
[onsliluirile ți Ciulele de producție, 
mijloace de îmliooiildtire a muocii
Pentru îndeplinirea cu cinste n snrcln'lor cu le revin Iii cadrul 

celui de al lll-lea trimestru al Planului de Stat, muncitorii «I teh
nicienii mineri din Valeu Jiului s'au nngajat Iii întreceri socialiste. 
Cel dela Lorica au clieniut la Iul revere pe cel delii Aiilnousu, Iar 
cel dela Petrlla au provocat pe to Mirâșll lor dela Tupeul, slubllliidu- 
sl obiecție o colici ele do niiiucA vl rând supra împlinirea programelor 
do producție, reduceri a procentului du ceiiusâ din cărbunii bru|l, 
depășirea programului pr.vltor In lucrările do pregătire, economii 
do materialo sl energie electrica, I mărirea disc plinei iu munca s. a.

Deasemenea, Iii cinstea zilei du -3 august muncitorii sl tehni
cieni) mineri ti n 5 alea Jiului, ră spunzând apelului muncllorllor, 
tehnicienilor, Inginerilor sl iuuetlo narilor dela Câmp na, București șl 
Brașov, s'au angajat să depășească zilnic norma cu S la suta sâ 
Intensifice lupta pentru calitate, e conorull șl o mal mare discipli
nă in câmpul muncii.

I uâudu-șl asemenea angajamente, m'nerll șl tehnicieni) mine
ri înșiși și-au trasat — așa după cum l-a Invâtat Partidul — o sc
rie de importante sarcini pe care, muncind pe bază do întrecere, 
luptă să Io îndeplinească cu cinste.

Metoda comunistă do construim a suc'allsuiulul a tost Insă 
adoptată do mal mult timp ju Valea J ului șl aplicarea cl pe o sca
ră mal larxă o durat un nou avânt in acest prim an de muncă 
dusă po baza Planului de Stat. Po zl ce trece intrecerea la un a- 
vănt tot mal mare, cuprinzând noul grupe de mineri, deslășurăn- 
du-se tot mal bine organizată.

Șl Iară iudoială că depășirea Pianului de Stat cu 6.2 la sută, 
In primul semestru, se datoreșle întrecerilor Inițiale șl organizate 
de Partid șl organele sindicale.

Cu toate acestea un număr încă destul de maro de echipe șl 
grupo de mineri dela toate colo patru exploatări au muncit șl mun
cesc Incă fără să-ș| îndeplinească norma. Numai la Petrlla — ex
ploatarea fruntașă pe Valea Jiului — mai bine de o treime din 
grupe la data de 1 iulie se ailau sub normă.

Și printre acestea sunt mul e grupe care mal inalnte erau 
fruntașe. Deasemenea grupe fruntașe — ca aceia a tovarășului Fila 
loan do pildă — cu toate că au depășiri de normă, realizările lor 
sunt mal mici decât posibilitățile.

Contrar acestora sunt insă grupe caro dela rămânerea sub 
normă au reușit să ajungă la depășiri însemnate, iar altele să so 
mențină mereu fruntașe.

De pildă, in lunile trecute g rupă Iul Rus Aurel dela mina Lo- 
tea era mereu sub normă. Iii urma unoi consfătuiri pe care această 
grupă a avut-o cu tehnicienii și inginerii sectorului s’a Introdus un 
nou sistem do abataj, abatajul cameră ,.H". Iu acest loc de muncă 
grupa tovarășului Rus Aurel a reușit să depășească zilnic norma 
cu peste 50 la sută,inlăturând greutățile întocmite in locul de mun

că anterior.
La fel și grupa tovarășului Valea Ion dela sectorul IV al mi

nei -Petrlla, ... urau miei eonsfăttir: cil ■.'-h-’elorll șl Ing'nerl; sec
torului a transformat abatajul său cameră in abataj frontal reușind 
astfel să înlăture o bună parte din greutățile pe care Io avea mai 
înainte.

Cazul grupei tovarășului Bora Petru dela mina Anlnoasa e 
deasemenea concludent. întâlnind o făș'e de cărbune despărțită de 
strat prititr’o Intercalate groasă do șist, grupa rămânea mereu sub 
normă.

Iu cadrul unei scurte ședințe avute chiar la locul de muncă 
și cu ajutorul tehnicienilor, echipa a trecut la o organizare a mun
cii și o repartizare a brațelor de muncă corespunzătoare noul) si
tuații. A doua zl chiar grupa tovarășului Bora a depășit norma cu 
15 la sută.

Po de-o-parte vedem că există o serie de grupe caro rămân 
sub normă — așa cum am arătat mai înainte șl rămăn sub nor
mă in majoritatea cazurilor din cauza GREUTĂȚILOR Întâmpi
nate ; po de altă parte sunt grup o care au reuș t să rupă cu ră
mânerea in urn>ă îndată ce au ÎNLĂTURAT GREUTĂȚILE ce le 
stăteau in cale.

Cum au reușit aceste grupe să iulâturc greutățile întâmpinate 
in muncă? Ele au reușit să înlăture greutățile întâlnite prin con
sfătuirile cu tetinic'enii sau prin ședințe scurte tlnute chiar la locul 
do muncă in cadrul cărora analizând o situație dată reușeau să 
găsească eclo mai bune mijloace do îmbunătățire a condițiilor de 
muncă.

S'au t'nut deasemenea ședințe de consfătuire și de producție, 
pe sectoare sau exploatare la toate urnele și intotdeauua ele s'au 
dovedit a fi un sprijin puternic in munca de zi de zl a minerilor.

Cu toa.e acestea șed n(ele de pioducfie și de consfătuire ale 
muncitorilor, tehnicienilor șl Ingl norilor mineri — așa cum a reușit 
șl la ședința regiona ă care a av ut loc zilele trecute la Petrlla — 
nu s’au tinut cu destulă regula rltate. Ba mal mult, ele au (ost 
in repetate rânduri negi late atât de către organizația do Partid șl 
sindicale pe de o parte, cât șl do administrațiile exploatărilor pe de 
altă parte. Și aceasta datorită subaprecierii lor.

Din partea organelor compo ente șl însărcinate cu organizarea 
unor asetneuea ședințe sau luat n .numărate angajamente. De multe 
ori insă — putem spune chiar in majoritatea cazur.lor — angaja
mentele luate iu acest sens au fost formale, ele au rămas doar pe 
hârtie fără să fie traduse in viată.

De aceea multe grupe de mineri mai intâinpină incă greutăți 
în muncă, au incă locuri de muncă proaste care insă ar putea fi 
îmbunătățite — nereușind întotdeauna să-și îndeplinească angajamen
tele luate.

Cazul mine Petr.la — unde pesto 20 grupe rămân sub nor
mă — șl in special al sectorului IV dela aceeași mină unde proble
ma atât de acută a transporturilor n’a fost încă rezolvată — sunt 
exemple care arată rezultatele negative ale neglijării ședințelor de 
producție și consfătuire și angaja mentj grăitoare pentru mai temei
nica lor organizare.

Organizațiilor de Partid sindicatelor, precum și administrațiilor 
minelor le revine sarcina deosebit de importantă de a organiza șe
dințele de producție și de consfătuire.

Și nu e vorba ituma' de organizarea unor ședințe pe sectoare 
șl exploatări. Trefcue ca asemenea ședințe să înceapă chiar cela u-

(Continuare în pag. III-a)
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Bătălia pentru îndeplinirea înainte de termen a Planului va avea succes 
numai atunci când nici o grupă de mineri nu va rămâne cu norma neîndepltnilă

LA MINĂ JIET-LONEA 
RÂNDUL GRUPELOR FRUNTAȘE SE ÎNGROAȘĂ 

Mai sunt însă destule grupe care rămân sub normă 
/’buflf'ilfi de mccescle ob/mutc in primele două trimestre ale Planului de htat pe unul 

1949, ca fi de pilda echipei lui l'op ludovic, minerii dela mina Jieț l.oneu ți-au sporii fi mu‘ 
mult eforturile pentru cu cel da al treilea trimestru sA-l inchee cu rezultate fi mui bune In 
muncă, lot mai numeroase depui grupele fi echipele de mineri cure rupând cu rămânerea Iu 
urmă se situiază in rândul celor mijlocufe sau chiar in rundul grupelor fi echipelor fruulufe in 
producție.

Alături de alte grupe mal de
mult fruntașe un frumos succes 
a fost inregistrat in cursul lunei 
iulie de muncitorii din grupa to
varășului Deac Andrei 1. După ce 
in luna iunie a rămas cu norma 
neiudepliiiită, această grupă, lu
crând într'un nou abataj a reușit 
sa depășească zilnic norma de 
lucru. Schimbul condus de tova
rășul Cornea Simon a Întrecut 
norma cu 62 la sută, iar sesimbu- 
rilu conduse de tovarășii Bocsi 
Alexandru și Deac Andrei I, dând

ȚESĂT0ARE4
ILNIȚKI MARIÂ 

dela Vulcan lucrează 
in contul anului 1950
DE MAI MULTE LUNI TOVA

RĂȘUL ILNIȚKI MARIA, TESA- 
t TOARE LA FABRICA TEXTILA 
! DIN VULCAN A ÎNCEPUT SA 

LUCREZE LA 4 RĂZBOAIE.
MUNCIND PE BAZA DE ÎN

TRECERE, EA A REUȘIT SA 
OBȚINĂ ZILNIC DEPĂȘIRI 1M- 

, PORTANTE DE NORMA IN LU- 
I NA IUNIE CÂȘTIGÂND DRAPE

LUL PRODUCȚIEI.
I IN ZIUA DE 30 IULIE FRUN- 
' TAȘA IN PRODUCȚIE ILNIȚKI 

MARIA TERMINANDU-Ș1 PRO
GRAMUL ANUAL, A ÎNCEPUT 
SA MUNCEASCĂ IN CONTUL 
ANULUI 1950.

