi i .. spăl, și mă

I se părea că trenul electric 
care-1 duce în f ecare zi de aca-

foaia acasă, 
așez în pat.

sa la ui.na 
mei ce prea

și dela ni na acasă, 
inctt.
• * •

de dhtiiiP'ufn, Moroni »o 
sculai mai dcurttiu* cu ori<‘âod, .4 
fiioi așb'ptsd aproape o jumulule 
de ura piînă hi plecarea {reiitt- 
lut spre Jiel. Ar fi mers pe jos 
• ă aju'i^ă fnai deurejiie. 
așteptai ru pl'ce trenul. . 
tea su I ujungă din urmă.

Jjuns Lt mina, șin strâns 
iacii din schimbul cu c»re 
crt'r’-zâ fi incepu t>ă le apună:

Mai tovarășilor, voi ufi a- 
fhd de viitoriu lui faop l.udooii?

— ( uni să nu îl răspunse 
Mărimi Adrian, Ooitr uni cilii și 
upelul lut către mumilorii din 
înlreuga (ură. Nu cheamă la lup
tă pentru îndeplinirea planului 
înainte du termen.

— Trebue iâ răspundem hi li
pului lui — interveni vagonului ul 
(Ihcorghe al lui Florida.

sa intram mai cu- 
i și găsim în a~ 

lui 
sa n(‘ 
trebue 

am ci- 
muncit 

-Ifa va trebui su

In luna Martie, pe lângă 
Herul de grup al minei Aiilnoasa 
a lost descinsa o școala de per
fecționare pentru
cratere. Zilele trecute, 
de periecllonare 
urma căruia 2H 
venit -peclul sti 
manipularea șl 
rclnr in mina.

ale-

insă a 
pu-S',-

or-
lu-

Au zic . 
in mină 
minerii din schimbul 

Clteorghe. Acolo o

rând
bulaj 
Ilufa 
consfuluhn cu foții: cum
să muncim m»i faine. £ri 
til in „Zori Noi" cum a 
Pop și ai Ini. . 
muncim și noi.

Și împreună cu 
urinei ai lui s'au 
puf. Au intrat in 
pe primii, și au 
dăuc.

Moraru, cei 4 
indrepfat spre 
colioie aproa- 
coborât tn a-

• * *
fit abataj era lln'șie. Cu lăm

pile pe genuebi așezați pe bu
tuci, 9 mineri ascultau cu utare

(Continuare în pag. Ill-a)

DIN EXPERIENȚA MUNCITORULUI SOVIETIC

O ȘCOALA STAHANOVISTA CE DESERVE'ȘTE 
MAI MULTE UZINE

întreprindere sovieti- 
școli stahanoviste. A- 
îl veți constata pretu- 
țara Sovietelor. Școli- 

nu se aseamănă cu o- 
școLi cim învățămân- 

Aci nu veji vedea

la orice 
că există 
cest lucru 
tindem în 
le acestea : 
bișnuitele 
tul public, 
pupitre și table, atât de caracte
ristice pentru orice așezământ 
școlar. Studiile se fac deobicciu 
direct în secțiunile uzinelor și 
fabricilor, lângă mașini le-unei te, 
motoare și agregate, la care lu
crează muncitorii. Școlile staha- 
noviste sunt conduse de frunta
șii în producție — stahanoviștii 
;— oameni care și-au 
perfecțiune tehnica 
lor.

Este interesant sâ 
următorul fapi: 
atahanovistă a luat ființa în 
nul 1935, adică trei 
ce Alexei Stahanov, minerul din 
Basiuul Donețului, a stabilit ves
titul său record, care a însemnat 
inaugurarea unei noui etape, 
mai superioare,

. cialiste. Acest 
clar dorința 
producție să-și

însușit la 
profesiunii

men|ionăm 
prima școala 

a- 
luni după

unei
, in întrecerile so- 

fapt a oglindit 
inovatorilor în 
popularizeze cât

mecanicii de 
acest curs 

a luat sfârșit, iu 
mecanici nu de- 
in întreținerea, 

repararea erate

i»o
du
detot pe lunga atei croi 

minei Aiiiuoasu, zilele 
nou 

elec- 
curs

u fost început un 
perfecționare pentru 
șl mtcaiilcli

a-

mineri, 
de 36 
predate de

niun-

• * »
După încheierea cursurilor 

perlcc|lonare pentru nivranlcll 
crațcre, 
grup al 
cotea 
curs de 
Irlcleuil
care este frecventat 
cltorl. Lecțiile suni 
telinlclenll șl Inginerii atclle-ulul 
de grup al minei Anlnoasa.

PRIN ACESTE ȘCOLI DE 
PERLECȚIGN ARE, LA ATELIE
RUL DE GRIJP AL MINEI A- 
N1NOASA SE RIDICA NOL1 CA
DRE DE MUNCITORI DE FRUN
TE, NECESARI EXTINDERII ȘI 
ÎNTREȚINERII MECANIZĂRII IN 
MINA, CARE ALATURI DE MI
NERI SA l.UPTE CU SUCCES 
PENTRU SPORIREA PRODUC
ȚIEI DE CĂRBUNE.

E. BOCANC1OS, coresp. voi.

lupta duba imj»olri\u u^uprlrii, 
poporul IruJiri/ >crb'uza i° 
ziua <!•• 11 iulie, a Uhu aniver- 
sure dela c-id<‘h‘u Ba-idiri.

>'mii muis dr uhinci Hx) de 
Hiil rrnr poporul tiajjifZ. ne-
paia-aifu! u cljpLi tradjpu lupU'î 
rci<ilu|i, n cuiiiinuui lupta 

<>lu | luna re, a «oiilinual o zl 
de zi pentru ( ut eriiiM LJ fi lății,

l-ia in lai a lui 17^9, un dc 
inj/ropaiitine a întunericului feu
dul 1'upurul ftviuata uuif'uiu- 
iând (eifH-țj J, pulre.de ule uiul 
orânduiri vuti'f piviru.

JJuuu iute dc jiiU dc nubili 
clenci, Mal la|i Jjj luQcujId pro
prii i lor decadențe. iu(<Tcuu iu 
Npasiuiiri upumci- -.n |i< jiiru »ub 
ju pupoiul celor J“> dc milioane

ÎJiuGân di>p<*rulc, yț d<‘ zj 
Iul mai J.iIm*, mai laru im.uu.

c»uli luziic i l.țlaTlatr EgA- 
lila’e j ra(t) uitulc. forțele
duhldiipu ;c ah- popufiiliii ij-luI- 
ccuii uluiiicle hcMtiri ham
răpune

Pr.ji miiițdc luiriÎH.-ih; ale vrd„ 
< tdui, durul de Ijl^/rlale drieiiea 
mai apng, mai u«priti».

In zdia dc 5 mai a luiaț 
«11, m jmlutul dela Vtf'dJlkz m' 
:Xjn\oucu jir Hid mhiusir f«-stnă 
.i •* ah lor Gcm-iale, ja f .r.i par
ticip.l d r‘/c|«-, -niunpnul pul 
adunării; r^i.ib lh .t ordim-i fr 
nane «r<* ju |(ț r.i.

l- i 17 tunir, r prezentanhi 
impurului d nj bnfgluvnh r< *<»- 
lu țiului re r « ta! 1-
rare nl« tura ( jțsiti ;j.-Lia ;i 
preoți, lurmân 1 Oi Iu utu din 
întreita^ ml nnirs- - ' ' ■ ( t A-
duiuu c ,\<i | ion d j

1: 11 a o ■ 1 ii rov« îl \ V J le<i
tr uli i JO.i >țrj 
ini a illdjU;i 
llMflarl. Jt- „

Iu 1- iulie
«M-Jiu. R< i'oltu fu toi. Cu două 
z.il<- mu- iiîcgiu. 1. Hol - Te 
Villo r<-prezcut.in|ii icvoluți .nur, 
se întruni u Forței, popor dui 
mobilizui- inr -p moj-și’l r
Bustili-i, forture.ița-siml- d ol „b-

iM 
tu i 
h .

(Continuare tn pag. IM-u)

NE SCRIU MINERII DELA BAI...

trimise
nostru sosesc 
de cei care-și 

de odihnă la 
prin stațiunile

se poate mai larg experiența 
lor. Respectând cu sfințenie pri
ma poruncă a întrecerii socialis
te, și anume: „Ai obținut succe
sul urmărit — ujuta-1 și pe ca
maradul tău”! — ci învață pa 
muncitorii rămași în urmă și le 
împărtășesc 
lor maeștrii.

In prezent 
stahanoviste 
cile de mii. 
lângă inaltelc furnale, în 
în secțiuni ale uzinelor, la de
pourile de cale ferata, la șantie
rele de construcție și la stațiuni
le de mașini și tructoare. Astfel, 
anul trecut, numai la fabricile 
de încălțăminte, învățau în șco
lile stahanoviste peste 10.000 de 
muncitori. Productivitatea muu. 

crescut la ci cu 25—50 la 
■ înțelege dela sine că roș

ii câștigurile

„secretul" inul ici

școlilor 
cu ze-

numărul
se cifrează

Ele funcționează 
mine,

oii a < 
suta Se 
pectiv au sporit 
lor.

