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Depășirea zilnică a normei, o 
sarcina de onoare pentru 

oamenii muncii
Principalul mijloc de mobilizare 

a inițiativei și forței creatoare a 
masselor în lupta pentru realiza
rea șl depășirea Planului econo
mic este așa cum a precizie 
Rezoluția ședinței plenare a CC ■ 
al P. M. R. din 22—24 Decem
brie 1946, asupra problemei sin
dicale întrecerea socialistă.

Și, intr'adevăr, întrecerile so
cialiste, temeinic organizate, por
nite de jos în sus, dela întrecr ■ 
rea individuală, pe echipe și 
schimburi, bazate pe angajamente 
concrete legate de planul de 
producție al unității respective 
dau rezultate ce asigură îndepli
nirea și depășirea planului eco
nomic.

Pentru atingerea obiectivelor 
ce stau la baza realizării și de
pășirii Planului economic, în în
treprinderile din județul nostru, 
n uzine, labrici, mine și ateliere, 
se desfășoară cu toată intensi
tatea întrecerii socialiste în pro
ducție. Mai bine organizate ca 
n trecut, întrecerile s'au extins 
cuprinzând un număr din ce 11 
ce mai mare de muncitori și i • 
chipe.

La exploatările car bonifere di 
Valea Jiului, întrecerile se extind 
pe zi ce trece. La mina Ani- 
noasa, numărul grupelor aflate în 
întrecere a crescut dela 8 la 2 
la Petrila dela 10 la 20, iar la 
mina Lupeni toate grupele se 
găsesc în întrecere socialistă.

Mai îmbucurător este faptul că 
aceste grupe obțin succese din 
ce în ce mai remarcabile. La 
mina Aninoasa 78 la sută din 
numărul total al grupelor își de
pășesc zilnic normele, la mina 
Lupeni 73 la sută, la Petrila 70 
la sută, iar la Lonea peste 50 la 
sută din grupe obțin zilnic depă
șiri de norme.

La fel, întrecerile ce se desfășoa
ră ia 1. S. S. Hunedoara, între 
echipele de oțelari, oglindesc și 
act strădaniile muncitorilor de 
a-și depăși angajamentele luale 

Un succes îmbucurător a în
registrat echipa primtopitorului 
Andruț, dela cuptorul Nr. 4, ca
re în ziua de 15 Ianuarie a dat 
o șarjă de oțel în 4 ore și 40 
minute. Asemenea succese au 
obținut și echipele cari lucrează 
la reconstrucția cuptorului Nr, 3, 
unde echipa lui Papoi Ioan a re

ușit să reducă timpul de execuție 
al unor lucrări de lăcătușerie, cu 
50 la sută,

In minele de aur dela Crlșcior 
Stănija, Certei—Săcărâinb, în 
minele de fier din Ghelar și Tc- 
liuc, la uzinele din Călan și Cu- 1 
gir, la Atelier le C. E. R. Si- 
meria șl Petroșeni, muncitorii în
registrează succese grăitoare în 
întrecerile socialiste în care sunt 
angrenați.

Muncitorii dela fabrica de mar
meladă din Hațeg, pentru îndepli
nirea Planului Economic, au che
mat la întrecere socialistă munci
torii dela fabricile de marmeladă 
din întreaga (ară.

Toate aceste realizări și inițiative 
pornite din rândurile muncitorilor, 
dovedesc grija acestora pentru 
supraîndeplinirea Planului Econo
mic.

Din rândurile muncitorilor aflați 
in inlrecere au apărut s’au ridicat 

Con'inuare în pag 3-a
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Filiala A.R.I .11.S. Pefroșeni 

Va deschide un 
curs de limba rusă

Dintr'o lăudabilă inițiativă, 
pentru a veni în ajutorul celor 
ce doresc a învăța Limba 
Rusă, Filiala ARH ÎS P<tro- 
șeni, va deschide în ziua «le 
1 Februarie a. c., un curs de 
Limba Rusă.

Înscrierile la aceste cursuri 
se fac zilnic la sediul Filialei 
ARLUS.

Pentru îndeplinirea angajamentului de a pune 
în func|<une cuptorul înainte de I Februarie 

Muncitorii care lucrează la construcția 
cuptorului nr. 3 dela Oțelăria Siemens 
Martin a Uzinelor 1. S, S. Hunedoara, 
realizează zilnic mari depășiri de normă

— 466 nituri de 22%. în 7 ore.
— 0 lucrare executată în 32 ore în loc db 66 ore
>La 1 Februarie, cuptorul 

nr. 3 dela Oțelăria Siemens 
Martin u uzinelor 1SS Hune
doara trebue să dea prima 
șarjă*. Aceasta este lozinca 
muncitorilor care lucrează la 
reconstrucția cuptorului Nr. 3.

Pentru atingerea acestui țel, 
încă de mai multe zjle, mun
citorii care lucrează la recon
strucție, au pornit la muncă 
de întrecere și roadele nu au 
întârziat să se arate. Lucră
rile pe bază de reconstrucție 
ale cuptorului au întrat în 
faza finală.

La fixarea armăturii meta
lice la partea inferioară a cup
torului, echipa lăcătușului Pa- 
poi loan, a executat lucră
rile ce i-au revenit în 329 
ore infrecând echipa lăcătu
șului Talfes Ion, care a rea
lizat aceleași lucrări in 338 
ore, in loc de 660.

In întrecere cu grupa lui 
Timar Alexandru

Grupa lui Csiminga Ion, paralel 
cu depășirea de nor mă, luptă 

pentru economie de explosiv

Mai sunt de efectuat ulti
mele lucrări de nituire, pentru 
a căror eiectuăfe într'un timp 
mai scurt nituitorii din echipa 
tov. Bolduț Carol, au por
nii la înlreceri individuale.

Lucrând în condițiuni grele 
la nituirea stâlpilor de re
zistență, în ziua de 17 Ia
nuarie, nituitorii au bătut 
385 nituri de 22 milimetri 
în 7 ore, având numai 0 
nituri rebutate. In ziua ur
mătoare, nituitorii din 
echipa lui Boldul au bă
tut 466 nituri in 7 ore, 
având numai 3 nituri re
butate.
Muncind în felul acesta 

muncitori! dela reconstrucția 
cuptorului nr. 3 dela O S.M. 
se străduesc să-și îndeplinea
scă cu cinste angajamentul 
luat, pentru terminarea cupto
rului înainte de 1 Februarie. 