VICTORIA TOVARĂȘEI 1L- 
N1TKI A FOST SĂRBĂTORITĂ 
IN CADRUL UNUI MEET1NG DE 
TOȚI MUNCITORII Șl MUNCI
TOARELE ȚESATORIEI DIN 
VULCAN CARE CU ACEST PRI
LEJ ȘI-AU LUAT NOUI ANGA
JAMENTE DE MUNCA.

ION PUIA, coresp.

SA ÎNVĂȚĂM din experiența sovietică

DIRECTORUL ÎNTREPRINDERII INDUSTRIALE 
Șl ORGANIZAȚIA SINDICALĂ

de P. KOSELEV
Relațiile reciproce d ntre di

rectorul unei întreprinderi și mun
citori in condițiile societății so
cialiste, se deosebesc iu inod 
principal de cele ce există între 
patronul sau directorul unei între
prinderi și muncitori, in condițiile 
sistemului capitalist. Directorul în
treprinderii sovietice este un îm
puternicit al Statului Socialist, un 
sluj tor al poporului. Nu pot e- 
xista între el și muncitori con- 
trad cții fundamentale, precum e 
cazul in întreprinderile capitaliste.

In societatea socialistă intere
sele Statului coincid pe deplin 

primul cu 33 la sulă, iar al doi
lea cu 41 la sută peste normă.

★
SUCCESE REMARCABILE AU 

FOST OBȚINUTE DE MINERII 
DELA JIEȚ-LONEA Șl IN CEEA 
CE PRIVEȘTE CALITATEA CĂR
BUNELUI EXTRAS. ASTFEL 
GRUPA TOVARĂȘULUI MORA- 
RU GHEORGHE. IN CURSUL 
LUNEI IULIE PE LANGA DEPĂ
ȘIREA ZILNICA A NORMEI, A 
REUȘIT SA EXTRAGA UN CĂR
BUNE DE CALITATE BUNA. CU 
UN PROCENT UE CENUȘA CF. 
NU TRECE PESTE 8.9 LA SU

Armarea bine și la timp executată, înlătură per.colul 
de surpare a abatajului

Cum armeaza minerii din echipa Iov. Cheșovan Dumilru 
dela seci. IV al minei Petrila, abatajul în care lucrează 

la una din exfremi/â/iie R|r<Hului III al sectorului 11 dala mina Petrila, cărbunele este 
exploatat de grupa tovarășului Ch^foouri Dumitru. Condițiiinilt de muUtă in abatajul nr 11 in 
cure lucrează ortacii din grupa t ovarășului ('hefooan sunt cu tutui ultele decât condipde m 
care lucernză grupele cure exploatează un strat normal de cărbune.

Aici straiul prezintă însemna
te iiUerculuții de piutriî, urmând 
u se semite ușa numitele ,.$pquri“ 
de cărbune prinse intre blocuri 
muri de piuiră. Și exploularoa 
acestor „șisturi*1 ca și înaintarea 
alternativă în cărbune și piatră, 
pe lângă o muncă asidua, in 
condiții grele, cere și o urinare 
seriuusă, care să asigure norma
la desfășurare a muncii și sa 
înlăture definitiv pericolul de 
surpare a ubatajului.
Cl’M ARMEAZA ECHIPA TO- 
VARAȘl’Lll CHEȘOVAN A- 
BATAJDL IN CARE LUCREAZĂ:

Abatajul în care lucrează to
varășul Cheșovan cu ortaci sai 
nu este mecanizat. Transportul 

cu interesele celor ce muncesc. 
Din acest motiv activitatea prac
tica a directorului întreprinderii 
sovietice, ce aduce la îndeplinire 
d'rcctivele Partidului și Guvernu
lui, este sprijinită pe toate căile 
de sindicate, in rândurile cărora 
se află covârșitoarea majoritate 
a muncitorilor și funcționarilor. In 
întreprinderile sovietice, atât ad
ministrația, cât și organizația sin
dicala luptă pentru înfăptuirea sar
cinilor generale in vederea con
struirii comunismului.

Oamenii sovietici înțeleg prea 
bine că victoria nouii orânduiri 

TA. ÎNREGISTRÂND IN ACEI.AȘ 
TIMP ȘI IMPORTANTE ECO
NOMII DE EXPLOZIV.

Schimbul condus de tovarășul 
Morarii Gheorghe a inregistrat o 
depășire de normă de 31 la sută, 
realizând o economie de exploziv 
de 60 la suta. La fel, schimbul 
condus de tovarășul Ciucaș Pe
ru a depășit norma in medie cu 
50 la sută, iar econom a de ex
ploziv fiind de 60 la sută.

★
Succesele oblinule de grupele

(ContinUBre iu pag. lll-a)

cărbunelui se face cu vagouete- 
le. In nceat «scop la mijloc este 
lăsat locul pe unde circulă vu- 
gonctul.

Iuiă cian face tovarășul Chc- 
S<ivaii si ortaci lui — Kakocki 
Eraucisc și Yoicu Constantin — 
urmarea abatajului.

Parah’l cu frontul de cărbune, 
la distanta de 1 metru fiecare, 
se fixează patru stâlpi de susți
nere a tavanului La purica su 
perioară stâlpii sprijinesc o grin
dă lungă de 4 metri, pe toată 
lujinna abatajului. l’e măsura 
înaintării cu frontul de lucru 
la di-tanfa de un metru s* ridi
ca alia armătură identică celei 
de mai sus.

sociale poate fi garantată numai 
prin obținerea unei productivități 
a muncii superioare celei din con
dițiile capitalismului. In fabricile 
și uzinele sovietice, în colhozuri 
și sovhozuri se desfășoară cu o 
forța din ce în ce mai irezisti
bilă intrecerea socialistă- a celor 
ce muncesc, pentru o înaltă pro
ductivitate a muncii, pentru în
făptuirea înainte de termen a pla
nurilor de pioduclie, pentru o bu
nă calitate a produselor. Această 
întrecere in muncă a masselor 
este susținută în ega’ă maturi

însoțiți de prol academician 
Traian Săvu eseu

0 deltiilie de savanli 
din ll.K.S.S. și din țările 
de democrație populară 

a ificul un scurt popas 
în Valea Jiului

In seara zilei du 3b Iulie a. c. 
contliiuându-șl vizita prin tara 
noastre, delegațiile de saiaii|| din 
l l<ss șl din (arilv de democrație 
populara care au participat la Bu
curești la cunlerli |a de lilupalo- 
loglu șl proiecția i lanțul >r, însoțiți 
de profesorul academician Tralaa 
Săsulescu, au făcut un Scurt po
pas in orașul Petroșenl.

La sosire, el au lost imâiuplnatl 
de un numeros public care șl-a 
iiianlleșiat cu acest prilej simpa
tia șl dragostea fată de Marea 
I niune Sovietică șl fa|ă de vecinii 
noștri.

Tovarășul Pali președintele Co
mitetului ProGzoriu dlu localitate 
a lâeut ui numele tuturor munci
torilor d n Valea Jiului, urările de 
bun sosit, la care a răspuns din 
Partea vizitatorilor prol. Katla 
Nicolova conducătoarea delegației 
Republicii Populare Bulgaria.

Vorbitoarea a mulțumii călduros 
pentru primirea făcută subliniind 
In continuare asupra legăturii iu- 
d solubile ce există intre toate ta
rile de democrație populară, sub 
conducerea L'nlunil Sovietice, le
gătură mal mult întărită prin vi
zita făcută.

A luat apoi cuvântul profesorul 
academic an Traian Săvulescu, a- 
ratand că viz'ta a lost, un nou pri

lej de c mentare a legăturilor de 
aufclfle cu vecini, noștri.

Cu aceasta, intr'o atmosleră de 
sinceră șl caldă prietenie, meetln- 
gul de prim re a luat slărșlL

La perete, dcalungul abataju
lui, deubicei se pune câte o grin
dă pe fiecare perele ia direcția 
frontului de lucru pentru a sos
ii ne grinzile frontale. Ortacii din 
echipa tovarășului Cheșovan 
ui mea za iu>a altfel. Lângă f’e- 
iare stâlp de susținere, dealun- 
gul tavanului, sunt trase grinzi 
care să susțină acoperișul în 
toata lungimea abatajului. A- 
ceMe grinzi suni și ele susținute 
de al(i pa’ru stâlpi de Iernii fi
xați lângă stâlpii principali de 
susținere a grinzii frontale. 
Grinzile lonciiudinale au și de 
lungimea de 4 metri *i după o

(tonlinuar^ /n IU)

de organele administrative Și de 
sindicate. ,

In organizarea întrecerii socia
liste iși găsesc cea mai vie ex
presie nouile relațiuni socialiste, 
ce exista intre administrația în
treprinderii sovietice Si sindicale. 
Să luăm, de pildă, minunata Ini
țiativă a țesătoarei comb natului 
de bumbac dela Orehovo-Zuevo, 
Marfa Vocova. b;ne cunoscută in 
Uniunea Sovietică. Atunci, când 
brigada Volcovei, compusa din pa
tru țesătoare și care deservea 16

(Continuare in pag. III-a)
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GRIJA FAȚA DE COPII IN ȚARA NOASTRĂ

<1 II S X. <1 » IJ II MCOPII MUNCITORILOR $1 ȚĂRANILOR MUNCITORI 
DIN VALEA JIULUI DUC O VIATA FERICITĂ IN COLONIA 

CRISTIAN - JUD. SI 31 LI
Grija Partidului a Guvern

*'■* îndreptai nu numai asupra 
ți aiupru familiilor lor, u&upta 

Nenumărat? colonii de oară 
difii optime de viața pi le ajută 
facă sănătatea. Pe lângă această 
de oară mai au meritul de a le

ltU copii de muncitori miner' 
și furani din județul Hunedoara 
iși pclicv lunile dc vară Iu co
lonia Cristian din judijul Sibiu.