Anul
Iilor stahanoviste 
numeroase no ui 
mente, care au 
mult valoarea acestei forme mi
nunate dc ajutor mutual, carna

raderesc. înainte vreme în a 
ceste șooli învățau ueobiceiu nu
mai muncitorii din aceeași echi
pă sau din aceeași secțiune, >ar 
numărul lor nu depășea 6—8 oa
meni in fiecare cerc de studii. 
Acum însă se crează așa numi
te școli staliunoviste pentru de
servirea simultană a mai multor 
uzine Avantajul lor constă în 
faptul că în nouile școli învață 
câte 15—20 munci ori de aceeași 
profesiune, dar dela diferite în
treprinderi. In felul acesta ex
periența inovatorilor poate fi 
extinsă mult mai repede și la 
alte întreprinderi, iar numărul 
acelora care urmează pilda lor 
crește simțitor.

Primele școli 
irit muncitorii 
treprinderi au
zinele „Linotip1' din Leningrad 
din inijiativa muncitorilor A ic- 
tor Arlianghelesclii ți Ivau Cla- 
cenco, precum și a comitetului 
sindical. Cum lucrau ei? Despre 
acest lucru a povestit recent 
A ictor Arlianghelesclii.

— Pe la mijlocul anului tre
cui, am fost unul din primii la

s'ahanoviste peii- 
dela diferite în- 
fost create la u-

acesta în activi ta (ea șco- 
s’au introdus 

metode și ele- 
sporit și mai

uzinele „Linotip" pentru a apl1- 
ca metode rapide de prelucrare 
a metalului. Mi-aui pregătit scule 
S|>eeiiiic și noui dispozitive pen
tru prelucrarea simultană u 5—8 
piese și aslfel am început sa în
deplinesc câte 5 norme pe zi. Se 
înțelege că colegii mei munctorii 
dela freze, 
interes 
Am descliis „o școală”, 
ce c ii 1 sul a 
complectat 
promoție.
strungarii delii fieze au incoput 
să aplice nouile metode de lu
cru, pe care și le-au însușit la 
școala. Și uiunci m’ain gândit 
Cum să facem cu și muncitorii 
dela alte întreprinderi su 
din experiența noastră?

Mani dus la comitetul 
cal și Je-atn dat sfatul să 
o șconln stahanovist i ( 
deservească simultan 
întreprinderi. I’rupuneiea 
fost susținută. Comitetul sindi
cal s’a pus in legătură cu între
prinderile vecine și le-a cerut să

au manifestat un viu 
fufa de experiența mea. 

Iar după 
fost terminat, am 

o a doua și a treia 
In felul acesta to|i

Ne scriu minerii află(i Li băi. 
Aproape cu fiecare pofta la re
dacția ziarului 
sertrori
petrec concediul 
munte, la mare 
bi'neo-cliipaterice,

...Aici e foni te frumos. Sun
tem ingriji/i cum "u se poate 
mai bine.. Ș7 jntors in produfie... 
liecare scrisoare, fiecare rând, 
fiecare cuvânt al lor exprimă 
mulțumirea de a 
un concediu de 
nă, un concediu 
fnsănătoșează, ii 
o nouă muncă.

Fiecare scrisoare aduce cu ea 
recunoștințe de totdeauna fafă 
de Partid, recunoflin(a oameni
lor muncii pentru tot ceeace Pai - 
Udul a făcut pentru ei.

Minerul Muszka los'f, șef de 
grupă la mina Petrila, a cărui 
scrisoare o redăm mai jos, se nu
mără printre minerii fruntași ui 
minei Petrila. ln mină lucrează 
de ti ani, insă acesta este pri
mul său concediu de 
Care-l face la băi.

lată ce ne scrie 
Muszka delu liăile

al lor
i fi putut petrece 

adevărată ooih- 
care-i reface, ii 
intărcște pentru

odihnă pe

tovarășul 
IlerculaHe:

Tovarășe Redactor,

învețe

sindi- 
creeze 

care si 
mai multe 

mea a

ajuns ziua 
Herculane, 
de odihnă, 
e de bine

(Continuare tn pag. 111)

Sunt fericit că ani 
sâ vă scr'u dela Băile 
unde inii fac concediul

Când am văzut cât
și de frumos aici, cum suntem în
grijiți, mi-ani adus am'ute fără 
să vreau de timpul ile grele pentru 
noi cel ce munceam. Dece oare 
n’am avut și înainte parte de ase
menea bucurii ? Munceam pentru 
capital știi care din (ruda noastră 
ișl strângeau averi, bunătăți, in

întunericul

In
34 
să

mină timp 
de ani nl- 
fiu iriinis

in

s’a 
ne

atâta

schim- 
poarlă

o îngrijire

Parc
Ne

timp ce noi ilamânr -ain șl nu pu
team agonisi nimic.

La odihnă lot ei mergeau. El 
bencfielueau șl se lăiăeuu in vlleJe 
dela Herculane rls pind in des- 
mă, tiuda noastră prin cazinou- 
rile dela Șina n. Constanța, sau 
altele. Pentru noi nu aveau alt
ceva mai bun decât 
din fundul minei.

Așa am lucrat eu 
de 34 de ani. Șl in 
meni nu s’a ingrijlt
ia băl, la odihnă pcntruca să-ml 
refac puterile irosite 
muncă.

Dar acum situația 
bat. Partidul iiosjru 
de grijă.

Aici ne bucurăm de
cum n’am crezut. In fiecare d1- 
mineță suntem văzuti de medicul 
vilei. Facem băile prescrise de cf, 
apoi ne odilm ni in parcuri. Mân
carea este foarte bună și îndes
tulătoare. De două ori pe săp
tămână luăm parte la șed!nt«le 
sindicale pe care Ie ținem. E o 
plăcere să vezi muncitori de toate 
categoriile cum citesc in 
cărți luate dela bibliotecă,
odihnim, dar timpul acesta îl fo
losim pentru a ne îmbogăți cu- 
iioșt'nțele.

Apoi, vorbim intre noi despre 
muncă, despre viață, despre ceea
ce a făcut Partidul pentru noi.

Și cu toții ne-am liotărit ca 
întorși la Incurile noastre de mun
că să muncim mai dârz, cu pu
icii inzccile pentru a indepllnl 
Planul de S'at Înainte de termen. 
Cu munca noastră hotărită noi 
vrem să răsplătim Partidul pentru 
nemărginita sa gr jă ce ne-o 
poartă.

MUSZKA 10SIF

pulre.de
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PAGINA TINERETULUI
VICTORIA I OV. POP LUDOVIC- â"?
Prilej de învățătură și noui angajamente 
pentru minerii dela abatajele de tineret

Tineretuldela Minele 
__ /ier dela hou(ari mun
cește cu spor in produefie

Vlelora ut muncă a minerului 
Pop Ludovic delu Petrila care îm
preună cu echipa sa da cărbuuo 
Iii contul anului I9S0, a lost un 
prile) de noul aiigujaineute pentru 
■li nerll din Brigăzile U I. M. 
din minele Văii Jiului.

Stimulați do marea reallzaro, 
tinerii nimeri, s'au hotărjt ca ur
mând exemplul Iul Pop l udovlc, 
sa îndeplinească înainte do ter
men Piuitul do Stat.

Scrisorile sosite zilnic la redac
ția noastră, emilii mâ acest fapt, 

f olosind experiența Iul Pop, 
txrgaiilzâudu-șl munca, reducând 
absentele nemotlvate, economisind 
explosivuJ șl materialul lemnos, 
luptând pentru calitatea cărbune
lui, to|l tinerii sunt deciși ca prin 
uiunca lor să 
da. nu numai 
Jiului, el șl 
Republică.

Victoria Iul
tej de angajamente 
ooiicrete pentru el.

Astlel. minerii dm 
■ tovarășului Puiu
Lonea, ișl Mu angajamentul ca 
— organ'zâiidu-șl mal bine munca, 
nelipsind nemotlv. t dela lucru, 
luptând zl cu zl pentru produc
ție ntal mate șl de mâi bună ca
litate; îndrumând șl ajutând or
tacii fără experiență 
MINE PROGRAMUL
DICȚIE PE 1919 PANA LA DA
TA DE 7 NOEMBRIE.

Urmărind ace ași pildă, tinerii 
d n brigada tovarășului Pop Ion 
39 dela Aninoasa ne scriu : 
„SUCCESUL OBTIN'l T DE TO
VARĂȘI L PO? LUDOVIC ESTE 
UN EXEMPLU DEMN DE UR
MAT PENTRl TOȚI MINERII 
DIN VALEA .111 III. PI NI Rl 
TOȚI CEI CE .MUNCESC DIN 
TARA NOASTRA.

SUCCESUL LOR INSA NU 
TREBLE SA RAMAE IZOLAT. 
DATORIA NOASTRA ESTE SA-I 
URMAM. SA LUPTAM PENTRU 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI MAI 
DEVREME. SA AJUNGEM CA 
FIECARE GRUPA, FIECARE 
SECTOR, FIECARE MINA, SA 
DEA CAT MAI CURÂND CĂR
BUNE IN CONTUL ANULUI CE 
VINE...

MUNCIM NEOBOSII 
1 AJUNGI CA PANA 
DI 7 NOI MURII SA 

ÎNCHEIA PLANII. PI

servcască drept pll- 
nilnerilor d ii Valea 
celor din intreuga

Pop. a fost un prl- 
eniuziusto șl

brigada l I M
Nicolae adu

SA TER- 
DE PRO-

NOI, MINERII DIN FRIGIDA 
U. T, M. DEl A MINA ANI
NOASA. NI LUAM ANGXJA.MEN- 
IUL SA 
PENTRU 
IN ZII A 
PI 11 M 
1919.

III AZI ÎNAINTE, VOM MUN
CI MAI HINI . MAI ORGANIZAT 
Șl VOM IICIIIDA CU ABSEN
ȚI 11 NL MOTIVATE DELA I U- 
CRU".