îGh. Pleșu

Grupa lui Crimingi Ion, lu
crează la deschiderea unui pre- 
abataj în stratul 18 al sectorului 
IV din mina Lupeni Deși stra
tul de cărbune in care înaintează 
are o grosime de cca 1 ni, fapt 
care cauzează mari greutăți, gru
pa lui Csiminga Icbi. de -ășește 
zilnic norma cu 62 la S"ti în- 
trecând grupa lui Timar Alexan
dru din sectorul I. A, cu care 
se află în întrecere și care, deși 
are condiții mal bune de muncă 
a depășit norma cu 31 la suit.

Dar mirerii din grupa lui Csi
minga mai întâmpină și alte greu
tăți în muncă. In înaintările ia 
cărbune, împușcarea cu fitil de 
astralită e foarte periculoasă, 
deoarece în astfel de lucrări, ga- 

| zul metan e întâlnit foarte dts 
fiind posibilă producerea explo
ziilor. In asemenea cazuri, împuș
carea se face cu dacită, însă e- 
fectul explozibilului e mult mai re
dus, mărind astfel consumul de 
explozivi. Pentru a se mări pu
terea de escavare a explozibilului 
e necesar să se facă tăeturi a- 
dânci cu mașina de havatat.

Dar havenzele fiind puține și ne
cesitând a fi folosite la iuam’ă- 
rile în piatră, u- de întrebuințarea 
lor e mult mai necesară, grupa 
lui Csiminga nu poate obține deo
camdată o asemenea mașină, 

Totuși minerii din această gru 
pă pe lângă depășirea de normă 
treime să facă și economie de 
exploziv, căci așa prevăd condi
țiile de întrecere

Această problemă a fost re
zolvată la propunerea tov, Csi
minga.

„Punem ciocane de' tăiat in 
ciocanele de abataj și cu ele fa
cem rupturi în frontul de cărbune. 
In cărbune merge" — le-a spus 
Csiminga tovarășilor lui de 
muncă.

Propunerea a fost bu--ă Ma
șina de Itavar a fost înlocuită cu 
două ciocane de abataj.

Acum, minerii din grupa Iul 
Csiminga, obțin succese și în ceea 
ce privește economia de explo
ziv în întrecerea cu minerii din 
grupa lui Timar Alexandru, re
alizând in fiecare zi economii de 
circa 38 la sulă-

POP EUGEN 
coresp. voi-

Pentru îndeplinirea și depășirea prevede
rilor Planului Econom c pe anul 1949

Muncitorii fabricei de marmelada din 
Hațeg au chemat la întrec re munci

torii fabricilor de marmeladă din 
întreaga țară

Sarcinile agriculturii în cadrul Hanului de Stat

Ocupându-se de această problemă 
în articolul de fond publicat in 
..Sânteia” Nr. 1327 din Ianuarie a. 
c, tov. VAS1LE VAIDA membru 
supleant al Biroului Politic al CC. 
a! P.M.R. și ninisiru al Agriculturii, 
după ce arată sarcina sectorului a- 
gricol de a asigura aprovizionarea 
cu materii prime a industriei 
odată cu aprovizionarea 
populației orășenești și țărănești cu 
produse alimentare, precum și fur
nizarea de produse agricole pentru 
export — sub in'ază că Planul de 
S.al prevede mă uri importante pen
tru creiaiea bazelor materiale nece
sare r'dicării agriculturii.

Arătând av nlagiile ce decurg pen
tru țărănimea muncitoare din ufi- 
iizarea tractoarelor, ușurându-i mun
ca și sporind simțitor producția, tov. 
Vasile Vaida arată jtiai departe că

pe anul 194!
,,în acest scop Partidul și Guvernul 
au înființat Stațiunile de Mașini și 
Tractoare care sunt pârghii do 
sprijin ale clasei muncitoare și ale 
țărănimii muncitoare in ridicarea și 
propășirea agriculturii”.

După ce arată succesele obținute 
în campania însămânțai ilor de toam
nă prin folosirea din plin a tractoa
relor, autorul subliniază că dcsvol- 
tarea S.M.T este o preocupare per
manentă a Paitidului și Guvernu
lui Planul de Stat pe 1919 pievede 
creiarea a încă 20 de Stațiuni de 
Mașini agricole și tractoare și .mă
rirea parcului de mașini cu încă 
1.500 tractoare. 1.100 batoze, etc. 
ceea ce va avea drept urmare exe
cutarea araluiilor cu tractorul pe o 
suprafață sporită cu cel puțin 1( 0 
la sută și înlocuirea în general a 
muncilor manuale cu mijloace meca

nice într’o proporție considerabil 
mărita față de anul 1948.

„Interesul vital al țărănimii mun
citoare — spune mai departe arti
colul — este adâncirea cucei ir lor 
obținute în alianță și sub conduce.cai 
clasei muncitoare, prin folosirea din 
ce în ce mai mult a mașinilor și a 
mijloacelor științifice de cultivare a 
pământului, mărind astfel cu mult 
producția agricolă. Pnnlr’o acțiune 
îndelungată și răbdătoare de lămu
rire țărănimea niiuicjloatc se va 
convinge treptat că salvarea ei de 
mizerie și exploatare stă în asocie
rea micilor gospodării țărănești iii 
mari gospodării colective. în care 
țărănimea muncitoare lucrează pen
tru j’a însăși, ajulându se rcciprcc 
eliberată de orice exploatare. A- 
ceasta va Jnsemna o transformate

(Continuare în pag. lV-a

Hotărîți de a depăși Pla
nul economic pe anul 1949, 
muncitorii fabricei de marme
ladă din Hațeg, au chemat 
la întrecere socialistă pentru 
depășirea prevederilor Planu
lui, următoarele fabrici de 
marmeladă din țară:

Vădeni-Gorj, Răureni-Vâl- 
cea, Topoloveni-Muscel. Do- 
breșfi-Muscel, Voinești-Dâm- 
bovița, Parscov-Buzău, Căr- 
pinești-Buzău, Vălenii de 
Munte,-Prahova, Vidra-Put- 
na, Fălticeni-Baia, Burdujeni- 
Suceava Pucioasa-Dâmbovi» 
ța, Curtea-de-Argeș și Ka- 
laka-Târgul Mureș.