Copiii sunt însoțiți de educa
tori, iusuțulori, profesori, cure 
le duu întregul lor sprijin. Pro 
gramul zilei prezintă puncte 
foarte variate, Jncut capilor li 
sc oferă toate posibilităt le de 
dis'rac(ie și reconfortaic.

Ministerul Învățământului Pu
blic u trimis in colonie educa
tul i bine pregătiți. cure mai 
înainte au urmai cur>uri specia
le, însușindu-și astfel cunoștin 
jele necesare, pentru bunul mers 
ui colonie'.

Deosebi a utenție pe care edu
catorii o poarta fa|u de copiii 
din colonie, a născut în sufle
tul cop ilor încrederea și atașa
mentul pentru conducătorii lor, 
așa încât s’a reușit crearea unui 
cadru familiur care face pe co 
pii să se sini.a mulțumiți și fe
ric fi.

★
La orele șapte dimineața, im 

clopoțel clica mă jh? cei 184 de 
copii la atlunare. Urinează spă
latul, curățenia corporală, apoi 
profesorul dc educație fizică în
cepe programul cu exerciții de 
înviorare. Cop ii trec apoi în 
sala dc mese unde li se servcș'e 
micul dejun, crifea cu lupic, pâi
ne cu unt și miere.

O aienjie deosebita se acord 1 
orei de educație. Copii sunt îm- 
părțiti în grupe de cute 30, sub 
supravegherea unui educa or.

Ministerul Învățământului Pu
blic șî al Sănătății, au pus la 
depoziția acestei colonii o bibli
otecă dc vreo 200 volume cărți, 
după cum și un număr de revis
te, ..Licuiici", „Poloniei*. La 
orele de educație, se citesc în co
lectiv diferite bucăți de lectură, 
sc discu'ă anumite chestiuni a-

idu. ticpuldicii Populare h’umutie 
oatnenUoi din câmpul mumii, dur 
copiilor în d^utebi,

oferă copiilor muncitor dor coa
să câpfige puteri noi {ti aă-ji re- 
rcfacere de ordin fizic, coloniile 
tiu o educație nouă.

supra cărora copiii nu sunt edifi
cați. Prin încrederea ce și -mi 
format-o fufă de educatorii lor, 
copiii expun deschis orice lucru 
i are ii frământă, orice nclumu- 
î i re

In cadrul acestor ore, copiii 
fuc cunoștință cu efortul oame- 
mior munci p ntiu îmlcpliiiiica 
Planului dc Stat, cu succesele 
lor și cu lup a întregului popor 
pentru consbuireu socialismului

★
După gustarea dela. orele 10, 

copiii se îndreaptă spre terenul 
de sport, unde sub îngrijirea 
profesorului dc specialitate, sc 
joaca wolley-bull, liand-bdl, sau 
alte jocuri cure oferă copiilur o 
destindere fizica.

In zilele cund din cauza 'im-

Din via(a
Marea grije pentru copii este 

i na din carat..i.slicric .eg inului 
nostru. Zilnic, în cât mai multe 
d litre sateie și comunele tării se 
înp nteaza giudin te sezoniere în 
care sunt adăpostii copiii de 
n uncitor și (ărani muncitori, pen
tru a da părinților posibilitatea de 
a munci nestânjeniți.

Inițiativa in această direcție 
pom tă dela Partid este susținută 
de C.m.t?tel.- Provizorii din di
feritele localități.

Comisii speciale de coordonare 
depun o munca intensă transpu
nând în pract că învățămintele 
S angajamentele.

Astfel s'a deschis de curând o 
giădiniță sezonieră la Baru-Mare 
in care până acum sunt îngrijiți 
35 de copii.

Pentru funcționarea ei în cele 
mai bune condiț uni sau strâns 
nrm.roase fonduri și s'au prestat 
zeci de ore voluntare. Comite- 

puliij nefavorabil sun a al'or 
motiie, sportul nu este posibil, 
copiii se aduna și fac lecții Iii 
colectiv, se luvitții lânlece noi 
(l.u viu|u poporului muncitor, jo
curi și cântece naționale.

Iii caidrul acestor întruniri, 
după cum și in cadrul orelor du 
educu|ie, li se iirSiă copiilor, în 
eon'rast cu felul de viiiții noua 
In cure se desvollă (aru noastră. 
In (urile de democrație popula 
ia, și iu speeiul in Mur j l’u|r>e 
u Socialismului, Uniunea Sovieti 
cu, silun|iu tragică a muncitu- 
rinni din țările cupitulis e, lupta 
pe cari' o duc put bunii greci 
pentru eliberarea (arii tur de 
sub jugul monarlio-fusei;iilor, 
luplu de eliberare a popourelor 
din colonii

★
l.u oirle 12 și jumătate li se 

• rrvește o mu-a bogată, vuriutu 
șl stibs inițială. Intre orele 4 5 
copii iau parte la a doua oră 
de cibicuție, după care uruieu/u 
plimbări, jocuri, sport.

Copiii d n colonia Cristian au 

grădinițelor noastre sezoniere

și o gazeta dc pvicte, umle sunt 
“\piisv uri role Mînnaic <b* ci, 
prin cure f,j urata luulțuuiir »u 
și iccunoștinții fuță de Partid, 
cure lr-o dat pusibiliiuieu acestor 
/‘le de neuitat îjj cudrul colo 
n ci.

In orele lilH’re, cu ujidorul c- 
ducătorilor, copiii au format un 
cor, o echipă dc dan-tiri și una 
icutralu, propuiiâhdu-și sa pre- 
z nie programe săptămânale.

In cadrul coloniilor, copiii în- 
vuță să iubească și su piețuiai* 
<u \ia(u în colectiv, sa dea a- 
C' Iuși țel gândurilor și efor uri
lor lor, pentru realizări d.litre 
iile hiui huni oase.

Prin educația pe cure n pri
mesc, li se tifcru posibilitatea de 
n sesiza și a înțelege transfor
mările cure se produc în țara 
noastră și dc u se «latura di 
lotul (rcumătubii dc viață "oiiii, 
pentru a deveni muncitorii și in 
Mec util i devotuți cht-ei munci- 
lo.iri și Partidului care uslăzi 
Ic acordă oi sprijinul suu.

VA MOȘ FHV1N, coresp. voi.

vadia. D n donația dc 10.600 lei 
fîcut.i de Cumitetul Provizoriu, 
s'au procurat materiale din care 
muncitorii agrlco'l au confecțio
nat .0 de paturi pr n muncă vo
luntară T< t prin munca volun
tara UFDR-lstele din comună au 
coniecțional 20 de cearceafuri.

Organizația UFDR din comuna 
a mai donat 15 kg. de zahăr și 
un butoi cu lapte condensat.
S'a mai cumpărat o mare cant - 
late de alimente care asigură ce- 
oi 8 7 d copiii ai grădiniței o

' Vartă substantala.
In acest fel s'a ajuns ca la 

ambele grădinițe din comunele a- 
m ntite, mutica să decurgă în cele 
ntai bune condițiunl, ele deve- 
n nd un prețios ajutor țăranilor 
muncitori, oferind copiilor lor 
condiții de viata și o grijă ne
maiîntâlnită.

FARKAȘ RAVECA, coresp. voi.

Capitalismul, exploatarea capitalistă,
1 Vuietaiialul, groparul societari 

capitaliste
8 lei. R , 29 pag., 

i* prinii'o bciiita 
i diferitelor iun
ie prii cari a 

uiii>ncuvC'j in 
pentru a insi.'a

Desvollaiea economica și politică 
a (arii noastre îh secolul XlX-lea
Editura P.M.R 48 pag, 10

Studiul istoriei este o puternică 
armă in mâinile clasei muncitoare, 
în lupta ei pentru o mai buna 

Jorându re a societaț i, pentru 
deșii nfarea exploatării omului de 
'către om. Istoria a fost falsificată 
de istoricii burghezi, care au 
'căutat să facă dlntr'insa un n.ll- 
loc pentru a menține reg mul de 

’luf și exploatare al clasei din 
ca.e fnceau parte,

I Ceicetând istoria Patriei noas
tre în secolul al XlX-lea, cunoaș
tem condi (iunile grele de viața, 
dc asuprire, In care a trăit M- 
r rit', nota poporului pentru 
di epturile sale firești, luptă dusă 
in ccnd ț'unile dezvoltării irodu
lui de producție capitalist m (ara 
noastră

BroȘtra de fată ne înfățișează 
procesul 
luptelor 
feudale 
1821 și 

| Lucrarea analizează o serie de 
evenimente din a doua jumătate 
a secolului trecut care sunt de 
cea mal mare importanță, pentru 
poporul nostru și anume : unirea 
principatelor și eliberarea de sub 

dcsvoltarii burghez ei și 
ei împotriva orânduit ii 
din țară : revoluția dn 
in 1848.

iin.dul ci (le orpumzcire cfec- 
icie <*J uMipra ina -elor largi alo 
cilui <t niumcM'. in incJiccn-, 
kc aratu rolul ciuric di- gropar 
u' CiipituliMiiului pe earc-| ara 
piuk' urlatul, c.iie, ruberândii-M2 
pe -iii,, de e-.plujluH', el.bereazS 
Je «’vplou'urc julrcagu souelutc.

lele Provizorii din diferitele lo- 
caiit..ti invcc nate, au alocat gra- 
d niței un fond de 1O.WH) lei din 
care pe lângă alte matei ale s'au 
cumpărat 20 metri de pânză pen
tru confecționarea cearceafurilor 
de pat.