Iii lucheerca scrisori', tinerii 
lanseaza un apel către toți tova- 
rJ-șl| tineri șl vârstnici din Va
lea Jiului; „SA MUNCIM CU 
SUEl 11 1GV \R XȘ1 MINERI, S A 
LUPTAM NEOBOSrr, PENTRl 
A DA TARII CAT MAI MULT 
CĂRUI NE. DUP Ă EXEMPl UI 
lOVARAȘUlll POP LUDOVIC 
DI I A PEI RILA".

La (el, țelul Brigăzii UTM dela 
I oiica, tovarășul Petrlc Petru, ișl 
iu angajamentul in numele orta
cilor săi ca să îndeplinească Pla- 
■itil de Stat, până la cel târziu 
— 15 tmembile.

Din aceste angajamen'e, rele- e 
clar (aptul ca, tinerii din abataje 
rretuesc șl vor să se călăuzească 
in munca lor, de exemplele fru
moase ale celor mai vârstnici.

Ele sunt mijloace noul prin care 
tinerii vor putea să-și măsoare 
propriile lor lorfe; să-și desvolle 
șl să-Șl Înmulțească realizările din 
vl tor; să-șl îmbogățească pe zl ce 
trece, mai mult experiența in 
tuutica, participând efectiv la ma
rea operă a construirii socialismu
lui la noi in (ară.

Urmând exemplul 
dovic, tinerii mineri 
Jiului, vor dovedi
diu întreaga (ară posibilitățile șl 
clanul lor creator.

Continuând mereu pe acelaȘ 
drum, el vor deveni cadrele bine 
pregătite, ce vor inlocul cu suc
ces pe minerii mai vârstnici pri
mind pentru aceasta sprijinul șl În
crederea Part dulul nostru.

ÎNAINTE, PENTRU DEPĂȘIREA 
PLANULUI DE STAT PE ANUL 
1919.

Alături de muncitorii vârst
nici angajați iu lupta pentru În
deplinirea cu cinste u sariliiiloș 
tv le revin iu emirul 1‘lunului 
de Stai, tinerii depun eforturi 
din ie in ce mai mari in mumă, 
contribuind cu elanul lor tine- 
tcc l.i mărirea productivi, la 
imbunittă|ire,i ooiulipuiiilor <1 • 
irul pentiu țo|t cel <e mtiliet 

la minți tiv fier I la 
Jos, tânărul Boldva 

d<x viril cu ,.Ordinul
a dcuâțil normu pe bl- 

sulă 1 .i bl, 
I r.iiidufir, in atc- 

■ lepuțil norma tu

tinerilor dela minele 
Bout.iri, 1nsufle|ir>a 

iile r< iul 
de Fel dm

muiici'or dela 
Houtari luptă 

ce-i

X IM, 
lloularii de 
Șofrottie, 
,M mieii"
nu iunie cu Iod la 
t tumul lluca 
io.;, luna a 
"»ti Iu sorti.

Succesele 
de Per din 
: ii care 
IMitia
pentiii indcpl nit ea sarcinilor 
revin, oglindește larga sa contribu
ție la taur rea tutei vieți mai lume 
pentru (<>|i oamenii mumii din 
jura noa'lră.

lul Pop Lu- 
dln Valea 

muncitorilor

Lucrând !a mai multe mașini, tinerii
dela Uzinele din Cugir, obțin nu

meroase depășiri de norma
Urmând exemplul tânărului 

l'rodau loan dcLa socția sculă- 
rie a Uzinelor Cugir, care lu
crează la două strunguri, — tul 
mui mulți muncitori dela aceste 
Uzîdc incip să 
multe mașini.

Astfel, tinerii 
Topan loan ți
tin, au început să 
te două strunguri, 
mede de lucru cu 
cu 120 la sută.

lucreze lu mai

Croiau Gligor, 
Marcu Constan- 

lucrcze la câ- 
depășind nor 
100 la sută ți

două strunguri,
norma cu 100 la

lor acești tova- 
rnunca strungari-

Elanul lor tinere-c a îndemnai 
ți pe vârstnicul Corneau Teofil 
să lucreze la 
depășind astfel 
sută.

Prin efortul 
roși înlocuise
lor cure sunt p'.CLuji in concedii
le de vară, unii la băi. iur al|ii 
în staftunile balneo-climuterKc.

La secția fabricație, agitatorul 
Molodcț Etuilian, prin exemplul 
pe extre l-a dat lucrând prima 
dată la două strunguri și mat 
pe urmă la trei, a indemuut

ia

DIN MUNCA TINERILOR
DELA ABATAJELE DE TINERET DIN LONEA

Aspecte pozitive și unele lipsuri
Printr'o munca susținuta. cl-Iu 

trei grupe de litierei dela abata
jele din i.nnea uu reușit si obțină 
irutnoase succese iu activitatea 
lor.

Astfel, grupa tovarășului Pelrlc 
Petiu a obținui In luna Iunie, ti 
depășire meif.e de norma de 2(1 
la sută, |e schimburi: Petr.c Petru 
52 la suta pesta norma; Ifeak 
Veutzel 13 Iu suta. Pulu Nicolae, 
rămânând insa cu 5 la suta sub 
normă.

Grupa Iul Hoiilic lusll, a realizat 
pe luna Iunie o depăș re medie de 
2S la suta, pe schimburi; B'ilike 
piu, 30 lu sută; Soecz I. plus 10 
la suta; Ifrad Victor plus 25 la 
sula Deusemcnl șl grupa tânăru
lui Mrt.triu Glt. a realizat după- 
ș'rl de tot atât de irtunoase.

Iii intervalul dintre I șl 10 iul e, 
s'au rutul titreg slra rezultate lot

rauiăneiea sub norma 
lucrează in a doua je
lui august, la lei cu ți 

Iul Vcnlzel.

Printre t.nerii cuiicui ențl la cumpmnalele regionale C. 1. M, 
care au avut loc duminica trecuta la l'clroșci.l, din Județeană 
Valva Jiului, sau prezenlat eliniente cu sei ■■■■ (nr*pec1tve de vii
tor. Prezentani pe doi d litre cel mai promițători t'ncri :

LUPAȘ GHEORGHE Șl I LRNEA 1RINX

V.

llUIDtiL 1-Lupaș Gheorghe, este

atât de imbucuiatoarv-, la (oale 
cele trei grupe.

Aulei, gni|>a lui Pelrlc ure o 
depășire mede de 3 lu u.lă; gru
pa Iul llutike II la sula, Iar grupa 
Iul Morariu 66 la -ula.

Prin aceste depaș ri, majorita
tea sclnuibuillor, dau acum căr
buni in contul altor luni.

' cit tubul Iul l'e'rlc di cărbune 
in contul primei Juuiatați a lunii 
octombrie; schimbul lui Pu u re
cuperând 
din iun e, 
tnaiate a 
schimbul

Din grupa condusa de tânărul 
llonke, schimbul condus de el da 
cii bune in cotitul lunii septembrie, 
ilic3 dela dala de 9 crt.; schimbul 
lu. -«ocez ulii i na de I crl„ da 
pentru prima jumătate a Iul au
gust. Iar -chlmbul lu Uradu. |icii- 
liu a doua Jumătate a uc.lelațl 
luni. _

Iii l e.ace privesie grupa Iul Mu- 
r^rlu, ca da eurhune numai in 

| contul lunci utrenie, deși a înre- 
g șirul mari dej - ri pe- perioada 
I iun e 10 ini e. Alcbs a, p«n- 
’ru (aptul ca ii avut de recupe-iat 
rămânerile in urm, ale gt npel 
înaintașe ate nu iudcpliiiea nor- 
,.iii din cauza munc I d- ncaii.zate. 

| ('.'eratei cu mar.rea producției 
| de caibune, se pi te cons'ata la 
unde ultt'ic schimburi Pelric 
Petru spre exemplu o econo
misire de material cxploslv șl 
lipsa absentelor nemolivatc.

1 onte acestea dovedi-: că t'
nerii dej abatajele d Lonea, 
uiuiicesc cu twltrirc. pentru a da 
, producție cât mal riutcata t 

prin urmare, pemru indcpliuire-a 
înainte de tcruicn a PLtiulul de

de peritcfloiiarc.
Mal uepariL-, iusuiicicut lămu

rii! asupra muncii de armare dm 
abataj, exista miner) loarte buul, 
sârguine uși și bine pregăufl «.are ța 
nu ulaida Impor'anlu necesara a 
aecilei munci, îngreunând asllel 
acixitatua tuiarașilur du s-lilrn- 
buide următoare.

Acesta e-te cazul tovarășului 
Petre Pe'tu întotdeauna împreu
na cu ortacii sal. in ii unica ce
lorlalte grupe șl br gâzi, dela un 
i'rup inc ia, in ceeaCO privește 
armarea, muima brigăzii sale » 
ramas in urma, oier ud asliei al
tor brigăzi, | uslbllltaica de-al in-
trecu.

hi lata acestor lipsuri, care
acum sunt inervate, nu tr«-

but.* sa s>e nicntle Io ț iitor, <e
cerc o boliifîOfiare ju-ta; st»lu(io-
nare de care direct ra-punzatuare
Lite organizația l . 1.

Ti ebue prin unitare ca organl-

obiectiv al acestei actl- 
11 antrenarea tinerilor 
munca de urganizafic, 
găsi in permanentă tu

organizației ii re- 
de-așt inzensflxa 
tineri, lămurind ur- 

lapi asupra pfuduc-
șl asupra însăși tovarășului 

prii, scădere. șcLri-

strungarii din secția sa să 
ceapă lucrul la mai multe ma
șini.