In chemarea lor la întrece
re muncitorii fabricii de mar' 
meladă din Hațeg au propus 
următoarele crileri

— Depășirea programului 
de producție/

— Îmbunătățirea calității 
produselor,-

— Găsirea de noui inova
ții și noui metode de muncă, 
care să îmbunătățească con
dițiile de muncă în fabrică.

In cadrul acestor întreceri, 
muncitorii fabricii de marme
ladă din Hațeg — care au 
obținui cea mai mare depă
șire a programului de produc
ție pe anul 1948 — vor pu
tea munci cu succes pentru 
îndeplinirea și depășirea Pla
nului Economic pe anul 1949.

Citiți
în corpul ziarului
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* PA GIN A TINERETULUI^
talul lin Va’ea Jiului, lunii luni nuutro , 
întlploiren owuiîalioi unice a tinerelului muncilor

Un însemnot număr de tineri muncitori dela 
Lupeni sau evidențiat în muncă

Rezoluția Plenarei C. C al P. 
M R. cu plivire la activitatea Par- 
liJului In rândurile tineretului — 
manifestare a profundului interes 
fafă de tineret — arată ca in ac
tualele condi|i a construirii bazelor 
socialismului in (ara noastră, e ne
cesară crearea unei organizații de 
luptă puternice care să cuprindă 
inassele largi de tineri muncitori 
săteni, elevi, sludenți ; o organizație 
unică a tinerelului muncitor.

Primită cu mare însuflețire, tine
retul muncilor din ini eagă Valea 
Jiului, prin Comisia Județean* de 
Unificare a adresat telegrame către 
C. C. al P. M. R și Comisia Cent
rală de unificare prin care ji-a ex
primat entuziasmul ți fermitatea cu 
care va munci pentru făurirea uni
tății depline a tinerelului din Re
publica noastră Populară.

Și pe această cale — conștiente 
de misiunea lor organizațiile de 
tineret în Valea Jiului pățesc ți vor 
trebui să pățească cu holărire 
ducând o susținută acțiune de în
cadrare a întregului tineret munci
lor în organizația sa unică,

La baza acestei acțiuni trebue 
să stea o intensă muncă de lă
murire pornită dela organele supe
rioare până la unitățile de bază, 
până la individ.

îndrumarea ți temeinica cunoațte- 
re a sarcinilor ce revin tinerelului 
în pragul făuririi organizației sale 
unice a început deja. Comitetul 
Județean de Unificare ți-a format 
un corp de 15 conductori care la 
rândul lor vor prelucra în masse 
Rezoluția, însemnătatea ei ți sarci
nile ce decurg din ea. Din ziua 
de 16 Ianuarie au început să se for
meze, în centrele industriale ți pe 
plăți. Comitete de Unificare, urmând 
ca ele să ia ființă pe unități din 
ce in ce mai mici.

Aceste cornițele — conform pla
nului de muncă întocmit ae Comi- 
elul Județean vor convoca piena-

Asa întâmpină
CONGRES AL

Mereu vin noui și noui știri din Uniunea Sovietică despre 
minunatele isprăvi de muncă făcute de tinerii sovietici 

in cinstea Congresului Comsomolului, sărbătoare a tineretului 
din U.R.S.S. In ziarul nostru vom căuta să finem la curent 
pe cititori cu faptele pline de învățăminte ale tinerilor con- 
struitori, ai comunismului cu munca ce o duc pentru a întâm
pina cu cât mai mari victorii Congresul al Xl-lea al Com- 
somoluuli.

Pe mășură ce numărul de zile 
rămase până la Congres se micșo
rează. creș c dorința tinerilor sovie
tici de a-l întâmpina cum se cu. 
vine, creș e elanul lor în muncă.

Lucrul aces'.a se oglindește de mi
nune în paginile z arului iubit al 
tinerelului sovietic „Comsomolskaia 
Pravda” care & deschis o anchetă: 
,,Cum te pregătești să 'întâmpini 
Congresul, tinere muncitor?” Răs
punsurile sosesc cu sutele din toate 
colțurile Uniunii Savîeti.e Răspund 
tinerii dela furna'ele înalte din U- 
rali, din mine, din fabricile de tot 
felul.

Așa de pildă a sosit li redacția 
ziarului din Moscova, scrisoarea lui 
Juri Patuniu, șeful unei, echipe de 
strungari ,de la ,,Fabrica de freze 
și strunguri din orașul Oorki”: 
,,Am reușit să luăm steagul mun
cii pe uzină; acum ne luptăm să-l 
păstrăm. Toți membrii brigăzii luăini 

re pe unități de bază ale organi
zațiilor de tinerel In cadrul cărora 
pe lângă trasarea sarcinilor, se vor 
alege delegați — asigurăndu-se ’ 
promovarea dementelor muncitorești 
care să participe la conferințele ce 
vor avea loc pe plăți ți apoi pe 
ludețcană.

Nu va fi neglijată nici massa 
tinerelului muncilor neorg nizat 
deopotrivă interesat să se încadreze 
in organizația unică de tinerel — 
căreia i se vor arata prin ședințe 
publice Inseinnăiatea ți scopul 
acțiunii.

In ziua de 27 I ebruarie va avea 
loc Conferința Județeană In cadrul 
ei se va da un raport larg asupra 
acțiunii de unificare, se va prelucra 
proedul de program ți statut de 
către delegatul central, va lua cu
vântul secretarul org Județene P. ; 
M R, ți se va alege un Comitet 
Județean al Organ'zației llnice a 
tineretului muncitor. Conferințn va 
fi un eveniment deosebit de impor
tant în viața tineretului din județul 
nostru, Ea va trebui întâmpinată 
ca o adevărată sărbătoare ți in 
cinstea ei tinerii vor trebui ță ți 
ia angajamente concrete de mun
că mai hotări ă, de luptă mai dâr- 
za. de intensificare a activității lor 
din fabrici, uzine, ogoare sau țcoli.