Deasemeni, în urma unei ser
bări data de organizația UFDR din 
localitate s'a realizat suma de 
3.600 lei pentru acelaș scop.

Tot din U.F.D.R., 9 femei au
muncit voluntar 36 de ore la cu
rățitul si văruitul localului des
tinat grădiniței. S’au evidențiat cu 
acest prilej prietenele Lupșa C., 
Tanzal S.. Ker I., Rus M. si 
Muntean I. Grad nița este condu
să de educatoarea care au făcut 
școala specială in cadrul UFDR.

Urmând exemplul comunei 
Baru Mare, aceleași frumoase 
realizări sau Înfăptuit și la gră
dinița sezonieră din comuna Li-

Ai’iubtii broșura oii-ra uauieu.- 
lur niuui-ii, un ajutor prepus In 
luptu (ii* cure o duc zi dc zi îm
potrivii dușiniiiiuliii de clasă, iuc- 
p > i i.i e cploalatorilor de prelu- 
11 ndc ni.

A

lei

jugul turcesc, dobănd tă cu aju
torul Rusiei.

Ultimul capitol al broșurii în
fățișează pe scuit începuturile 
mișcării muncitorești din țața 
noastră. Este vorba dc ultimele 
decenii ale secolulu* 1 al XlX-lea 
care ne aduc primele încercări 
de organizare ale clasei munci
te arc. Aceste încercări au pre
mers nașterii. în ■ ecolul XX, a 
P. rt ilului de tip nou.

Ast. z. când . ..-a i uncitoare 
a ‘muls in tara iiia-tră puterea 
pol .ici din mâinile 1 urgheziei, »i 

c n irue5 c singura un viitor 
fe c t. prin cladria socialismu- 

camen i muncii pot și trebue 
tragă învățăm nle prețioase 
studiul trecutulu; patriei noas- 
!n ; ceste c niilU, studiul is- 

baza c mcepțÎBi știfnți-
i

lu . 
să 
din 
t e.
toriei p 
fice a materialului istoric ne in- 

rmeaza, învăț; ndu-ne cum tre- 
: luptam pent.u desființa- 

exploatăr i, pentru construi- 
sociallsir.uiui.
acest scop, broșura de față 

importantă 'contribuție 
una din perioadele

tue
rea
rea

In
aduce o 
prezents>nd 
hMarhuare în isturia țârii noastre.

(Urmare din pag l-a)

războaie, a trecut din propria ei 
inițiativă ia deservirea a 32 de 
răzbeaie, d recția fabricii creiă 
toate condițiile necesare pentruca 
ea să-si poată reglementa munca 
nu numai la acest număr dublu 
de războaie, ci și să treacă ulte
rior la deservirea a 48, apoi a 56 
și in sfârșit a 64 de războaie.

Organ zația sindicala a fabricii 
a început la rândul ei să facă 
propagandă activă în favoarea ex
perienței acestei brigăzi de frun
te. In acest scop au fost convo
cate in toate atelierele fabricii, 
consfătuiri de producț'e în legă
tură cu nouile metode de lucru 
a’e Vulcovei și brigăzile ei. Au 
fost utilizate pe larg procedeele 
propagandei vizuate : lozinci, pla
cate, manifeste, gazete de perete.

După puțin timp experiența bri
găzii Volcovei deveni foarle bine 
cunoscută nu numai de muncitoa
rele combinatului dela Orehovo- 
Zuevo, ci și de cele ale multor 
fabrici din Uniunea Sovietică.

Această pildă arată în ce mod 
comitetul sindical, în strâns con
tact cu administrația fabricii, a 
susținut și a răspândit o nouă 
metodă mai productivă a muncii, 
datorită căreia fabrica își poate 
spori în mod însemnat producția.

întrecerea celor ce muncesc 
pentru rezultate cât mai bune în 
muncă, dă naștere raționalizării 
prodr c'Gr de product e. Si in a- 
ceasta privință există o deplină 
comunitate de interes între ad
ministrația întreprinderii soviet ce 
și Organizata Sindicală. Admi- 
n'strația încurajează mișcarea de 
ra’i' ralizare printre muncitori, 
acordând premii raționalizatorilor 
și cretnd condițiile necesare pen-

DIRECTORUL ÎNTREPRINDERII INDUSTRIALE 
Șl ORGANIZAȚIA SINDICALĂ

tru punerea in practcă a propu
nerilor lor, iar comitetul sindical 
atrage în mișcarea de raționali
zare masse largi al celor ce mun
cesc, dând ajutor muncitorilor sa
și formuleze propunerile lor și ur
mărind ca aceste propuneri să fie 
examinate repede și introduse în 
procesul de producție. Organiza
ția sindicală acorda cea mai mare 
atenție și stimă rațional’zatorilor, 
ce fac să progreseze mereu noua 
tehnică.

Un important mijloc al partici
pării sindicatelor Ia activitatea e- 
conomică, sunt consfătuirile de 
producție, care au devenit o par
te integrantă a vieții întreprinde
rilor sovietice. La aceste consfă
tuiri participă muncitorii, Ingine
rii. tehnicien i și funcționarii în're- 
prinderii. Consfătuirile de produc
ție, sunt o școală minunată, ele 
introducând în sânul masselor a- 
titudinea socialistă fată de mun
că. Prin intermediul consfătuirilor 
de producț'e sunt atrași în mod 
nemijlocit la opera construirii so- 
c'aliste milioane și milioane de 
oameni. E deajuns să arătăm că 
numai în anul trecut, la întreprin
derile industriale de transport și 
agi .voie s’au ținut peste două mi
lioane de consfătuiri de product e. 
la care au fost adeptate peste pa
tru milioane de propuneri în ve
derea îmbunătățirii procesului de 
p.toducțic.

La consfătuirile de product e 
sunt luate de obicei în desbatere 
diferite chestiuni concrete ale 

muncii întreprinderii. La uzina 
melalurg câ din Moscova „Șerpi 
— Molot" („Secerea Și ciocanul"), 
de pildă, sunt desbătute cu acest 
prilej chestiunile economisirii 
materiei prime a metalelor, ener- 
g ei electrice. Sunt deasemenea 
discutate bilanțurile îndeplinirii 
planurilor luptei trimestriale și a- 
nua'e, precum și referatele pe care 
le fac munc'torif profesiilor de 
frunte asupra modului de îndepli
nire a angajamentelor socialiste. 
Consfătuirile de producție sunt 
organizate de comitetul sindical. 
La toate aceste consfătuiri asistă 
în irod obligator directorul sau 
locțiitorul lui, care fac deseori 
rapoarte asupra diferitelor pro
bleme din producție. Administra
ția ține seamă de hotărîrile aces
tor consfătuiri, aducându-le la în
deplinire. In acest mod prin in
termediul consfătuirilor de produc- 
t e, organizațiile s ndica'e dau a- 
jutor administrației întreprinderii 
intru asigurarea unei munci spor
nice a brigăzilor, atei erelor șl a 
întreprinderii în totalitatea ei.

Principalul mijloc însă, cil a- 
jutorul căruia sunt reglementate 
rela|iunile dintre administrația 
întreprinderii și sindicat, este 
(ontructii! role. :iv. Acestu o- 
glindeș e în cea mai mare măsu
ră nouile rela|ii de proJilcth* 
-oeialiste. Adiuini-; ;u|ia între
prinderii și comite ui ‘-.hdical ce 
încheie contractul colectiv, re
prezintă aceiași clasă muncitoare 
și urmăresc un (cl comun, acela 
de a spori cât mai mult produc

ția și productivitatea muncii și 
de a îiubunutu(ii pe această cale 
siiuafia materială a celor ce 
muncesc.

In toate clapele construirii so- 
cialismulir in Uniunea Sovieti
că, contractul colectiv a oonlri- 
buit la întărirea și desvoltarca 
organizării socialiste a muncii, 
la desvoltarca întregii economii 
naționale.

In rdicarea nivelului cultural 
și material al celor ce muncesc, 
contractul colectiv are ca scop 
principal asigurarea indeplinirii 
și supraindepLinirii planurilor 
de producție, ridicării producti
vității muncii, inibunătăjirii con
dițiilor de trui și ridicării cultu- 
■ ule u muncitorilor și funcționa
rilor întreprinderilor sovietice.

Procctul contractului colectiv 
este discutat intui in adunările 
de atelier, apoi la adunarea ge
nerală a muncitorilor și func- 
ționariltr. După cx- aceste adu
nări au discutat proectul și au 
introdus diferite modificări și 
adăugări, comitetul de uzină și 
administrația întreprinderii sem
nează textul definitiv.