La fel, in cadrul unei consfă
tuiri de proiluc|ie, frezorii sec
ției sculării- au eliscutat cu viu 
in teri s posibilitățile de u trece 
și ei să lucreze la mui multe 
mașini.

Acum tânărul frezor Boșoro- 
gan losif lucrează la trei freze 
și <lepășe;te norma zilnic cu 275 
lu sută, iar frezorul Blatla loun 
lucrează la două freze depășim! 
norma cu 120 la sută.

tânărul Ttisnaji 
două freze 
normă in- 
lu sulă, 
acestor li

niași ni-unelte,

sutu fi 200 
exemplul 
sec|ia 
au început să lucreze

Deasemenea
Victor. lucrează la 
obținând depășiri de 
tre 10b la

Urmând 
ncri și la 
muncitorii
iu mai multe mașini.

Ruboterul Blaga Petru lucrea
ză la trei ralxitcz.e depășind 
norma zilnic cu 210 la sută. , 

GH. ȚIGAU, coresp.

Tânărul
fiul fruntașului in producție, mi. 
perul l uj-oș Iustin dela Lupeni. 
N'ure decât 2«> de ani și >'a dis
tins ca umil dintre cele mai 
bum- elemente lu regionalele C. 
TAL

li place sportul ți pe lângă 
munca sa din mină unde lut reu- 
ză ca fierar, jn- lângă aelivila- 
tea politică dtisă în cudrttl l T. 
M . tânărul 1 upaș Gbeorglte, gă. 
scș‘e tim|> sul' ient și pentru 
antrt'naiiiele sportive.

„Sportul mi-a plăcut întotdea
una, — VF SPl \f rr. — fncâ 
de când am fost mic".

Până acum a participat la 
numărate. concnr-nri. nude 
totdeauna s’u clasul primul.

„l.n 1044 um concurat la 
runfi la concursurile de slcțl. In 
1945, la slalom și coborâre di
rectă, tot acolo.

Când sa linul in 1946 Con
cursul Safional Sindical, am fost 
clasat a[ zecilea pe Iară 
doilea pe l'ulea Jiului.

.tm jucat fi fool-ball in 
pa V.T.M dela l upeni".

Urmând mm departe 
ceiați râvnă antrenamentele, 
clin, tovaiuju! Lupaș Gheorghe, 
excelează la fugă 1 â<>0—*>000 
plat

Lu competi|iile regionale 
clasat primul. Departe de a 
îmbăta de propriile succese, 
nărui Lupaș Gheorghe continuă 
să se antreneze serios.

„Fac sport ți muncesc.
l'reau să ajung până la Bucu

rești și de acolo mai departe; să 
fiu un bun alergător, care prin 
performantele mele să arăt tutu, 
ror, că 1’alea Jiului nu are nu
mai mineri ci și sportivi frun
tași".

ne- 
în-

Pa-

fi al

eclii-

Cll a-
a-

m.

s’a
se

tu-

1' urnea
ani.

Tatăl ci 
IV Petroșeni. O fată 
privin-u jucăușe 
Sport „oficial" 
timp.

..Ura înainte 
tâmpinăm 1 
lmmpel, când 
dela Sindicalul 
mi-a propus să particip lu iiler- 
găd. Am Primit. Puterile mi h’ 
incercasem in joacă, cu priete
nele mele și aveam încredere.

Jm concurat la 5(10 m. plat și 
am cșit prima. li făcusem in. 
tr’lin minut și 32 secunde.

Cit un debut atât «le promiță
tor. tânăra FurtiCa s'a remarcat. 
A cșit prima în comj>cti(iile ju
dețene, iar la cele regionale. , a 
înregistrat cea mai frumoasă 
performanță, tot la 500, un minut 
și 29 de secunde — tot prima.

Ca și tovarășul Lupuș Gbeor. 
ghe. e decisă eu participe și de- 
ucum înainte la toate întrecerile 
sportive.

„Sunt fericită că am putut 
participa la aceste competiții, 
iar succesul obținut, imi dă cu
raj pentru viitor.

Am câștigat și sper cu fi ‘le 
acum inainte voi purta cu cinste 
numele grupării din cure fac 
parte.

fjlium că o să 
sa ajung prima, 
fam. In orice 
bucură.

Sper să fac o
competițiile provinciale și poute 
cine știe... la București, pe țară. 
Deocamdată mă antrenez...".

e miner la MX-torul 
sglobic, cu 
ți. ciigărițâ.• de

nu fuce de. mult

de crosul „<'ă fa
mat", Lucram la 
tovarășul llegy 

Constructori,

Se pune Insa intre barca, dacă 
nimica depu-â nu prezintă țl unele 
det cletife; dacă s'a ajuns intra- 
dev.'r la realizarea unul maximum 
posibil ?

Răspunsul este ins# că fata de 
realele posibilități ale tinerilor, 
rezultatele ar putea fi mal fru
moase; depățlrilc mal mari.

Și lată care sunt cauzele : 
in primul rând. organizația 

U. T. M. din Lonea, nu a dat 
concursul șl irtdrumarea neessarA.

Acțiunile întreprinse ac fost lip
site de continuitate, in etape de 
timp, cu Intermitente.

.Mai există grupe .-au scbimhuri 
in care absentele nemotivate nu 
au lost cu desăvârșire lichidate. 
Schimbul tovarășului Pulu Nico- 
lae, a rătuas sub normă in luna 
trecută, cu 5 la sul,., numărul ab
sentelor ridicându-sc la IS, ccea- 
ce înseamnă peste 72 lot, de 
cărbune neextrase.

lieasemenl rămânerea sub nor
mă a aceleiași grupe, se datorește 
lipsei de cai iicare profesională a 
majorității dintre tineri șl acea
sta penlrucâ organizația U. T. M. 
n'u lămurit pe tineri asupra im
portantei calificării, nemobilizând 

un număr cât mal mare in școlile

ralia . duca o munca susținuta; 
o munca permanenta, in care si 
nu Liste perioade de stagnare. 

Primul 
>l'a|, 'a 
in iter <n 
unde vor
dr utilări și sprijin.

In al doilea rând, simularea 
tinerilor in număr cât mal marc, 
pentru frecventarea și participarea 
ăvtlva. ia cursurile de calificare 
m ii era.

Pentru lichidarea absentelor ne- 
m 'vatc, tot 
' ne saiciua 
munca | rintre 
marile acestui 
(lei
respecți», 
zii ti.

fu ceea privește urgtitizarea 
muncii din abataje, tebnijK-ui. 
sunt acel cărora Ic revine sarcina 
de-a înlătură lipsurile in orgctil- 
zarea mt-ticli, colaborând, xHri
mând șl criticând iu mod con
structiv pe tovărășii tr.rieri.

La rândul lor, tinerilor diu a- 
bataje, Ic revine datoria 
neglija muncile auxiliare 
(a unor cât mal mari 
la extracția propriu 
□elul; de-a colibei a 
considera muncile 

prin buna for 
tocmai un punct 
lupta mare pentru 
duciivitu i muncii.

Numai in acest fel. se va reuși 
ca abatajele de tineret să se pla
seze iu fruntea tuturor celorlalte 
abataje, serv lud ea 
turor minerilor.

C-olaborând sub 
L.T.M.; cu ajutorul

de-a nu 
in dorin- 
depâsiri 

a cârho-zisă
intre ei; de-a 
neprodueti v <■, 
exeuMare — 

de pornire in 
ridicarea pru-

exemplu tu

îndrumarea 
Partidului șl 

sprijinit! de tehnicieni. Insușlndu- 
șl critica alune7 când ca este justă 
și construcit â; continuând mun
ca cu acclaș elan de până acum, 
tinerii dela abatajele de tineret 
din Loma, vor reuși să olcre tu
turor pilda unei mund conștiente, 
bine orientate, in folosul lor și-al 
întregii coledfvitățL

fac cerul, ilar 
nu mă nștep- 
caz, faptul mă

figura bună la

In cinstea Festivalului și Congresului Mondial al Tinerelului

Tinerii mineri din Brigăzile U T M. ~ Aninoasa 
șPau luat angajamentul de di cărbune 

cât mai mult și cât mai bun
In ziua de 13 crt., a avut loc 

— organizat de U. T. M„ — un 
ineet'ng la care au pârllcipat toți 
tineri) mineri dela Aninoasa. Me
ci ng in care ei și-au luat anga
jamente in cinstea Festivalului și 
Congresului Mondial al Tineretu
lui.

S'au prelucrat cu această oca
zie angajamentele luate de tinerii 
dela Grivlfa Roșie in acelaș scop, 
in continuare prelucrându-se pla
nul de muncă și angajamentele (I- 

i nurilor dela Aninoasa.
Astfel, Brigada l TM-istă a io- 

I varășului Pop loan 39 și-a luat an-

angajamentelor cu
pe lângă depășirea de 
economis rea de cxplo-

gajamental de-a mări producția 
cu ’o la sută. Iar cea a tovarășului 
Pal n Petru, cu 3 la sută.

Condițiile 
prind 
norma,
siv și material de intrefinerc, li
chidarea" absentelor nemotivate șl 
exil agerea unui cărbune de cali
tate.