Conferința Județeană va trebui 
să constituie un prilej pentru tine
relul nostru muncilor de a ți ma
nifesta întreaga sa bucurie ți dra. 
goste față de Partidul care-l călă
uzește pe drumul marilor înfăptuiri 

Tinerelul muncitor din Valea Ji- 
u'ui și din întreg Județul va tre
bui să ducă la bun sfârșit (oale 
sarcinile ce-i revin in înfăptuirea 
unității sale depline, cu enluziam 
neslăvălit. Să lovească In toți cei 
ce s'ar pune de-a curmezișul, să 
fie vigilent ți hotărî! în lupta sa 
pentru înfăptuirea organizației sale 
unice. In cadrul căreia va putea 
să lupte cu mai mult succes con
dus de Partidul Muncitoresc Ro
mân — pentru ridicarea sa politi- 
tico- culturală pentru îndeplinirea 
și depășirea Planului General Eco
nomic, se va putea încadra mai 
dârz în lupta pentru construirea 
suc lismului în țara noastră.

parte regulat la cercul de studii, ne 
ridicăm neîncetat nivelul profesional 
reușind să ducem la capăt cele mai 
complicate lucrări. Numărul comso- 
liștilor în brigada noastră s’a du. 
blat”. Iar mai departe „Și dacă 
totuși vreo altă brigadă ne va lua 
steagul, dacă ne-o va lua înainte, 
vom ști să învățăm dela fruntași”.

O altă scrisoare a sosit din orașul 
minier Kizel, Ea este semnată de 
Vladimir Socolov, tânăr minier. El 
lucrează la mina „Rudicinaia”. lată 
ce scrie tovarășul Socolov: „Am ter
minat cursul profesional F.Z.O., a- 
cum urmez școala de Stahanovișli. 
învățând din experienjaț minerilor 
mai vârstnici am reușit să înde
plinesc normele p 5 ani și 2 luni > 
In cinstea Congresului îmi iau an
gajamentul să realizez 4 norme a- 
nuale”.

In cadrul manifestărilor artistice 
ale tinerelului studios, elevii Jiceu-

Alâturi de toți oamenii mun
cii, tinerii muncitori dela mi
nele din Lupt ni, stau încadrat 
cu hofărtre în lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea Pla
nului l’.conoinic.

lncordându-și eforturile și 
muncind mai rațional, tinerii 
Bala losil, bunea Petru, Da- 
chiteau Constantin și Croia 

1 raian dela mina „Gh. (rhe- 
urgnlu-I)rj", s'au evidențiat în

Din munca artistica a tinerilor săteni m uncii ori
Așa după cum ne arata co

respondentul nostru Zeican Li- 
viu, tinerii sâlrm din comuna 
Kacliilova, in cadrul unui scurt 
turneu, au dat un reușii festi
val artistic în Sarmisegeluza in 
lața unui numeros public, ob
ținând un binemeritat succes.

A plăcut în deosebi piesa 
„Capra Zamfiiei" in care se 
arată cum prin înlroducerea 
elementului popular în apara
tul de Stat, drepfuri'e celor ce 
muncesc suni apărate, spre 
deosebire de timpurile trecute 
când aparatul de Stal era o 
unealtă în mâinile burgheziei, 
o armă îndreptată împotriva 
oamenilor muncii.

Tinerii muncitori din Sarmi-

Școala mineră din Lupeni pregătește cadre 
medii necesare industriei carbonifere

Priina școală medie tehnică ;ni- 
nerâ deschisă anul a.e.-ta In județul 
nos.ru. In urma reformei învățămân
tului inițială de P.M.R., este Școa
la Medie Mineră oin Lupeni

Menită să p egâ casca cadre me
dii minere b ne instruite, necesare 
economiei noastic, prin grija per
manentă dală de către Ministerul Mi 

tinerii sovietici al Xl-lea
COMSOMOLU

lui teoretic mixt „Pctroșeni”, clasele 
X A și B și XI A ș B pregătesc 
2 spectacole, in întrecere, care se 
vor da la finele lunii Martie a. c. 
Ambele clase au făcut apel la ac
torii Teatrului Poporului, care s au 
oferit gratuit să îndiumeze spec. 
tacolele, repetând zilnic cu tinerii 
actori-e'.cvi, P esele care se pregă
tesc sunt: „Evantaiul” de Carlo O 1- 
doni, în .direcția de scenă a tov. 
Râul Negru și Adrian Asan. Deco
rurile ambelor spectacole sunt lu
crate de pictorul decorator al tea
trului.

Repetițiile se țin zilnic și sunt 
cât se poate de promițătoare, ti
nerii interpreții dând dovadă de 
mult talent.

Astfel, Teatrul Poporului, ințele-< 
ge să jlucă o muncă de îndrumare 
în rândurile tineretului studios, 
dându-i Joi concursul pentru reu
șiți spectacolelor propuse.

Minunat este și angajamentul pe 
care și-1 ia Ana Kiselena. țesătoa- 
rea din Kineșunc: „Imi iau anga
jamentul in cinstea Congresului că 
voi munci as fel încât până la sfâr
șitul planului să dau 136 inii me
tri peste plan”.

lată și răspunsul pe care 1 a dat 
tânărul .meșter Le ntlcv din Ijir. k: 
„Brigadaa noastră va face în 1 49 
două norme anuale și va realiza o

med deosebit, obținând însem 
nule depășiri de norme în ex
tragerea de cărbune.

La fel și la Atelierul de 
grup „T coluri Geurgescu”, 
lucrând ta repararea stâlpilor 
de abataj, stau evidențiat tine
rii: Chir Mihai, Vlădulescu 
losil, Lrdoș Rudolf și Cio» 
fiica Simion. I merii P. Maier 
și L. Lrdoș din echipa rov 
Sipoș Ludovic, lucrând ia re-

seoc'u/d In rândul lor. așa 
după cum ne tuolo moi de
parte corespondentul nostru, 
și-au luat angațanientul de a 
da un răspuns tovărășesc, pre
gătind un program artistic spre 
u I prezenta iu rândurile țără
nimii muncitoare din Kâchitova, 
contribuind astfel ta consolida
rea unității tineretului încadrat 
intr unică și puternică orga
nizație a tineretului muncitor.