Toa>e chestiunile ce n’au pu 
lut fi soluționate de comun a- 
<ord cu prilejul încheierii con- 
truc ului colectiv între mlniiins- 
trufiu intieprimlcrii și cumitetul 
simLici!. sunt soluționate pe loe 
dc rcpreze:i‘an|ii organelor ni 
perioure sindicale și economice.

Datorilă contractului colectiv 
este sporită răspunderea, pe ca
re o au o'ptiti;’.i|iile economice 

și sindicale în privinfa ridicării 
materiale și culturale a celor cc 
miLncesc. De pildă, contractul 
coiectiv, încheiat între comitetul 
sindical și administrația uzinei 
dc automobile „Sialin" din Mos
cova, con|ine obligații în pri
vința protecției muncii și a teh- 
nicei securității construirii de 
locuin|e pentru muncitori și 
funcționari, controlării activității 
cantinelor, magazinelor, bufetelor 
de atelier și institutiunilor sani
tare, ui privința concediilor și 
organizării timpului de odihnă 
n muncitorilor, a sumelor ce vor 
fi cheltuite pentru trimiterea 
muncitorilor în sanatorii și ca
se dc odihnă, in privința nouilor 
Colturi roșii ce vor trebui să fie 
amenajate iu a'eliere, a nouilor 
terenuri sportive, ș. a. m. <1.

înfăptuind controlul obștesc și 
de Stat al respectării legislației 
referitoare la protcc|ia muncii, 
comitetele de fabrică Și uzină 
urmăresc Includerea în contrac
tele colective a îndatoririlor, ce 
și le asuma v administrația în 
privința creerii unor condiții de 
securitate a muncii, supraveghind 
prin comisii speciale și inspec
tori ai colectivului muncitoresc 
■nodul de îndeplinire a acestor 
îndatoriri.

Atât directorul întreprinderii 
<âi și comitetul sindical răspund 
in aceeași măsură pentru înde
plinirea îndatoririlor înscrise în 
contractul colectiv. In întreprin
deri se țin în mod periodic adu
nări generale ale muncitorilor 
și funcționarilor la care comite

tul indicai și directorul fac ra- 
poar e asupra îndeplinirii con
tractului colectiv.

Guvernul Sovietic acordă di- 
icctorului inue]>iinderii drepturi 
de conducere personală, în 
chipul acesta directorul hotărăș
te iu mod de siue stătător d feri- 
le chestiuni. Ei răspunde in în
tregime de modul iu care func
ționează întreprinderea și ordi
nea procesului de produejie. Un ?. 
director sovietic însă nu va ne
socoti niciodată părerea colecti
vului, a organizațiilor obștești 
și a sindicatului. Dimpotrivă as- 
culiând de vocea organizapei 
sindicale, lucrând in strâns con
tact cu comitetul sindical, direc
torul va conduce mai bine și fă- 
iă greș munca în întreprindere.

Prin acest strâns contact nu se 
înțelege numai colaborare și a- 
jutor mutual, ci și desfășurarea 
unei critici principale reciproce. 
In condițiile sovietice critica și 
autocritica au fost îniotdeauna 
o expresie concretă, vie a noui 
rclafiuni soc'aliste. Și directorul 
întreprinderii și comitelui sin
dical recurg în rcla(iunile lor 
la arma criticii și autocriticii în 
vederea îmbunătățirii muncii, in 
vederea cauzei comune.

Exprimând și ară'ând intere
sele celor ce muncesc, care coin- 
c’d pc deplin cu interesele Sta
tului socialist, sindicatele ce
simt — după cum s’a exprimat 
tov. Stalin — o curea de trans
misie între Partidul bolșevic șt 
clasQ muncitoare antrenează mun
citorii, inginerii, tehnicienii șj 
funcționarii la în'reccrca socia
lista. îndrumând energia lor pe 
calea înfăptuirii mLiunii istori
ce a clădirii comunismului.

P KOSELEV



toitl NOI

La Mina Jiet-Lonea rândul grupelor 
fruntașe se îngroașe

Revista gazetelor de perele din Lupeni

(Urmare d n pag. l-a)

organl- 
f iecărel

lui Urmau 
din aceasta 
aparte. 
ci te 
dusa
mas
slib

Carol. I lecare echipă 
grupa lucrează pe fișe 

Totuși norma zilnică nu 
ut nsă niciodată. Echipa con- 
de tovarășul Ermaii a ru

in luna iulie cu 4S la sută 
normă; cu 32 la sulă' sub

normă echipa lui Rengiș Și 
,5 la suta sub normă echipa 
Mirci Petru.

Cauza rămânerii grupei Iul
mau Carol sub normă se datorea
ză faptului că minerii din acea
stă grupă iiu-șj organizează bine 
munca. Nu știe fiecare ce arc de

care lu-

și ech pele de mineri dela Jleț- 
Lonea se datorează adoptării me
todei de preluare a lucrului pe 
schimburi ca si a bunei 
zări a muncii in cadrul 
echipe.

Nu insă toate grupele
crează pe fișe aparte înregistrea
ză succese asemănătoare celor ob
ținute de grupele tovarășilor Mo- 
raru, Deac sau altele care lucrea
ză bine.

lată, de pildă, grupa tovarășu-

cu
Iul

Er-

Școala l.C.D. dîn Pef roșeni 
și-a încheiat prima sene de cursuri

Duminică 3| iulie a. c., a uvut 
loc în sula festivă u Institutului 
de Cărbune ședința plenară de 
încheere u primei serii dc 
cursuri 1. O. D. (îndrumurea cor 
jiului didactic).

Prin cuvântul de deschidere, 
tovarășul profesor Nccșa, dup.i 
ce a arătat in ce constă utilita
tea cursurilor 1. C. D. — res
tructurarea corpului didactic in 
spiritul învățăturii marxiste — 
a indicat îndemnând enrsiștii lu 
o muncă rodnică iieutru viitor, 
la transjiunerea îu practică a 
iuvățuturii teoretice asimilate.

A urmat apoi cetirea rapoar
telor responsabililor dc seniinurii.

I acute in spirit critic și autocri 
•ic eh au fost viu coiucnlutc. 
majoiilutcu cursiștilor partici
pând Iu discuții.

S u constatat cu ucxxistă oca
zie. abstracție făcând de unele 
mici lipsuri, în mure măsură 
cursurile și-nu ulins scopul ur
mărit, enrsiștii dând dovadă dc 
disciplină și sârguință Iu studii.

Au mai vorbit tovarășul Ghi- 
șolu Eugen șl 
directorul școlii
expunere critică felului în 
nu decurs cursurile trasând 
vinile cursiștilor absolvenți.

Cil acestea, ședința n 
sfârșit.

tovarășul Dănilă 
care a făcut o 

care 
sar-

lu.il

Din activitatea Comitetului Provizoriu
Lonea-Petrila

In ziua de 24 iulie a. c. în 
prezenta unui mare număr de 
muncitori și țărani săraci și mij
locași a avut loc o adunare pu
blică a Comitetului Provizoriu 
Lonea-Petrila pentru discutarea 
planu'ui de muncă.

Cu acest prilej s’au luat nu
meroase angajamente. Astfel la 
Lonea se vor construi două po
duri noui, executându-se repara
țiile necesare altor 4 poduri ve
chi. Deasenieni se va repara re
țeaua electrica de pe strada Re
publicii. Strada va fi pietruită pe 
o lungime de 2.500 metri.

sfârșitul anului 1950 se
3 școli
Iar la 

de

Până Ia 
vor clădi 
șt Bănița,
cepe lucrările 
ulii spital.

In continuarea 
șui Rovsnic losif
activității până acum.

Prin 
prin 
tetul 
trila, 
n:ce

la Jieț, Petrila 
Petrlla vor în- 
construire a u-

ședinței tovarâ- 
a făcut bilanțul

realizările înfăptuite și 
angajamentele luate, Comi- 
provlzoriu Lonea — Pe- 

a marcat începutul unei rod- 
activități.

POPA 1OAN, corcsp. voi.

In Editura Partidului
Muncitoresc Român

A APÂRUT

KARL MARX

F. E N G E L 5

OPERE ALESE
f ■

704- pag, 280 lei

I MINERI
MUNCITORI Șl TEHNICIENI 
ȚĂRANI MUNCITORI 
INTELECTUALI

DIN VALEA JIULUI

în curând va apare ziarul vostru:

SIEAGUL ROȘU
GS

ORGAN AL COMITETULUI JUDE
ȚEAN P. M. R. VALEA JIULUI

execute 
aȘu fel 

cât mal 
produce

cele, opt ore de

e departe timpul când gti- 
de perete dela Lupeni e- 
doar formal. De atunci lu
au iacut progrese șimțitoa-

luat angaja- 
thnp șistul

mult iu

ca tehnicienii «I 
care dcaseinenea

necesar
mineri
ungulafl Iii întreceri no-

făcut Șl nu reușesc să 
lucrările ce le revin in 
ca timpii inorți să fie 
reduși, pentru a putea 
cât mai 
lucru.

Este
Inginerii 
so allă
ciallste să a|ute grupele care nu-șl 
pot îndeplini norma. Trebuesc vă
zute cauzele rămânerii tu urmă 
ș| alutându-le să-și organizeze cât 
mal bine numea, să contrlbue la 
rid curea lor in rundul grupelor 
bune.

Bătălia pentru îndeplinirea în
de termen a Planului va a- 
succes numai atunci când 
grupă de mineri nu va ră
cii norma nelndepllnltă.

a Iute
vea 
niclo 
mâne

Nu
zetele 
xlslau 
su ele
ie. reuș nd ca sub permanenta în
drumare 
să aibă 
bogat și

a organizației de Partid, 
nu rare ori un conținut 
valoros.