Meetingul a luat sfârș't intr'o 
atmosfera de nedescris antuziasm, 
t Jti trierii fiind hotăriti de-ași 
cuce la bun Sfârșit sarcinile asu
mate.i
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In strânsă colaborare cu tehnicienii

Minerii din grupa tovarășului Popescu 
rerdinand dela mina Lupeni 

au pornit la lupta pentru lichidarea rămânerii în urmă

O ȘCOALĂ STAHANOVISTĂ
CE DESERVEȘ1E MAI MULTE UZINE

ttuul din abulii jele frontul'1 
cure iiiiiUHCii/â ja șirului tb, 
subțire, al minei l.upeni, vsk» 
uuelu ul grupei camline de tova
rășul P<^)cx‘u I ordinund.

Felul și <-on.:i|ulc de nimica 
Jiu acest ubuhij so deosebc.se 
mult de abiihijelt* dhi celelalte 
Mreturi du cărbune iile minei. 
Abdujut urc o hiHgiiur de 9H 
iu. și o înălțime de nuiiiui 1,29 
1.30 m., fapt cure obliga pe mi
nei i tui lucreze încontinuu uple 
ou ți.

(u și in celelalte, hi aludajiil 
frontal lung al grupei tovarășii 
lui l’ojicbcu l’crdinun.l se burca. 

.. ya iu 3 .schimburi de câte 8 orc. 
Muierii care lucreu/a in st Imn 
bul 1. cu doua mașini «de Im val, 
crestează stratul de udibuni lun
gă culcuș, cu tăieturi adânci de 
1*7* m. lot ei muia și scocul 
oscilant în iiULsiiru inu'iitarii 
IruiHului d- eâibune.

Când minerii din schimbul II 
mirii în șut, giLsv&c frontul de
cărbune huvut, iar scutul osci
lant mutat lângă frontul tic
cărbune. In uceastu silimție, ei
pornesc la munca producUui,
pentru ruperea cili bunului din 
strat.

Echipa de (mineri tliai ischim- 
bql II e impâr|itii în echipe 
simple, formate <lin câte 2 oa
meni, care împart între ele în
treg frontul de cărbune. I 'nele 
lucrează pe benzi cu o lungime 
de 6 m. altele de 7 in. altele de 
8 in, licoare după puterea su 
de muncă. Schimbul IU al a- 
cestei grupe lucrează tot la ex
ploatarea frontului de cărbune, 
iar armarea abatujului este exe
cutată de cele două schimburi 
productive, care ridică stâlpii de 
armătură, în măsura înaintării 
frontului de cărbune.

PE LUNA IUNIE DINTRE CELE 
42 ECHIPE SIMPLE, NUMAI 
16 ȘI-AU ÎNDEPLINIT NORMELE

In acest abataj, nu se folosește 
exploziv. Crestăturile adânci fă
cute cu mașinile de liayat slăbesc 
frontul de cărbune. înlesnind ex
ploatarea lui numai cu ciocanele 
de abata]. Minerii din unele echi
pe, care au invătat să mânuiască 
cu dibăcie ciocanul de abata], îșl 
iudepl nesc normele. In total, în 
cele 2 schimburi productive lu
crează 43 de echipe simple for
mate din câte 2 mineri. 16 din
tre ele pe luna iulîe, și-au înde
plinit normele. Restul de 27 au 
încheiat luna cu normele ne înde- 

(plinite.
Sunt multe cauze care au de

terminat rămânerea in urmă a 
acestui marc număr de echipe 
simple d'n abatajul tovarășului 
Popescu Ferdlnaud. Lemnul pen
tru armătură tiu a fost adus în
totdeauna la timp in preabataj, 
insă cea mal mare greutate o 
constltue faptul că in acest aba
taj. aproape jumătate din mineri 
sunt venlji numai de puțin timp 
in Valea Jiului șl nu s’au de
prins incă cn munca in abataj.

MASVRI PENTRU LICHIDAREA 
RĂMÂNERII IN URMA

Abatajul tovarășului Popescu 
Fcrdinand produce o bună parte 
din întreaga producție a rn nel 

( Lupeni. Zilnic, din acest abataj 
se exploatează aproape 400 tone 
cărbuni, care atârnă greu in în
deplinirea șl depăș rea programu
lui de producție al minei.

Pentru a lichida rămânerea in 
urmă a echipelor simple, din Ini
țiativa organizației de Partid, ad
ministrația minei Lupeni a însăr
cinat în mod special pe maiștrii 
ni neri Maxim Mihai și Lazăr 

Vioriii cu supruvehgereu șl îndru
marea muncii in acest abataj.

Cel doi maiștri mineri so ocu
pa Intens de buna organizare a 
muncii Iii abataj, de aprovizionarea 
la timp și Iii măsură sullclentă 
cu material lemnos pentru arma
rea abatajului, precum și eu apro
vizionarea la timp cu vitgoiielu 
goale pentru incârcatul cărbune
lui.

Dar o sarcină de cinste pentru 
cel doi maiștri mineri este ridi
carea nivelului profesional al 
uoullor vcultl. El liebulo să se 
ocupe Intens șl permanent de pre
gătirea rapidă u minerilor noul, 
din acest abataj, pentru a-l ajuta 
să lichideze cât mal curând cu 
rămânerea iu urmă.

Nou lor venit) trebuie să II so 
explice practic șl amănunțit cum 
se mânuiește ciocanul de abataj, 
cum se fixează o armătură, ele.

Munca celor doi tehnicieni a 
șl dai pr mele roade. Producția 
grupei tovarășului Popescu Fer- 
dlnand a începui sa crească, Iar 
colaborarea strânsă dintre mineri 
și tehnicieni va face din această

uncitorii dela atelierul divizionar 
Lupeni, sprijină lupla minerilor 

pentru cărbune
Angrenați in întivcuri sociali

ste muncitorii dela Atelierul Di
vizionar l.upeni, prin o ouai hu
nă organizare a niunctf și redu
cerea t im jiului mort, au. reușit 
t»ă obținu importante depășiri 
de norma.

Astfel, tov. Seriun Ștefan lu
crând la strunjirea tijelor nece
sare lămpilor de benzină a de
pășit norma cu 31 la sută, to
varășul Gaioschi Iosif cu 26 la 
suta, iar tov. Radu Pa vel cu 23 
la sută.

La repararea vagouctelor, tip 
„Standard” atât dc necesare 
transportului de cărbuni, tov.

14 Iulie 1789 —14 Iulie 1949
(Urmare din pag. l-a)

soluti^niului feudal. Unul singur 
e strigătul: La Bastiliu 1

Patru orc durează asediul. -Me
seriașii din cartierul Sfânta Ana 
ajuta|i de gărz* franceze, atacă. 
Guvernatorul De Lauvay, în
cearcă să arunce iu ucr depozitul 
d* exploziv. Nu reușește. Solda. 
ju săi prind de veste; îl omoară 
deschizând apoi larg porțile ra- 
sculaților.

Bastilia a căzut |
Porțile spre progres s’au des

chis in fata (poporului victorios.
Penlru lultima dată, la Cob- 

lenz, nobilimea mai încearcă, să 
stăvilească prin ajutorul prusa
cilor, lupta de eliberare a popo
rului.

Bătălia dela Valmy le spulbe
ră toate nădejdiile.

Nu acesta a fost îusu sfârși
tul. In decurs de 160 de ani po
porul francez și-a continuat lup
ta. In locul nobilimii s'a ridicat 
burghezia exploatatoare. In lo
cul Bastiliei cucerite, s’au ridi
cat alte zeci de bust ii ii și toate, 
rund pe rând uu avut aceeași 
soartă.

In 1940, orașul Viehy, prin 
trădarea lui Petain și Lava), de, 
vine Coblenzul burgheziei, care 
din forță progresistă devenise re
trogradă, contrarevoluționară.

începând din acest an, brute

grupă mm dintre grupele fruntașe 
iile minei l.upeni.

DOUA tOCOMOIIVI DIESI I. 
I I EC1TIAZA IRAN-PORI I I I 
IE NECESARI AHATAJ11.UI 

TOVARĂȘULUI POPESCU 
I FRDIN AND

l'ânri de tnrăml truusporltirilo 
de v.igm.eie gou’e și pline cu 
cărbuni, pre< uni și de inateri.il 
lemnos, emu ..iTivluiib* tle loco
motivele I fiesel" cure mal i fi-elll 
un .,1 transportul altor abataje.

inlrucâi abubijul 4ioiil.il al 
gtiip-i lovaiTișilIui 1‘upcsiu are 
nevoie ile Ir importuri masive 
de lemn J c-nil-iini, iloiiă loco
motive „Dic.sel" nu (u>| rqmrli- 
zutc pentru n deservi in mod 
spe.itl ucesi ulmtuj.

belul elini se duca lupta pen
tru rilii'ireu prorltiejiei șt pto- 
.liietiv ittifii muncii i'i nlmlttjul 
lovur șului Popescu I crditmii l, 
oglindește nu ini opul Imn di' 
pico, upiiro u l.liiur Anilor fu|ă 
de Imnul mec <tl muticii fu ini
mi a cinei ilc-.v oița re v ti coillrî 
lini < lecliv la sporirea produc
ției de iurbtiiie.

In întrecere între ci

Muier Petru și CiofKca Simian 
au depășit noima cu 29 fa sută.

Tovarășii Lorintz Iosif și Biru 
Ștefan la confecționarea genup- 
cherilor au depășit norma cil 36 
la sutu respectiv ÎS la sută.