•
• •

In zilele trecute a avuf loc 
ta Hațeg, un festival artistic 
pregătit de tinerii săteni din 
localitate.

Caracteristic și foarte sem
nificativ în acetaș timp a fost

nclor și Petrolului ca funcționează 
intr’un local corespunzător, având 
inscrifi 180 elevi

Prin buna organizare a școalii.. 
pregătirea elevilor se face cu mare 
atenție. Lecțiile sunt predate de 
ingineri specialiști cate au o te. 
ineinică prvganre teoretică și o 
bogată experiență in câmpul mun-

LUI
economic de 60 mii ruble” Și din 
Ca'.iabrinsk oraș industrial in Ur.li 
a venit o scrisoare. E d n partea 
tinerilor muncitori dela Fab ica de. 
presaj de fier: „Vom face o eco
nomie în clieliueîile de producție di 
1 milion de ruble”. spin mctalur- 
giștii în scrisoarea lor

Scrisori ca acestea vin cu sutele 
la redacția ziarului tinerelului so
vietic.

Tot în pregătirea Congresului se 
încadrează și competi ii e de ski or
ganizate de Comsomot și de Comi
tetul pentru Educație Fiz că și de 
Sport de pe lângă Consiliul de mi
niștri al U.R.S.S.

Nici in domeniul cultural pregă
tirile n'au rămas în urmă. Astfel e- 
ditura „Tânăra Gardă” a publicat 
mai multe cărți al căror t'raj a. 
tinge până la 130 mii de volume.

Peste tot. dela un cap h al ul 
al Uniunii Sovietice tinerii muncesc 
pe întrecute. își ridică nivelul ideo
logic și politic, î i însușesc bino 
meseria pentru a întâmpina cu 
cinste cel de al Xl-lea .Congres al 
Comsomolului.

Milioane de ruble economisite, 
normele de muncă îndeplinite pe 
ani iinainte. o strălucită activitate 
culturală și sportivă, iată bilanțul 
cu care se ta înfățișa tine-elnl so
vietic în fa‘a C ngresiilui din 27 
Februarie. 

pararea vagonetalor, au <aJ»ți- 
rnit o depășire de norma de 
O0°/o

1 oți tinerii muncitori d.n 
Lupeni, plini de eritu^asm 
și-au luat angajamente con
crete de a duce o luptă 
dârzâ pentru a contribui la 
îndeplinirea înainte de termen 
a Planului ! .onomic al RPR.

R. AIBU, core-p

faptul că această manifestare 
artistica a fost dala de tinerii 
salem romani și maghiari. unu 
și alții contribuind dc-o potri
vă ta buna ei reușita

Pe de alta pat te această 
manifestare comuna a tinerilor 
români și maghiari e de a ne 
arata felul in care urmând li
nia Partidului in [troblcma na
țională, ei au înțeles să arun
ce ta o parte tot ce aparține 
trecutului, tot ceeace burghezia 
a încercat să întrebuințeze ca 
mijloc de desbinare a popoa
relor și uniți să muncească 
pentru scopul comun ol tutu
ror oamenilor muncii.

cii. Dar pe langa mater ie de spe
cialitate se mai predau și națiuni 
de .cultură generală ca ist rie. I al
ba română și rusa, economic politi
că muzică, ele. In pr-pamul șcea- 
lei suni cuprinM- t .ale M.mmtle 
nece are unei pripă irî < ’.l rj ai c ni- 
plecic și multilate-ale i d t I r, a- 
tâl din punct de vedere teoretic cât 
si practic.

O deosebită importanți se aco-dl 
cursurilor practice care se alături 
celor teoretice. In cântul muncii 
elevii își insu-esc temeinic t ha ic» 
mineritului și rând pe rând încep să 
cunoască întregul proces al extrac
ției și preparațiil cărbunelui.

Școa’a Medie Mineri d,n Lu < ni 
funcționează -in ginc-al In c-rodiți- 
lini bune al îl sub rap rtul cvndit.l- 
lor si po-ib.li ăților de pregătire 
tcorelică'și practică a elevilor, cât 
și sub cel a administrării

Dir partea Ministerului Mircl r 
și Petrolului și a Dire li.inii ș ca
lei s'au depus chiar dela f- f înță
rca ci însemnate eforturi p ntru a 
o deschide la timp și in bane c m- 
dițiuni, având asigurate cazarea și 
hrănirca cel. r 140 de elevi mt-mi.

Pentru lipsurile care încă ma, per
sistă. ca lipsa de bianuale și de 
cursuri, de echipament comp? I și 
suficient pentru internat, s’au luat 
măsurile necesare.

O caracteristică a munc i levTl r 
acestei școli e că. în ?fara preo
cupărilor slrict școlare, ei de fașoa- 
ră o activitate destul de înt< tisă și 
bine organizată în direcția ridicării 
nivelului lor politic p in ședințe e- 
ducative.

Tăcându-și o sarcină imedia ă din 
lichidarea lipsuri). r încă exis ente, 
iar elevii muncind cu elan î recit 
pentru ridicarea lor culturală. p li
rică și profesională. Scoa’a Mineri 
din Lupeni. va pu'ia sî-și dacă h 
bun sfârșit importanta sa sarcină 
de a ridica — conf >-m c rentelor 
industriei noaslre carb >i iferc — 
cadre tehnice medii.

R. ALBU, corcsp. vot

I
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Muncind pe bază de întrecere între ele 
pentru îndeplinirea Planului

Pe intervalul 1—15 Ianuarie un însemnat număr 
de grupe din mina Lupeni au realizat însem- 
note depășiri de norma și economii de exploziv

36 de grupe din mina Lupeni, 
au pornit dela 7 Ianuarie la mim- 
că pe btză de întreceri socialiste 
între ele, pentru îndeplinirea și 
■depășirea Planului Și roadele 
muncii lor nu au întârziat sa se 
arate. Pe intervalul dela 1 — 15 
Ianuarie, 30 dintre aceste grupe 
au depășit zilnic normele, unele 
din ele atingând depășiri zilnice 
pană la 8o% în timp ce 6 grupe 
au rămas sub normă.