★
Având doua săptămâni ca pe

rioadă de schimbare a materia
lului afișat, „Gazeta cetățenească 
6 August 19.9" a publicat arti
colele ultime pe data de 14 iulie 
crt. In majoritatea lor, ele se i«- 
feră la probleme Imediate, apă
rute in intervalul de timp dela o 
ediție la alta. Un articol aparți
nând tovarășului Stane o u Nico- 
lae și intitulat „Muncitorii dela 
suprafață sprijină pe minerii in 
munca lor pentru realizarea Pla
nului de Stat" arata cum câteva

Consfătuirile și ședințele de produc
ție, mijloace de îmbunătățire a muncii

(Urmară din pag. I-a)

«I să meargă până la

să so bmure do tot 
n da o Justă orientare

nltatea cea mal mică do muncă — echipa 
exploatare..

Irebue dcaseinenea ca aceste ședințe 
sprijinul organelor competeiito in sensul dc
discuțiilor, Iar pe de altă parte de a trece îndată la rezolvarea 
problemelor ridicate In cadrul lor.

Ședințelor de consfătuire șl producție trebue să li so dea un 
caracter PERMANENT. Elo trebuesc (Inulo fără întârzieri, trebuesc 
să nu mal fie sporadice.

In cadrul lor uu numai că se rezolvă o serie de probleme 
direct legato do îmbunătățirea procesului do extracție a icărbune- 
lul, de îmbunătățirea condițiilor de muncă pi In înlăturarea greută
ților, dar so șl sudează colaborarea dintre muncitori, tehnicenl 
și ingineri prin efortul comun depus in vederea îndeplinirii sar
cinilor co stau in (ața muncitorimii minere.

Iată in ce cons.ă marca importanță a șed nțelor șl consfătui
rilor do producție, dece organizarea lor revine ca sarcină impur- 
tantă organizațiilor de Partlq și sindicale, ca sarcină do a cărei 
îndeplinire depinde in bună măsură îmbunătățirea condițiilor de 
muncă ale minerilor, deci lărgirea posibilităților lor do a da căr
bune mal mult șl mal bun.

(Urmare din pag. I-a)

înaintare de 4 metri 
gesc în continuare 
frontului de lucru.

Podirea abatajului 
șezându-sc stâlpii peste 
fixați 
ccștia 
durile.

Așa 
tacii dili 
Chesovan abatajul este ferit de 
surpare, iar munca de extragere 
a cărbunelui se duce îu cele 
mai bune condițiunL

Ceeace merită a fi remarcat 
este faptul că deși armarea aba
tajului așa cum 
lui 
dc

prelun- 
direejia

echipă reu- 
unibelor lu- 

extragerea 
lucru denotă

u 11 ii 
sunt

cum

face a- 
care sunt 

deacurmezișul, de a- 
prinse în cue scân-

se

execută armarea or- 
echipa tovarășului

o face echipa 
Chesovan reclamă rn timp 
lucru mai mare decât cclc-

A apărut,

VEAC NOU
Nr. 20 din 29 iulie 1949 cu ur

mătorul cuprius:
— Ziua Hotei Sovietice — Ma

na noastră țară maritimă.
de Vasevold Visnevski.
— Cuvântul Partidului — 

vântul lui Stalin.
dc N. Ccrkasov.
— îndeplinirea și depășirea 

Planului de Stat al R. P. 
cel de al doilea trimestru 
nului 1949.

— Presa Sovietică despre
R. — Sindicatele române în lup
ta pentru socialism.

de A. Tucinin.
— Fitopatologia sovietiică. —

cu-

R. pe 
al a-

R. P.

Cum armează minerii din echipa 
tovarășului Chesovan Dumitru dela 

sectorul IV al minei Petrila, 
abatajul în care lucrează

laltc metode de armare, totuși 
minerii din această 
șese să facă față 
crări; armarea și 
cărbunelui. Acest
că ortacii lui Chesovan nu nu
mai că are deprinderea muncii, 
dar știu să aprecieze imporlanțu 
lucrurilor de armare, care bine 
și lu timp executate asigură 
scoaterea a cât mai mari canti- 
’ăți de cărbune și înlătura defi
nitiv pericolul la care sunt ex
puși cei ce lucrează sidi o armă
tură slabă, ridicată in pripă.

Pelul de munca al tovarășului 
Cheșovan și a grupei sale tre
bue să cons’itue o pildă pentru 
multe alte grupe de mineri din 
Vulva Jiului.

De vorbă cu savanții sovietici 
sosiți la Congresul dc l'itopato- 
logie.

_  Pe urmele materialelor pu
blicate in „Veac Nou" — Scri
soarea țăranilor muncitori ro
mâni și maghiari din Sângeoa- 
giu Mureș — .Muncitorii delu 
Gospodăria Agricolă de Slat din 
Chirnogi își însușesc metodele 
agricole sovietice.

— Oamenii culturii și științei 
din R. P. R. iau atitudine împo
triva cosmopolitismului — Alte 
răspusnuri la ancheta noastră.

— Congresul Asociației 
Prietenie Germano—Sovietic.

— O zi în centrul civilizației... 
— Un text inedit de Maxim 
Gorki.

— Viuța Internațională — No
te și Comentar i.

de

echipe fruntașe ș -au 
meniul dc a goli la 
din vagonete pentru a nu se ajun
ge prin lipsa lor la o stagnare a 
lucrului.

Celelalte articole, toate cu e- 
xcmplillcari concrete, se ocupa cu 
mersul intrecerilor socaliste; de 
economiile realizate prinlr'o justă 
întrebuințare a materialului; de 
icallzarilv și depășirile de norma 
ale muncitorilor dela Atelierul 
Divizionar sau activitatea secției 
de întreținere a Serviciului Co
munal Lupeni.

Un eh meni pozitiv in aceste ar- 
t'cole este faptul că autorii — șl 
iu special tovarășul Gârboveanu 

reușesc sa sesizeze factorul 
principal in < bținerea bunelor re
zultate in munca, adică munca 
de agitație dusa de organizația de 
Partid.

Gazeta cuprinde șl o listă a 
ceh pelor fruntașe in producție, iil- 
registrând 
luna iulie, 
dc afișaj, 
grafii.

Iau tinerii muncitori înainte și t»o- 
s b lltațile de trai din zilele noas- 
tie. Nu Ipsesc realizările in mun
ca de preparare, viata tinerilor 
munc torj în afara de producție, 
după cum și o atitudine critică 
fața de absențele nemotivalc.

★
O altă gazeta, tot la mina Ln- 

este aceea a Atelierului de 
Aici articolele sunt mai pu- 

Materialul expus șl actuali- 
lui prezintă totuși interes.

depășirile 
Alături pe 
se găsesc

obținute pe 
un mic fond 
câteva foto-

de
★
apel a minei Lu- 
,.Gazeta de perete 
dela m'na Lupeni"

In sala 
peni, se află 
a muncitorilor

de bine prezentată $1 a- 
atât dhi punct de vedere 
cât șl al materialului pe

destul 
ceasta 
tehnic
care 11 publica. In privința pro
ducției șl a tealizărilor obținute, 
întâlnim câteva articole publica
te șj „Gazeta cetățenească". E- 
xlslă însă șl material diferit, re- 
ferindu-se la cluburile de vară ale 
școlarilor, alegerea Sfatului Popu
lar, activitatea cercului ARLUS. 
întâlnim șl o poezie „Stai așa 1" 
semnată de tovarășul Ardeleanu 
A. In care — într’o formă ușoa
ră. prin dialogul între doi mun
citori, se arată necesitatea califi
cării — Materialul acesta ușor de 
citit și atractiv este cât se poate 
de potrivit mai ales fiind scrisă 
clrar de muncitori.

★
Gazeta de perele a Preparațlei 

„Vasile 
deși cu 
dus, în 
dește o
aici, spre deosebire de toate ce
lelalte, un articol despre 
gust 1929 — 
prezintă o 
stărilor dc 
vei, în 
astăzi d n
articol se ocupa de felul cum tră-

Luca” dela mina Lupeni, 
un cadru tehnic mai re- 

privința articolelor dove- 
inuncă serioasă. întâlnim

,6 Au- 
6 August 1949", care 
trecere în revistă a

■ uri din timpul gre- 
-zâ cu realitățile de 

tara noastra. Un alt

peni, 
gt up.
I ne. 
tatca
Un articol se ocupă concret cu 
întrecerile socialiste dela acest 
atelier — altul arata angajamen
tele brigăzii de tineri în legătu
ra cu economia de materiale, cu 
planificarea muncii și lupta pentru 
o producție de calitate.

★
La organizația UTM Lupeni, e- 

xlsta o gazetă de perete a tinerilor 
muncitori șj muncitoare elevi al 
cursur lor serale.

Se trateaza de .prv importanța 
școlilor de cadre a inv. Cunântu- 
lui politie, rarcinile UTM-ului In 
Sindicate, , întări ca legăturii din
tre muncitori șl țăran mea munci
toare.

Aici bpsesc articolele care, pe 
lângă probleme'e generale să tra- 
li e p obleine, rc eritojr. la 
ca

mun-
care

toate
lor. E una d ri gazete'e 
și-a In ales men iea cu 
Irebue sj f c o pilda.