Pentru a asigura normala 
funefionure a utilajului necesar 
minerilor tov. Schmidt Got- 
frid și Tusnar Iosif, lucrând la 
repararea ciocanelor de abataj, 
uu depășit norma, primul cu 33 
la sutu, al doilea cu 50 la sută, 
asigurând astfel în parte crește
rea producției do cărbune prin 
care contribuc la realizarea Pla
nului de Stat.

,N. GARBUVEANU, coresp.

le cotropitoare fasciste caută sub 
emblema crucii m ghiure să re
clădi usca Bastilia; Bastilia h ii
lor i>m ul ui.

Prin lupta eroică ajututu de 
Uniunea Sovietica, mișcarea de 
rezistență franceză, Muquis-ul, 
dărâmă noua Bastilie.

Ceeace au încercat hoardele 
lui llitter încearcă acum clasele 
exploatatoare din Frunții cu u- 
jutorul imperialiștilor anglo- 
americani.

Pe ruinele fumegânde ale bas- 
tiliilor năruite, cu caznele zadar
nice ulc Meșterului Manolc, vor 
ej să reintroneze Bastilia «pla
nului Marshall**, Bastilia „uju- 
lorului american*’.

Străduințele lor crimiuale se 
lovesc însă tot mai mult de 
voința neclintita, tot mai dâr- 
ză a poporului francez, u cărui 
luptă pentru libertate și pentru 
pice continuu, condusă de eroi
cul Partid Comunist Francez.

PIERDUT
Buletinul Biroului Populației 

nr. 30 dn 1931 pe numele Gross 
Ana eliberat de Miliția Petro- 
reni.

Declar nul

(9rtnujt din pag. l a)

uleugâ cundida{i pentru noua 
școala. Numărul doritorilor /a 
d u fi dc-ihil «le muiv. Am
lioiurit să complet tain denia pro
moții. 1 Jllâill Ulii i HUI pul btl UI
MII cn primul giup, jar mul tă< 
Ziu ( u ttl doilea grup.

Vicior \ilivinglmluhclii lt , 
scrib upoi fdul in <un* d surjum 
studiile șuidli .L.ihufuM i*»(u. Im 
pruitiia cn jngi'ii» i .iI Nicohii 
Suiniiuux, prin -tehnolog, tare a 
lusl atașat ],« școala in (<diiui" 
dc cijjruhuiit, bliilniiJ >MJid \i- 
liunghcle-ehi a uiuluo-ii ju i. i i 
mul du studii și a inim in t itm-- 
p- Ck* ulc pruh .ir.uf ilor, > a hila
rii ea nunmiul toiul <d pp-kgu 
iilor *>a I ie du 6, cale mm pe 
saptiimuiiu, in ojulu IjIjvju dc 
Im ril. Studierea m- fmva fit -ei- 
Jiuiiea lui \ iuior Aihaiigheli- 
ulii. lâhgH mușiudu-un- l'e ale a 
ci’îduiu. I n Iubii uu ta vlu\ 'i 
puteau mai bine și mai phi-iiv 
tU-și inșușuuhi ,i ( \pi«i lelița iim- 
\uiuiului, Sialiumo iMnl in i|u;( 
pruleguiilc ulu uu iu .t li <-•« 
Jiruu-ica a iiuuilur jy4‘lod< '! 
lini u.

La priinu 1 țiu, Victor Arliaii. 
pli< Icsuhi a demon*-1ral clevilur 
mii, bcnlcle <*u .și le-a făcut <lm 
aliaje iliiiu, cate uu pernii.- ?,a 
fiu dc tiei oii mai iv]mritu Aile/a 
Luciii muiiiluliii. 1 a arătat ele 
vilor și dispu J'vul , d/doriiă 
cururi» a fn.bl a cec lei aia prtlu- 
(rărea piisselur ( ’u marc iPcjițn* 
miiiiLfituiii nsuultxiu sfaturile lui 
iiluriiourc la organizarea locu
lui du muncă și piu|*(i(iruu seu 
lulur

A dimii lecpe u ștab nu vistu
lui aveu drept subiect; . Îngriji
ți u îuușinilor unelte Iu difuril»' 
ritmuri de tiiieic a înctuliiliii**. 
I.ecfiu a treia a fost iuch.nuUt 
moliilor metode dc prelucrare a 
pieselor cu o con figura fie com
plicată. Lecția a puha >7i refe
rit lu metodele dc combatere a 
defectelor in hicrn, de livJ laru 
n rebuturilor. In cursul lecției 
a ciucca și a șea seu, condu cu ta
rul școlii a controlat gradul de 
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ciino.tințc a elevilor șj felul fu 
turc și a însușit cApuriuu|u lui. 
I'j a lamus inul|uuut: toți <ui 
20 muncitori la frize și au îiibii 
țlt piifeut lucrul Li mașindu-u- 
jitlte in ritm uciuh ral,

Di dc-pur |oc, jii jinurul Șuhiii- 
lov ;i sialtahoi ih ui Ailiangh»* 
h**clu, a uit iii elevilor mi dai 

uniune o 1ru-<i cumplui Li du 
t i.| i u de I re/a Iâ< ii i din ulhiju 
duru, buh < undiK crea n oj lulm 
f< hniu a u/ifiulm ,.l Jmilîp

La fel se inva|u și in tuoal^j 
condusa du sliunguml Kaii 
(.ah u’U.u.

Și cure -unt lu/ul un-lc u 
'•■tui i n \ .i|iimunl I-ujii tn-
in hat < 0 p» V .ciui Vrliaiighulcs. 
c In.

ÎL c unt m'iiin înldlnii cu 
cuștii mu uI'-îj. I.i apia it acum 
cu tofil in> odu.u iap du du pie- 
luuidiv 4i mu'altjlui- \silul muu- 

< iiurul Ka/jic.iv di bi uziiitau 
. 'ml.i^iiI Mumii** și mm - nurul 
knisavin dclu u/ iju d<- aparate 
j.<*nlru ga/u Jiu Icmagial, dau 
.it uni < âq truj iiurmu pu z'. IJ1 « 
inie \i< ine ui nu irti.șiau .i in 
(kplinu.i- î p' .jpuimri d-L.it vu 
!j0 ii. -.111:1. 1 u-.iiu dm ui uâș-
ii/. ..cum <u (el țnițin 1IMM <k* 
iiiblc mai mult, pu lua i. i|<uâ!

Echipa tov. Sibișan loan dela mina Lupeni 
a realizat în luna iunie o economie de 

peste 117 mii lei
Peste mi, in nt'ne, uzine, fabrici, 

alellert, uiiiticiloril duc cu liota- 
rire luf a tientiu realizatea unei 
produci I sporite cantitativ «I cal - 
tativ. Iu acelaș timp insă efortu
rile lor sunt îndreptate 4l pentru 
a ob(lne succese In hâlalla pentru 
economii.

La ruina Lurcnl, pentru hetuna- 
rea galeriilor principale de trans-
port ți a puțurilor erau necesare 
uuual peste I2G mll buc. blocuri 
de p'alră, care fa prețul de 15 lei 
bucata costau 1 milion 8CU rnll lei.

Pentru a reduce la maximum 
clielluelile dc regie țl deci a reali
za o serie dc economii, echipa to- 
sarățiilul Slblșan loan țl-a luat 
angalamcntul să coniectluncze 

inuijitc. Câte doua norme și ju
mătate, sau tnd norme dau duu- 
M-imncu și munciturii 'Dgoim, 
Jncov, Ixatiov șt alții.

I rubin* au jccuuosc, <-u mâ 
l in ura nil Jiumm IdptiJ auCb’a, 
ti ;i un luciu caro <t>tc rle<»-c- 
1 ii d. important ;i iiiiumc: u- 
pioupi- toți ck'Mi mei iiu onganî 
/ut <;î ei in *<•< țiiinilu lor Ș1 <4t 
stabunm i»-lu. l*Npur <u[,i inea 
< tu loio- i|u in pt< /«MiI <!<• ua nii- 
mm du pe U I "»O iiiiiiiritdti d la 
liu/i din tdh- i n11 epriiiiluri C mu 
: -i lill- jl flit' liiim.t du bliuiifie 
<uml jlli ub<‘im'ji'd lu«tunl U-

mai palpabil,
li* țiutaivu piuțio.ra a imjva- 

lordui dela u/inulu ,.Linolip“ « 
idSpâinlil fodih* T1 -p< dc. Nmijd» 
fll I I oblul I lliil lu>\ I V te Hi ud J ț 
intuia l-i uu Im muu-itoii duH 
dilurip- u/in < n h p< zi ce 
(ru<<‘. In mu ui m - a <-\pur»« n- 
țu fi uJ 'ușilor in produc pe poa
te ti popul.h'/Mu mult in.ii iv- 
pudv ;î in < lill-rf i lipi. I ii-șb- uu- 
i-iuHil rij e-știilut mini' ii «le o 
j.rod"Cli\ fiul.' >up» ri<jdiu.

lui f <1< - «J lllf 1 U/J biuu tu îhHlțj
și uliu eMu --’i ,-hi • a irilreg C'l-
14 i 1 f X U 1 mu 1.4 < ft-iun mm «u
»|»(jr. I J< - igiir < .i i ii ui 1 imul t
‘■IlUiC-ul (-ile Uliii imjmrhiui

iniinclnd voluntar imreasa canti- 
laie de blocuri. Asllcl, iu cursul 
li'nll iuu c au just coiilecRoacte 
13.>b*t blocuri ;n 266 posturi. No 
mal intrând insa mâna de lucru, 
custul lor a fost redus dela 15 la 
6.-5 lei pe bucala, reallzându-se 
in acest tel o economie de 117.153 
lei.