Paralel cu lupta pentru o pro» 
ducție mai mare, grupele în între

GRUPA
Realizarea normei

Depășire Sub sorini
Cunsum de exploziv

Sub cotă
’/o

Pesta coti
V‘/o *7.

Jovan Silviu 35 14 _
Filip Petru 16 24 —
Silvester Alexandru — 4 44 —
3 imar Alexandru 33 — 22 —
Csiminga loan 62 — 38 —
Micula Andrei 37 — 3 —
Kacso Alexandru — 2 — —
Lupaș Iu'iu 60 — — —
Brila Bronislau 20 — — —
Poboreni Alexandru 86 — — —
Biro loan 40 — — —
Racz Ștefan 46 — — —
Meszaros loan 43 — 1 — 15
Heghedin Andrei 6 — — —
Luca Vasile 10 — 58 —
Popa Dumitru — 3 58 —
Secâluș Alexandru 6 — 58 —
Tripon Dumitru — 12 58 —
Lakatos Sighismund 18 — 34 —
Vieru Pavel 8 — 50 —
Popa Teodor 5 — 20 —
Demeter Dominic 11 — 20 —
Duli loan 10 — 20 —
Calina Gheorghe 39 — 20 —
Marton Iosif — — 20 -—
Lepădatu Matei 3 — 20 —
Mohan Florea 38 — 14 —
Simon Iosif — 11 — —
Bogdan Gheorghe — 11 — —
Brașovean Victor 54 40 —
Letean Petru 4 — — 16
Borbeli Mihai 13 — — 13
Damian loan 60 — — —
Vlad Samoilă 37 — — —
Fraisch loan 83 — — —
Stroia Nicolae 59 — -“ 1

Dar aceste rezultate în curând 
vor fi și mai mari, deoarece în
trecerile socialiste au cuprins în
treg numărul de grupe din mina 
Lupeni.

In cadrul acestor întreceri, fie
care grupă muncește cu elan pen

Au apărut în 
Editura Partidului
GH. GHEORGHIU-DEJ - 

ANA PAUKER

VAS1LE LUCA

VASILE LUCA

Muncitoresc Român
Planul General Economic al Re

publicii Populare Române pe 
anul 1949.

Democrațiile Populare pot îndepli
ni mărețele sarcini ale dictaturii 
proletariatului.

Raportul asupra bugetului gene
ral al Republicii Populare Ro
mâne pe anul 1949 și asupra 
legilor bugetare.

Să păzim cu adevărat banul po* 
. porului.

— Rezoluția Biroului Politic al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Român asupra problemei naționale.

— Rezoluția ședinței plenare a Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Român din 22—24 Dec. 1948. 
asupra activității sindicale.

— Rezoluția ședinței plenare a Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Român din 22—24 Dec. 1948 asupra 
activității Partidului în rândurile tineretului.

cere au acordat mare atenție re
ducerii' consumului de exploziv, 
reușind să obțină și în acest sens 
economii însemnate. 19 din aceste 
grupe au realizat pe intervalul 
1 — 15 Ianuarie economii de ex
ploziv între 14 — 58'' , 15 din ele 
nu folosesc exploziv, 8 grupe au 
folosit explozivii in măsura ad
misă, iar 4 grupe au depășit cota 
alocată cu 3 —16\.

lată rezultatele întrecerilor fie
cărei dintre aceste grupe pe in
tervalul 1 — 15 Ianuarie.

tru a depăși programul fixat, 
pentru a reduce consumul de ex
ploziv, material lemnos și energie 
electrică, contribuind astfel la în
deplinirea cu succes a Planului 
Economic.

Adoptând metoda de mutare a crațerului 
fără a mai fi demontat

Grupa lui Popa Teodor din 
mina Lupeni, extrage zilnic o 

cantitate de cărbune mai 
mare cu 30 la sută

I Grupa lui Popa Teodor, 
lucrează într'un abataj frontul 
din sectorul III ul minei Lu
peni. (trupa e împărțită în 
trei echipe care lucrează în 
Schimb de câte opt ore. Până 
acum câteva zile, două schim
buri extrăgeau cărbune iar 
schimbul trei tăcea lucrări de 
regie ca: răpirea și, cea mai 
anevoiașă, — scoalerea cra
țerului, care se face prin de
montarea și apoi montarea 
lui pe lângă frontul de căr
bune.

Muncind în felul acesta 
grupa lui Popa Teodor, rea
liza depășiri zilnice de cca. 
20 la sută.

Insă minerii din această 
grupă nu erau mulțumiți nu
mai cu atât. Doar sunt în 
întrecere cu alte grupe și tre
buiau să facă ceva să nu ră
mână în urmă.

— >Să lucrăm după meto
da de mutare a creațerului 
fără a mai fi demontat* — 
a propus unul din mineri. 
Auzise el că în câteva aba
taje din mina Petrila se lu
crează după această metodă 
și în felul acesta, toate Irei 
grupele pot să lucreze în căr
bune.

— »Nu-i rea treaba asta* 
— și-au spus minerii.

Le-a ajutat și inginerul 
lovanovski și prim-maistrul 
miner Taborski și metoda de 
mutate a crațerului fără a fi 
demontat a fost Introdusă.

Acum, în loc să munceas
că o echipă timp de 8 ore

Depășirea zilnică a normei, 
o sarcină de onoare pentru 

oamenii muncii
(Urmare din pag. .I-a)

deasupra celorlalți, fruntașii în pro- 
duc|ie Nenumărrți sunt muncitorii 
cari prin priceperea lor au adus 
însemnate aporturi bunei desfășu
rări a muncii în cadrul întrecerilor. 
Noui metodă au fost introduse în 
muncă de către mineri ca Pop Lu
dovic. Andrica, Barna. dela ex
ploatările din Valea Jiului. Nestă
vilite sunt eforturile ce se depun 
astăzi in muncă pentru realizarea 
Planului Economic.