★
In ansamblu luate, gazetele de 

perete 
si' eze 
hleine
ich de activitate. Ca o scădere 

enc'al se observă 1 psa 
cri <c și autocritic, 
părților negative 

propuneri in sensul

nu 
că

din Lupe i reușesc să ie
și s.i d bală inulte pro- 
d n aproape tr>a e sec oa-

evt- 
dln
in-

in 3 in 
tprr lu'ui 
dențierea 
muncă ș
Mturăril lor.

Sunt grupe de mineri care 
lâmpina greutăți in minei, sunt 
altele unde munca nu este organi- 
za'ă, in altă parte sunt multe ab
sențe. Lucrurile acestea toate tre
buiesc scoase în evidentă pentru 
a se putea aduce remedieri.

Rămâne ca o sarcină mediată 
tuturor colectivelor gazetelor de 
gerete, să-și irăreaca combati
vitatea, să ia o atitud ne critică 
mai hotărită, pentiu ca prin ar
ticole critice — alaturi de mate
rialele mobilizatoare in care se fac 
evidențieri — să contribuie Ia bu
nul mers al muncii prin lichidarea 
slăbiciunilor și popularizarea suc
ceselor și metodelor de muncă ale 
fruntașilor.

în-

Penlru a-și putea îndeplini sarcinile 
ce le revin în cadrul l-lanului

Minerii și tehnicienii sectorului IV 
al minei Petrila au pornit noui 

în muncăîntreceri
Inchcind și cel de al doilea 

trimestru al anului in curs cu 
rezultate mulțumitoare, minerii 
și tehnicienii din sectorul 1\ al 
minei Petrila iu cursul unei șe
dințe ținute in ziua de 26 iulie 
și-au luat noui 
muncă.

După ce au 
muncii depusă 
dență rezultatele
lipsurile constatate, minerii din 
grupele care lucrează în secto
rul IV au pornit noui întreceri 
îu muncă în cinstea zilei de 25 
august. 56 grupe și echipe de 
mineri s’au provocat la întrecere 
fixundu-și drept obiectiv înde
plinirea programului de produe-

economii, reducerea absențe- 
nemotivate.

un gaj amonte in

făcut analiza 
sco(ând în evi- 
pozitive ca și

(ie înainte de termen, realizarea 
de 
lor

Desvoltând și mai mult între
cerea socialistă, minerii și tehni
cienii sectorului IV al minei 
Petrila își s-or putea îndeplini 

înainte de termen sarcin Ie ce le 
revin in cadrul Planului.

SCÂNTEIA
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Secretarul 1 erracini
unei hotărâri cu

ROMA, 1 (Agvrpres). — !<i 2> 
iulie Senatul i tul iun a coiiMicnat 
duiiu țodiiițe desbuterilor cu pri
vire la rutificareu puciului agre
siv al Atlauticulu de Nord.

I ui tui cuvântul în timpul 
dezbaterilor, senatorul J’erruocini 
u subliniat ca In ciuda asigură
rilor date, puciul Atlanticului 
conține ți clauze secrete, după 
cum a recunoscut în purhunen- 
tul belgian fostul prim ministru 
al Belgiei, Spuuk.

In continuare, Terraccini s’a 
ocupat de afinuațiu fucutâ dv 
guvernul italian ți anume ca

DEPRESIUNEA ECONOMIEI AMERICANE 
$1 RAPORTUL PREȘEDINTELUI TRUMAN

La fi iulie, președintele Tru- 
nian a prezentat C-ongt asului un 
raport asupra situa|iei economi 
ce a Statelor Unite. Ca anexa, 
a fast prezentat raportul Con
siliului economic al președinte
lui, ooiLsucrat situa(iej economiei 
americane, ^lin prima jumătate 
a anului 1949.

Atât raportul președintelui, 
cât și cel ul Consiliului econo
mic, încearcă să demonstreze că 
economia Statelor Unite se gă
sește într’o stare normala.

La sfârșitul durei sale de sca
mă, Truman a declarat că pen
tru moment nu sunt necesare 
măsuri excepționale din partea 
Guvernului UJS.A. iu domeniul 
eoonomic. Truman continuă, 
deci, politica sa care a dus eco- 
nomiu furii iu situa|ia actuală.

Raportul președintelui Trurnau 
a apuiut iu momentul când de
presiunea economiei americane, 
— care continuă de mai bine de 
8 luni — a atins un puuct cri
tic și când opinia publică pro
gresistă din Statele Uuite a ce
rut stăruitor Guvernului modifi
carea poiiticii actuale, precum și 
luarea de măsuri urgente împo
triva crizei.

Declarația Comitetului Națio
nal al Partidului progresist, fă
cută in luna iunie, subliniază 
că politica guvernului Truman 
a întărit pozifiile monopolurilor 
americane și a adus Statelq Uni
te în pragul unei crize econo 
mice mai puternică decât cea 
din 1929.

Acum câteva luni. Truman a 
recunoscut că beneficiile nete 
ale monopolurilor au crescut în 
anul 1948 cu 5 miliarde dolari, 
însumând un total de 21 miliar
de dolari. Reducerile de salarii 
insă, făcute nuntai in cursul 
primelor două luni ale anului 
1949, micșorează venitul anual 
al muncitorilor și funcționarilor 
omericani, cu 2 700.000.030 do
lari

Veniturile fermierilor in pri
ma jumătate a anului 1949, au 
fost, — după datele oficiale, — 
cu 8 lu sută mai mici decât în 
epoca corespunzătoare a anului 
trecut.

Pauperizarea ntasselor popu
lare de calre monopohști, atra
ge după sine reducerea capaci
tății de cumpărare a populației

a propus să se amâne luarea
privire la ratificarea pactului Atlantic
pudul Atlanticului ar contribui 
lu „consolidnrcu instituțiilor de
mocrate". leiruuciui u dovedit 
că pudul Atlanticului urc efec
tul contrariu, în special în Sta
tele Unite, dund drept exemplu 
de încalcurc a libertăților de
mocrate. cazului Gerhurdt l*Js 
Ier. In Anglia guvernul trimite 
trupe împotriva docherilor gre
viști. 1 u Belgia sc face tot posi
bilul in vederea readucerii unei 
dinastii compromise. In Italia, 
după semnarea de către Sforza 
a pactului Atlanticului, b'uu coii-

și criza de „supraproducție", oa
menii muncii noputându-și pro
cura mărfurile necesare.

Numai in primele luni ale a- 
nului curent, puterea de cumpă
rare a populației u scăzut cil 
4—5 miliarde dolari. In depozi
te și magazii se aflu cajitită|l 
muri de mărfuri care nu pot 11 
desfăcute. Scăderea produc|iei a 
început, in primul rând, în ra
muri izolute, iar apoi s'a extins 
asupra întregii industrii amen- 
rane. In luna iunie, pruduejia 
industriala u scăzut cu peste 15 
lu sută, in compara|ie cu anul 
trecut.

Muncitorii sunt concediaji in 
massă. Truman este obligat să 
recunoască, că fa|ă de anul tre
cut, urmata de șomeri s'a mărit 
aproape de două ori. Actual
mente, numărul șomerilor și se 
mi șomerilor depășește cdru de 
17 milioane.

Perspectivele economici ame
ricane sunt ți mui sumbre de
cât situa|ia ci actuală. Produc
ția industriei prelucrătoare, a 
scăzut, de pilda, numai in ulti
mele trei luni, cu 10 la sută. 
Dacă la începutul anului erau 
zilnic concediati câte 10.000 oa
meni, astăzi sunt zilnic conce
diati peste 15.003 oameni.

Reducerea considerabilă a in
vestițiilor de capital (25 ia sută 
in 6 luni), arata că scăderea 
producției și concedierile în 
massă vor continua și in a doua 
jumătate a aces'ui an.

După numeroase fraze liniști
toare, Truman este nevoit să re
cunoască, în raportul său, exis
tenta unei depresiuni în econo
mia Statelor Unite. Acest lucru 
apare și în raportul Consiliului 
economic, care spune: „Cel mai 
însemnat fapt care stă în fa(a 
noastră, este depresiunea econo 
mică,; în special, iu uncie ra
muri industriale a luat proporfii 
serioase și continuă să crească".

Consiliul economic recunoaște, 
că planul Marshall și celelalte 
măsuri asemănătoare, nu pot 
servi drept stimulent economiei 
americane. Nouile reduceri de 
alocații, în cadrul planului Mars
hall, oglindesc, dcasemenea, ne
mulțumirea monopoliștilor ame
ricani fa|ă de rezultatele acestui 
plan, care, conform înten|iunilor 
cercurilor guvernamentale diu 
U.S.A., aveau drept scop nu nu

htutnt repetatele violuri ule coli 
stiluției.

In incheerc, Terraccini a dai 
citire textului prezentat de el, 
în care propune sa se. amâne 
luurru unei hulhriri cu priuru 
lu ratificarea pactului, deoarece 
o participare la aml pact în
seamnă debarcarea de trupe 
străine pe teritoriul italian, Ul
timul cure a luat cuvântul <i 
fost Vitorio Eniunucle Orlando, 
care în discursul său ți-a expri
mat nvmul|umirea față de po
litica externă dustt de Ga^perl 
ți Sforza.

de I. Ghireev
mai să servească (iirile inurslia- 
lizute, ci să ji salveze .America 
de criză.

Astfel, prin planul Marshall, 
Statele Unite atrag in catastrofa 
economică și (urile niarshallizule, 
a căror economie este dependen
tă de cea umericană.