Munca echipei Sibisan loan in 
succisul lor obtlnut in decursul lu
nii iunie poate servi drept pildi 
dv strădaniile muncitorilor con*- 
tlentl de a împleti lupta pentru 
marirea producției cu baUiia pen
tru cconumil, pildă care trebuo 
urmată de tofl muncitorii d'n toate 
locurile lor din mina.

N. STANCIOIU, coresp. voi.

deosebc.se
inateri.il
4ioiil.il
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Recepția oferită de către Ministrul Agriculturii 
al; R.S.S. Ucrainene grupului delegației țăranilor 

•muncitori din R.P.K. care vizitează Ucraina
KIEV, 13 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 11 iulie, Ministrul Agricul

turii al R. S. S. Ucraina Matkie- 
vici, a oferit o recepție grupului 
delegației (arapilor muncitori din 
R. F R. care a vizătat de 1» z'le
R. S. S. Ucraina.

La recepție au participat secre
tatul Comitetului Central al Par
tidului Comunist bolșevic al U. R.
S. S. Hruscev și președintele Con
siliului de Miniștri al R. S. S. U- 
craina, Korotceuko care au fost 
călduros întâmpinați de asistenta.

Deschizând recepția, Ministrul 
Agriculturii R. S. S. Ucraina, Mat- 
kievici. a salutat delegata tăra- 
u lor muncitori din R. P. R. șl 
întregul popor muncitor din R. 
P. R.

A luat apoi cuvântul Vlad Va- 
s'liu conducătorul grupului dele
gației țăranilor muncitori din R. 
P R. care au vizitat R. S. S. 
Ucraina, care a spus între altele :

,.Noi am venit aici pentru a în
văța din experiența voastră. Po
porul nostru nu va uita niciodată 
că marelui Staiin ii datorește eli
berarea și independenta patriei 
sale, lnapoindu-ne iu patrie vom 
spune tuturor cum trăiesc și cum 
muncesc colhoznicii ucrainieni.

Experiența voastră ne va ajuta 
in opera de construire a unei vieți

„întâmpinăm anul nou în 
la 7 Noembrie!"

muncă

(Urmare din pag. l-a) 

atentie cele spuse de Moraru. E- 
rau de fată și ortacii lui Moraru 
șl ai lui Huli.

—Să știți că nu e mare diferen
ță intre felul cum muncim noi și 
grupa lui Pop Ludovic. Pop Lu
dovic și ortacii săi lucrează pe 
fișe aparte. Așa lucrăm și noi. 
Insă el a trecut la o fază supe
rioară de muncă. Cele trei schim
buri ale grupei lui sunt in între
cere. La noi însă, lucrul ăsta nu 
s’a făcut. Ba ceva mai mult : 
chiar in cadrul echipei lui Pop 
se muncește pe bază de întrecere.

La lei ca și echipele noastre, 
echipa lui Pop e formată din 5 
oameni. 2 lucrează pe un Irout, 
doi pe celălalt, Iar unul e la rol, 
unde încarcă cărbunele in vago- 
nete. Minerii care lucrează pe 
cele două fronturi ale abatajului 
sunt in intrecere. Nu e bine să 
facem și noi la fel ?

— Dece să nu lucrăm și noi la 
fel — a spus Huli Gheorghe ridi- 
cându-se depe ciuiac. Eu și orta
cii ine1, vă provocăm la intrecere 
pe voi și pe cei din echipa lui 
Ciucaș Petru, care lucrează in 
schimbul III. Apoi, in cadrul echi
pelor noastre vom organiza între
ceri, așa cum face Pop Ludovic. 
Dacă lucram dela începutul anu
lui așa, fiți siguri că nu eram 
departe de Pop — a încheiat Huh.

— Pornim la întreceri tovarăși 
— au întărit ceilalți m’neri.

Era aproape 6 și Jumătate di
mineața. Minerii din schimbul lui 
Alorar, zăboviseră o Jumătate de 
ceas din lucru.

— Măi Huh — strigă Moraru, 
fa-ti ortacii șl pleacă din abataj, 
căci altfel ne fii din lucru ; doar 
ști că suntem in intrecere !

uuul pentru (ăranimea muncitoare 
din tara noastră".

A luat apoi cuvântul Nagy Ste
la. membră a delegației, care a 
declarat că zi de zi, ceas de ceas, 
talanii muncitori din R. P. R. 
simt ajutorul desinteresat dat de 
Uniunea Sovietică.

A vorbit apoi Rusneac Roman 
din Ministerul Agriculturii al R. 
P. R. care a aratat cât de mult 
au învățat țăranii muncitori din 
R. P. R. in urma vizitării col
hozurilor, instituțiilor de agricul
tura și stațiunilor experimentale 
d'n R. S. S. Ucraina.

laranul Luput loan din jud. Ti
miș a spus :

Truman intenționează să declare în Statele 
Unite „starea de criză generală"

WASHINGTON, 13 (Agerpres). 
— Din cercurile Casei Allx* se 
anunța ca președintele Truman 
intenționează sa intervină pen
tru a împiedica greva care ame
nință sa izbucnească în indus
tria siderurgică. Conversa (iile 
dintre reprezentanții muncitori
lor, patronilor și organelor de 
mediere ale guvernului au eșuai

- Noroc bun !
— Noroc bun — le răspunseră 

ortacii lui Aâoraru, iu timp ce Huh 
și ai săi se indrepiau spre eșirea 
din mină, lăsând iu' urmă sgomot 
de perforatoare, de lopefi ce se 
inflgeau in cărbune.

• « '
In abatajul grupei lui Moraru 

din lentila IV a minei Jieț-Lonea, 
nu e chiar așa de ușor să extragi 
cărbunele. Insă nici ortacii lui nu 
sunt dintre aceia care se dau bă
tuți în fața greutăților. In ciuda 
presiunii care apasă greu pe stâl
pii de armătură, rupându-i une
ori, în ciuda tavanului nepodit așa 
cum trebue, care le dă mult de 
lucru, pe luna iunie, echipa lui 
Moraru a depășit norma cu 49 Ia 
sută. Minerii din schimbul lui 
Ciucaș Petru au dat 30 la sută 
peste norma, iar cei din schim
bul lui Huh, 24 la sută.

Dar de când au pus în practi
ca experiența echipei lui Pop Lu
dovic, altfel se desfășoară munca 
decât înainte.

lată pe tovarășii din schimbul 
lui Ciucaș la lucru. Primind cu 
bucurie provocarea la întrecere a 
echipei lui Huh, ei au organizat 
întreceri între minerii care lu
crează pe cele două fronturi de 
cărbune în cadrul schimbului lor.

Ciucaș impreună cu Cosma 
Gheorghe lucrează pe un front, 
iar Costinaș si Colda loan pe ce
lălalt. La rol, în galeria de bază, 
vagonetarul Popa Emil, încarcă 
cărbunele in vagonete.

Ortacii care lucrează pe cele 
două frontur, s'au luat, la între
cere intre ei : care exploatează 
maJ repede câmpul de cărbune, 
care executJarmarea mai rapid.

„Vizitând colhozurile ne-am dat 
reama cât de înapoiată este agri
cultura noastră, dur iiivătând din 
experiența voastră in curând șl 
pământurile noastre vor fi brăz
date de puternice mașini agricole".

in aplauzele asistentei, membrii 
giupului delegației țăranilor mun
citori din R. P. R. au dăruit oa
menilor t luncii din R. S. S. U- 
crn:na costume naționale româ
nești, covoare, obiecte din cera
mica si altele.

Recepția s’a desfășurat într'o 
atmosfera de prietenie și cordia
litate.

iar Truman a lo t informat cu 
țoale mijloacele pentru a se pu
tea ajunge la înțelegere 't fost 
epuizate.

In această situujie gravă, pre
ședintele Statelor Unite intențio
nează să aplice legea Taft- Hart- 
ley declarând „starea de criza 
națională** pentru a motiva in
terzicerea grevei.

care evacuează într’un timp mai 
scurt cărbunele d'n abataj.

Dar Ciucaș și ortacii săi au pus 
accentul și pe îmbunătățirea cali
tății cărbunelui. Pentru fiecare 
tonă de cărbune, li s'au acordat 2 
cartușe de exploziv. Insă dela 1 
iulie, nici schimbul lui Ciucaș, nici 
celelalte dou i n'au folosit nici un 
cartuș. Ei muncesc numai cu cio
canele de abataj, pe care Ie ung, 
le revizuiesc și le rerară, la timp, 
pentru a fi cât mai bune.

Cărbunele extras de ei, fără ex- 
plcziv, e bulgăros, ceeace însem
nează un cărbune de bună cali
tate.

» « •
A trecut o săptămână de când 

Pop Ludovic și-a incheiat Planul 
pe anul 1949. O săptămână de când 
echipa lui .Moraru Gheorghe dela 
fieț-Lonea, însuflețită de victoria 
Iul Pop Ludovic, inarinată cu ex
periența echipei lui, a pornit cu 
elan la muncă pentru a sărbători 
anul nou in munca cât mai curând.