Dar, cu toate acestea, întreprin
derile din județul nostru mai încă 
mulfi ..codași" în producție.

Organizațiile de Partid și sindi
catele au datoria să popularizeze 
realizările fruntașilor, pentru ca din 
experiența acestora să învețe mun
citorii codași.

Codașii trebue să fie sprijiniți, 
îndrumați în muncă penlrucă numai 
așa vor putea deveni din codași, 
mijlocii și apoi fruntași.

Acolo unde s a dat acest ajutor, 
numărul codașilor scade, in timp 
ce numărul fruntașilor crește ne
contenit.

|j demontarea crațerului, tre
cerea lui printre stâlpi și mon
tarea lângă frontul de căr
bune, el e montat între fron
tul de cărbune și stâlpii de 
fier pentru armătură, iar mu
tarea lui se face cu pârghiile, 
operația ce durează cel mult 
30 de minute, lucru ce-1 face 
fiecare echipă.

Acum, toate trei echipele 
din grupa lui Popa Teodor 
lucrează în cărbune.

In urma acestei raționalizări 
din acel abataj, în fiecare zi 
cantitatea de cărbune înlrece 
cu cca. 30 la sută cantitatea 
extrasă zilnic în trecut.

REVETEA ION, miner, 
coresp, voi.

In prima JumAtate a lunei laruarie

Muncitorii preparației de cărbuni din Petri
la au obținut frumoase depășiri de norme

Alaiuri de mineri, munci
torii preparației de cărbuni din 
Petrila au pornit la muncă de 
întrecere pentru ridicarea pro
ductivității muncii, pentru eco
nomii de energie electrică, pen
tru a obține astfel succese în 
îndeplinirea Planului.

Astfel, echipele dela sepa
rarea șistului de cărbune, mun
cind pe bază de întrecere în
tre ele au depășit programul 
de producție pe intervalul 1-15 
Ianuarie cu 18%. iar echipele 
dela spălatul cărbunelui au de
pășit programul, pe acelaș in
terval de timp, cu 7,â%. La 
secția uscătorie, cele două

Este căi se poate de elocvent 
cazul minerului Bora Petru dela 
Aninoasa, care din codaș — după 
dala de 10 Ianuarie, când a por
nit la întrecere cu minerul Dumi- 
traș, își depășește zilnic norma

Folosind experiențele fruntașilor 
în producție, în ziua de 19 Ianua
rie el a obținut o depășire de 
804,750/o a normei.

Pentru a ajunge să nu mai avem 
codași în producție, este necesar 
să ridicăm nivelul tehnic și profe
sional al muncitorilor, să ne în
dreptăm atenția spre o căt mai înaltă 
calificare profesională a munci
torilor,

Trebue să depunem toate sfor

țările pentru a ajunge ca experiența 

fruntașilor să rodească în toate 

abatajele. în toate uzinele. în toate 

sectoarele de muncă.

Așlăzi, când de felul cum fiecare 

muncilor își îndeplinește sarcinile 
ce-i revin depinde realizarea și de

pășirea Planului Economic, fiecare 

muncitor are datoria de a-și rea

liza și depăși zilnic norma.

iichtm cirurliir jtilll m cililluie 
di n Ilițji securii IV i uliii

Pelrili
Zilele irecute a avut loc în» 

chierea cursurilor pumei serii a 
școlii de calificare tipul »A« de 
pe lâ gâ sectorul IV al minei 
Petrila, în rare ajutorii mineri surit 
pregătiți pentru funcția de mini ri

Odată cu incheerea cursurilor 
cei 30 de absolvenți care după 
6 luni de școală din ajutori mi
neri au devenit mineri, — au [ost 
examinați de o comisie de ingi
neri și tehnicieni, dovedind însu
șirea cunoștințelor primite în 
școală.

La sfârșitu1 examinării, mai 
mulți absolvenți acum noui 
mineri — și-au luat angajamentul 
de a munci cu elan pentru în
deplini ca Planului E.onomic, 
mulțumind Confederației Generale 
a muncii pentru înființarea acestor 
școli, precum și Partidului clasei 
muncitoare inițiatorul lor, prin în- 
flnțarea cărora s'a dat oamenilor 
muncii posibilitatea de a-și ridica 
necontenit calificarea profesională-

schimburi au obținui un fru
mos succes în depășirea pro
gramului. Primul sch>mb — al 
șefului de echipă lacob loan 
— a depășit programul cu 
29,6%, întrecând echipa lui 
Soflavi Ludovic care a înre
gistrai o depășire a normei de 
22.8%.

La secția brichefaj — unde 
cărbunele prăfuit este amesle- 
cat cu smoală, gudron și alte 
substanțe și presat în forme de 
cărămizi sau ouă, pentru a pu
tea fi întrebuințat la ardere — 
muncitorii au depășit progra
mul pe prima jumătate a lunei 
Ianuarie cu 18%, tar munci
torii care încarcă brichetele 
în vagoane au depășit normele 
cu 14%.

Dar nici mecanicii dela în
treținerea instalației spălălonei 
nu s au lăsat mai prejos. I rin 
punerea la punct a instalații
lor preparației și înlrețin< rea 
lor în bune condițiuni, consu
mul de energie electrică De 
tonă de cărbune a fost redus 
dela 2,73 kw | oră la 1,99 
km | oră | tonă

Entuziasmați de aceste suc
cese obținute în prima jumă
tate a lunei Ianuarie, munci
torii preparației din Petrila au 
trecut la o și mai bună orga
nizare a întrecerilor socialiste 
și a muncii, pentru ca în vii
tor să repurteze noi succese 
în muncă. coresp.

Executăm

Adresați =vă la Adm. ziaru'ui 
„Zori Noi" Petroșcni, strada 
Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 33
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IMINENTA ELIBERARE
A PEKINGULU!

In suburbiile eliberate ale orașului au fost 
puse bazele administrației democratice

SHENSI DE NORD. 20 — 
(Rador) — D upă cum anunță 
agenția China Nou?, in sub
urbiile eliberate ae Pekmgului 
ou fosl puse bazele primei ad
ministrații democratice a a- 
cestui oraș.