In legălurâ cu înrăutățirea 
drescânda a conjuclurii econo
mice in U.5.A., se ascute și cri
za fiimneiurâ din Anglia. Țările 
scandinave se alia și ele iatr'o 
situajie grea. Monopoliștii ame
ricani fac țoale încercările pen 
tru a arunca povara crizei și a- 
supra (arilor marshalizate. Ca 
pitaliștii americani vor să depre
cieze valuta slutelor Europei 
Occidentale și să elimine An
glia, Fran|a, Olanda și Belgia, 
de pe piețele (urilor dependente 
și coloniale. Această politică în 
râulă|ește și mai mult situa|ia 
t uropei Occidentale marshalli- 
zate și contribue la extinderea 
crizei din Statele Unite asupra 
întregii lumi capitaliste.

In opozite cu afirmu|iile lui 
Truman, criza economică care 
se ascute in U.S.A., uu este o 
dificultate incidentală in econo
mia americană, ci indicele crizei 
generale a capitalismului, care 
se adâncește neîncetat. Cursa 
înarmărilor, pregătirea de. aven
turi militare, nu vor îmbunătăți 
situajiu slutelor imperialiste.

Soarta lui Ilitler și a complici
lor săi, constilue un exemplu 
destul de elocvent.

Oamenii muncii din țările ca- 
piialiste. își îndreaptă cu tot 
mai muliu dragoste, privirile 
spre |ara socialismului, spre 
(ăiile de democrație populară, 
care pățesc pe calea socisdismu- 
luL

Economia socialistă a Uniunii 
Sovietice, nu cunoaște crizele șî 
șomajul. Creșterea planificată a 
producției in U.R.S.S., asigură 
îmbunătățirea crescândă a con- 
di|iunilor de trai pentru între
gul popor sovietic.

In timp ce capitalismul în
seamnă o nesiguranță permanen
tă a zilei de mâine pentru oa
menii muncii, ruina și sărăcia, 
catastrofele economice și milita
te căile socialismului sunt rude 
desvoltăiii pașnici’, drumul spre 
un viitor fericit pentru to|i oa
menii muncii.

Productiv brută a industriei R.5.S. Ucraina 
a crescut cu 55 la suta în comparație cu ( 
cel de al doilea trimestru al anului 1Q48
KIEV, 51 (Agerpreț). — Ad- 

miuLstruția u RhS U-
cruiuu a publicul rozul iu lele În
deplinirii planului de stat pe li
tru refacerea ți desvnltureu e- 
couoiuîei naționale a Republicii 
în cel de a) doilea trimestru u] 
unul ui 1949.

In cel de al doilea trimestru 
al anului 1949 piuitul pentru 
produc|ia industriala brutu a 
fotit depășit.

Producția celor mm importante 
articole induși riale a crescut In 
cel de u| doilea triinvbtru iu 
oompurație cu cel de ul doilea 
trimestru ul anului 1948 dupii 
cum urmetazu:

fontă cil 38 lu suta; oțel, cu 35 
la suta; luminate cu 68 lu suta 
cărbune cu 16 lu șutii; tractoare 
cu 62 la sulă; co.x cu 56 lu sutu; 
minereu de fier cu 29 Iu șutii; 
minereu dc mungun cu 20 la su
lă; ține de cule ferata cu 44 la 
sută.

A crescut densernema produc 
pa de tractoare, pluguri, com- 
buine, mușini pentru siiângcrea 
recoltei, țesuturi de bumbac ți 
lână, articole de guluiitcrie și în- 
câlțăniintc de piele.

Producția brutu a industriei 
RSS Ucraina a crescut cil 55 la 
sută în compara|ie cu ce! de al 
doilea trimes’ru ul ui.ului 194R.

Anul acesta Stațiunile de Ma
șini și Tractoare squ pregulit 
mai bine pentru strângerea re
coltei decât în 1948.

Buletin extern
BUDAPESTA, 1 (Agerpres). - 

Președintele Republicii Ungare 
Arpad Szakasits a dat duminică 
după umiază o recepție în cins
tea delegațiilor scriitorilor stră
ini, sosite la Budapesta pentru 
a participu la serbările comemo
rative cu prilejul împlinirii a 
100 ani dela moartea lui Ale- 
xundru Petofi.

Protestele energice ale masselor populare 
au .împiedecat biroul de emigrare să 
să deporteze pe insula Ellis pe redactorul 
responsabil al ziarului „Morneng Freneit" 

Brittelman
NEW YORK, 1 (Agerpres). — 

Procurorul general american Cla- 
ry continuă mai departe acțiunile 
susținute in vederea deportării pe 
insula Ellis a unui mare număr 
de luptători antifasciști și fruntași 
ai sindicatelor și vieții politice.

Recentul discurs al lui Âcheson 
e o recunoaștere oficială a agre

sivității pactului Atlantic
COPENHAGA, 31 (Agerpres). 

— Ccmentând discursul rostit re
cent de secretarul Departamentu
lui de Stat american, Acheson, 
ziarul LANG OG FOLK. sublinia
ză că aceasta este o recunoaștere 
oficială a fap'.u'ui ca Pactul Atlan

In comparație cu anul 1948 ou 
fost reparate un mure număr 
du combuiue, secerai oare, trccrâ- 
tourc și uite mușini agricole.

In primele (> luni ule anului 
1949 Stațiunile de Mușini și Trac
toare uu efect unt munci agricole 
pe o suprafață cu mult mui ma
rc in compuru|ie cu aceeași pe
rioadă a anului 1940.

In Java și Sumalra se desfășoară 
lupte înverșunate

HAGA, 1 (Agerpres). — Din 
llaga se anunța că in Java și 
Sumalra se ilesiaSoară lupte În
verșunate. Astfel la Surakarta, 
trupele olandeze au fost atacate

Secretarul general adjunct al O. N U. 
demască încercările de a defăima secre

tariatul Organizației Națiunilor Unite
NEW VORK, 1 (Agerpres). — 

Secretarul general adjunct al 
UNU, Price, a publicat o scrisoa
re de mulțumiri adresată Comite
tului funcționarilor permanentl ai 
ONU pentru rezoluția adoptată de 
acest Comitet la 25 iulie 1949 in 
care își reafirmă încrederea in 
secretarul general și demască in- 
cttrcar le de a defăima secretaria
tul ONU. In scrisoarea sa, Price 
a declarat că rezoluția Comite

BERLIN, I (Agerpres). - La 
30 iulie a avut loc la sediul Con
siliului uliul de control conferin
ța consultativă a cxper|ilor spe
ciali prezidată de Wilkinson 
(Statele Unite). La conferință au 
luat parte Rakudiev (l RSS) Ce- 
cil Meir (Marea Britame) și Le- 
foit (Franța).

Exper(ii speciali au hotărit să

Numai protestele energice ale 
masselor populare au împiedecat 
Biroul de enfgrare să deporteze 
pe insula Ellis pe redactorul res
ponsabil al ziarului „Morneng 
Freneit", Brittelman.

ticului este îndreptat împotriva 
UiFunii Sovietice.

Discursul Iui Acheson adaugă 
ziarul constitue o desmintire a 
afirmațiilor că pactul Atlanticului 
ș programul de înarmare nu ar 
fi îndreptate împotriva vreunii 
(ari.

Volumul totul ul marilor lu
cruri de construcții pe întreaga 
republica a cresc ui în primul 
semestru ul anului 1949 cu 1? 
lu sutu in comparație cu primul 
semestru ul unul ui 1948

In cel de uJ doilea trimestru 
ul anului 1949 comerțul «ovie- 
lic a continuat să se dv&voBe.

de unitățile de partizani indone
zieni. Deasementa se dau lupte 
înverșunate in regiunile Maselino, 
Socniaboiemi și altele.

tului respinge cu energie și curaj 
acuzațiile că funcționarii perma
nent ai ONU ar fi „terorizat! de 
presiuni din afară". In numele se
cretarului general. Price iși ex
prima încrederea in Comitetul 
funcționarilor permanenți al ONU. 
Iu coiit.nuare el subliu a za ca 
secretarul general are datoria sa 
respingă toate încercările de a 
submina autoritatea Organizației 
Națiunilor Unite.

ceară spre examinare, 
tele asupra negocierilor 
loc intre comisiunea 
germană din zona 
și organele economice 
din zonele Occidenla 
vire la comerfnl 
plă(i între zona

rapoar- 
eare au 

economicii 
răsăriteană 

germane
le cu pri- 

și sistemul de 
răsărili'unâ și 

din Germania.cele Occidentale

¥
PEKING, | (Agerpres). — A- 

genfia Cuina Nouă transiuitc:
Armata for(elor populare chi

neze care operează in provincia 
Kansu, a eliberat 9 capitale dis
trictuale in cursul ultimelor trei 
zile în regiunea de frontieră a 
provinciilor Kansu și bhensi.

Aceste capitale sunt: 1‘inghesi- 
c-n, Cingwu și Lingtai, la aproxi
mativ 160 km. Nord-Vcsl dc 
Sian, capitala provinciei Kansu, 
Cinciun, pe șoseaua Sian l^in- 
eiqw și Ninghcsien in Nord- 
Vestul provinciei Kansu.

★
TIRANA, I(Agerpres). — Sub

scrierile pentru primul impru- 
mut de stat lansat dc RepubEca 
Albania, pentru suina de 250 
milioane leka. a fost depășit cu 
56740.000 leka. In legătură cu 
aceasta, in urma ordinului res
pectiv emis de Consiliul dc Mi
niștri, ministrul Fniau|elor a 
închis subscrierea la 3t iulie.
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