Urmând exemplul echipei ful 
Pop Ludovic, nu numai că au pro. 
dus mai mult decât inainte, dar 
grupa tovarășului Moraru Gheorghe 
realizează cele mai frumoase de
pășiri de normă pe întreaga mină 
Jicț-Lonea. Echipa condusă de 
Moraru Gheorghe, a depășit norma 
cu * I la sută, schimbul II condus 
de Ciucaș Petru cu 69 la sută. Iar 
minerii din echipa Iul Huh Gheor
ghe, depășesc norma cu 75 la 
sută. . i

Lrmându-i exemplul, facem din 
victoria lui Pop Ludovic o victo
rie a noastră I a spus tovarășul 
Ciucaș Petru ortacilor săi, când 
și-au luat angajamentul să întâm
pine anul nou in muncă la 7 noem- 
brie. B

Discuțiile clin Consiliul de Securitate 
cu privire la admiterea de noui membri, 
Reprezentantul sovietic a propus admiterea tuturor statelor 

care au făcut cereri de admitere
M'.W YORK 13 (Agerpres). 

Jn ședinja din II iulie u Goiru- 
liului de Securitate, pn-zidatn de 
reprezentantul RS.S Ucraina, Ma- 
nuilski, nu continuat desbnterilc 
cu privire la admiterea de noui 
membri in ONU.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, Turupkin care a luat pri
mul cuvântul, a declarat că du
pă cum s’a putut constata fn 
cursul desbaterilor, mul|i membri 
ai Consiliului de Sccuritulc sunt 
de părere că în ce privește ad
miterea de state iubitoare d.- pa 
ce jn ONU. trebue să se aplice 
cu strictele articolul 4 din Cber- 
tă și su nu se permită nici o 
discriminare. El a subliniat că 
nunta' reprezentau!ii Statelor l 
nite și Angliei au declarat că 
continuă să-și rnen|iuă părerea 
cu plivire la dmirerea Republi
cii Populare Albania, Republi
cii Populare Bulgaria, Republicii 
Ungare. Republicii Populare 
Mongole și Republicii Populare 
Române in ONU, fi că vor votu 
împotriva admiterii acestor 
State.

Reprezentantul sovietic a amintit 
că Republica Populară Albania, 
Republica Populară Bulgaria, Re
publica Populara Mongolia, Repu
blica Populară Română, Republi
ce. Ungară, au da. suficiente do
vezi de dorința lor sinceră de 
pace șl de posibilitate de a înde
plini obligațiunile asumate de toți 
membrii O. N. U.

Eliberând,t-se de sub Jugul la- 
cist popoarele din Ungaria, Ro
mânia și Bulgaria au construit 
(ari democrate și s'au alăturat lup
tătorilor împotriva agresiunii fas
ciste, pentru pace șl democrație.

In continuare reprezentantul 
sovietic urată limpede că Statele 
Unite se opun admiterii Republi
cii Populare B’ilgiria, Republicii 
Populare Albania, Republicii 
Ungare, Republicii Populare Ro 
mâne și Republicii Populare 
Mongola in ONU nu pentrucă a. 
ceste furi nu ar fi corespuns pre. 
vederilor articolului 4, ci pentru, 
ca sistemele politice din aceste 
State nu sunt pe placul Statelor 
Unite. Aluzia articolului J nu 
este decât o manevră josnică, o 
incercare de a folosi Cliarta in 
scopurile egoiste ale Statelor U- 
nite cu privire la chestiunea ad
miterii de noui membri. STATE
LE UNITE UITA CA O.N.U. NU 
ESTE ORGANIZAȚIA LOR 
PROPRIE DE CARE SA POAT.I 
DISPUNE.

Unii membrii ai Consiliulu1. a 
continuat Tarapkin, încearcă să 
arunce asupru Uniuni* Sovietice 
toată vina pentru laptul că se 
întârzie admiterea de noui niem 
bri. De fapt, nu Uniunea Sovie
tică ci Anglia și Statele Unite, 
sunt acelea care împiedică ad
miterea de noui membri.

Uniunea Sovieiică propune ca 
toate cele 12 state care au fă
cut cererile de admitere, să fie 
primite in ONU. Uniunea So
vietică este gata să voteze pen
tru această rezoluție și deci să 
voteze nu numai admiterea Re
publici Populare Bulgaria, Rc- 
blicii Populare Mongolia. R pir 
ldicii Populare Române și Repu
blicii Ungare, ci și admiterea 
Traiisiordaniei, Irlandei, Portu

galiei, Italiei, Au-'trii-i, Finlun 
dei și Ceylonului in ONU.

lată cum stuu lucrurile.
Opunându-se admiterii in O 

N. U. u cinci lari de democrafle 
populară. Slutele Unite violează 
obliga/iunile asumate in cadrul 
tratatelor de pace eu privire la 
admiterea in ONU a tuturor sta- 
t'lor cu care sau semnat trata- 
t'-le de pace fi violează articolul 
4 din (hartă.

Cu totul diferit’ este atitudinea 
adoptata de Uniunea Sovietică, 
care, dorind sa inlcsncască re
zolvarea acestei chestiuni, propu
ne că toate cele 12 state să i’.e 
admise simultan șl ișl retrage 
(oato obiecțiile făcute împotriva 
unul număr do state, cu condiția 
să nu se adopte o politică do des- 
crlrnlnaro împotriva țârilor do 
democrație populară menționate 
mal sus.

Buletin extern
BUCUREȘTI, 13 (Agerpres)__

Aseara la orele 7,30 a sosit în 
Capitală delegația Sindicala a 
RP.R. în frunte cu tovarășul 
Gheorglie Apostol, președintele 
C.G.M., care a luat parte la lu
crările celui de al doilea Con
gres al Federației Siniucale 
Mondiale care a avui loc la Mi
lano.

* ♦ *
PI1YONGYANG. 15 (Ager

pres). — Prezidiul Adunării Po
pulare Supreme din Republica 
Populară Democrată Coreeană a 
dat un decret prin care alegerile 
de judecători populari și de ase

Să adâncim fot mai mult
colaborarea

dintre muncitori și tehnicieni
(Urmare din pag. I-a)

niște dușmani de clasă, ca pe niște „domni", sau căzând în ceal- 
laltă extremă „de a se bate cu el pe pântece". Tehnicienii trebue 
să se bucure de respect din partea muncitorilor. Iar muncitorii 
trebue să se bucure de considerație din partea tehnicienilor.

Cel mal minunat exemplu de colaborare intre tehnicieni șl mun- 
c'torl, ni l-a dat regretatul Inginer Boicu Leonlda șl minerii din 
grupa lui Pop Ludovic. „Succesele noastre — povestește tov. Pop 
Ludovic n’ar ii cunoscut faima culmilor pe care le-au at'ns daca 
entuziasmul muncitoresc de care eram stăpâmifl, n'ar ii găsit spri- 
llnul tehnicianului conștient, inflăcărat de dragostea față de clasa 
muncitoare, care să ne aiute să punem in practică năzuințele noas
tre. Acest tehnician l-am găsit in persoana regretatului inginer Boi
cu Leonida, de care ni'a legat o caldă priofenin. Urmând invă(ă- 
turile Partidului, acest tehnician capabil și devotat clasei muncitoa
re, a știut să pătrundă adânc in sufletele noastre, să se facă stimat 
șl iubit de noi așa cum ne Iubea și ne stima și el. Unind cunoștin
țele sale inahitate cu practica avansată a grupei noastre, cu imen
sul ajutor al Partidului, am putut introduce mecanizarea in abata
jele cameră, abatajul nostru fiind primul abataj cameră mecanizat 
din Valea Jiului — după metodele folosite de minerii sovietici.

Prin mecanizarea abataiului munca noastră a fost ușurată iar 
productivitatea a crescut simțitor. Normele s'au dovedit invechite 
șl s’a cerut mărirea lor".

Rezultatele acestei colaborări au continuat să se desvolte ne- l 
contenit, concrctizându-se in modul cel mai strălucit cu lupta pen
tru Plan : ECHIPA LUI POP LUDOVIC A I ST PRIMA ECHI
PA DE MINERI CARE $I-A ÎNDEPLINIT PLANUL.

Muncind și luptând sub conducerea Partidului, legat! trup și 
suflet de clasa muncitoare, ajutati de noua lor organizație să-și 
rid'ce și desvolte capacitățile creatoare, tehnicienii noștri se vor 
dovedi la înălțimea rolului de seamă ce le revine in regimul do
democrație populară.

Numai pe baza acestei propune
ri a incheiat farapkln, Consiliul 
de Securitate poate rezolva just 
aceasta chestiune. ,

Austin care a luat apoi cuvân
tul, a incercat sa răspundă repre- 
Tentantului sovietic, dar nu a fa- M 
cut decât sa repete acuzațiile ne
întemeiate aduse de reprezentan
ții anglo-americanl împotriva țări
lor de democrație populari.

Mauuuskl care, prezidând ședin
ța, a vorbit in calitate de repre- 
• '•iitant al R. S. Ucraina, a 
dovedit netemeinicia celor dccla- 
, ie de reprezentantul american 
Austin. A luat apoi din nou cuvân
tul reprezentantul sov etic Tarap
kin, care a aratat în închi -re că 
cererile formulate de reprezentan
ții americani țărilor de democra
ție populară nu con'-titue decât o 
încercare de amestec In afacerile 
interne ale acestor țări.

sori populari din Coreea de 
Nord sunt fixate între pi iulie 
și 10 august.

* . ’
PRAtjA, 1 (A erpre ). — Uțț 

grup de 77 tneri si tinere din U- 
nlunea Tineretului Celmjlovac a 
părăsit Pratr; plecând în^oio- 
n:n pentru a participa Ia lucră
rile de reconstrucție a Varșoviei.

• » •
LONDRA, 13 (Age-pres) — O 

știre a poetului de radio londra 
anunță că Federația docherilor 
și muncitorilor din porturile 
Franței au publicat o declarație 
de solidarizare cu docherii gre
viști din Lciidra.
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