In declarației adresată popu
lației, primarul Yeh Cien Ying 
și a|ulorul de primar Hau Ring 
au subliniat că eliberarea în
tregului oraș este iminentă

și soldaților facuți prizonieri 
cu prilejul eliberării orașului 
lienlsin se află și numeroși ge
nerali de frunte 
tangului. in afară 
Cen Ciang Cieh comandantul 
garnizoanei lienlsin au fost 
luciți prizonieri și comandantul 
celui de al 62-lea corp de 
armală Wei Ciu și comandan
tul celui de al 85-lea corp 
de armată Liu Yiuen Han,

ai Ktiomin- 
de generalul

I

GUVEKNUL li ANULUI I 
încearcă din nou să t bțină 
condamnarea la moarte a 

secretarului general al 
Partidului Comunist iranian

CAIRO, 19 (Rador). Gu
vernul Iranului încearcă din 
nou să obțină condamnarea 
la moarte a secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
iranian, Fahad, care ur
mând să fie judecat din nou 
— a fost permutat la altă 
închisoare.

l’.l fusese condamnat la 
moarte pentru faptul că este 
membru al Partidului Comu
nist, încă în 1947, dar pro
testele opiniei publice au silit 
guvernul iranian să nu aplice 
sentința.

• •
PEIP1NG, 20 (Rador). 

După cum anunță agen|ia Chi
na Nouă în rândurile olițeriior

Crearea Federației Tine
retului Democrat din China 

eliberată
SHENSI DE NORD, 19 

Agenția China Nouă anunță 
că Comitetul Central al Par
tidului Comunist Chinez a dat 
publicității o rezoluție cu pri
vire la crearea federației Ti
neretului Democrat din China, 
al cărei prim congres, va a- 
vea loc în vara anului 1949.

Rezoluția arată că Federa
la Tineretului Democrat din 
China trebue să fie organi
zația de massă a tineretului 
revoluționar muncitoresc, ță
rănesc și intelectual, care să 
antreneze tineretul chinez în 
lupta pentru făurirea statului 
democratic popular, educân- 
du=l în spiritul ideologic 
marxist-leninist.

FORȚELE *0 ULAFEiNDONEZlENE 
au trecut la ofensivă 

elberând numeroase localități
H A Q A, 19 (Rador.) • 

Comentând știrile rimite 
din Indonezia ziarul de V-ar- 
heid scrie câ, ostilitățile din 
Java și Sumatra au luat 
extindere. In numeroase 
puncte indonezienii au tre
cut la ofensivă. Indonezienii 
au eliberat orașul Valikurun. 
Republicani au atacat aero
portul dela Semarand și au

distrus depozitul de ben
zină. Urutcțile de partizani 
duc activ taie intensă in 
apropiere de Yokjakarta, 
Surakarta și Madium, tăind 
astfel legăturile dintre garni 
zoanele olandez- Dease- 
menea republicanii eu eli
berat portul Pachitan și 
controlează sectorul dintre 
Semarand și Sekalongan.

Parlamentarii comuniști din 
Franța cer majorarea 
salariilor și pensiilor

PARIS, 19 (Rador> -Par
lamentarii comuniști ațu depus 
pe biroul Adunării Naționale 
un proect de rezoluție prin

care guvernul este invitat 
mărească imediat salariile 
pensiile într'o proporție cores
punzătoare cu majorarea pre
țurilor_____________________

să
și

Politica dusă de Bevin în orientul 
m jlociu este o politică de învrăjbire
LONDRA, 19 (Rador), - 

Fruntașul laburist de stânga 
Grossmann, a tăcut presei 
declarații prin care a atacat 
cu asprime politica dusă de 
Bevin în Orientul mi|lociu și 
l-a acuzat pe conducătorul 
Ministerului de externe că îm
piedică restabilirea păcii in

această regiune. Grossmann a 
spus între altele: „Niciodată 
posibilitățile unei colaborări 
între evrei și arabi nu au apa- 
r tr sub o lumină mai favora
bilă decât acum. Dar Bevin 
pare ferm hotărîr să împiedice 
orice înțelegere între aceștia 
doi".

O ȘTIRI SCURTE O

Au /ost puse în funcțiune

Trenuri directe București Nord- 
Craiova-Petroșeni

BERLIN, 19 (Rador). — 
Grupurile de berlinezi care 
vizitau Duminită mormintele 
lui Karl Liebknekht și Roșa 
Luxemburg în sectorul ameri
can, au fost atacate de poliție, 
încercându-se împrăștierea lor.

industriașilor germani, cu pri
vire la revizuirea sentinței pro
nunțate la Nuerenbe g, împo
triva lui Alfred Krupp și a 
directorilor 
„Krupp".

fostului trust

Conform aprobării Direc
țiunii Generale CFR, trenurile 
de persoane 1017 și 1018dintre 
București Nord—Craiova au 
fost prelungite dela Craiova până 
(a Petroșani și circula după 
mersurile următoare:

După ce sosește în Craiova

la ora 20,24, pleacă la ora 
20,54 și sosește la Perroșeni 
la ora 3,07,- invers pleacă din 
Petroșani la ora 14,50 și so
sește de la Craiova la ora 
21,15, unde își urmează nor
mal mersul spre București 
Nord.

ESSEN, 19 (Rador). - 
Serviciul juridic al guvernului 
militar american a comunicat 
că va lua în considerare ce
rerea prezentată la sfârșitul 
lunei Noembrie de cercurile

Sarcinile agriculturii în cadrul 
planului de stat pe anul 1949

Proprietarii de păduri 
sub 10 ha. vor primi autorizații 
de taiere din comuna respectiva

BUCUREȘTI. 18 (Rador). 
Ministerul Silviculturii, pentru 
a veni în ajutorul țărănimii și 
pentru înlăturarea birocrației, a luat 
măsuri ca proprietarii de pă
duri sub 10 ha. să primească 
autorizații de tăiere din comuna 
respectivă, unde înfr o zi fixată 
odată pe săptămână se va pre
zenta delegatul Ocolului Silvic 
pentru eliberarea foilor de 
transport care servesc drept 
autorizație de tăiere.

In acest scop cei interesați 
se vor înscrie la primării pen
tru cantitatea de lemne la care 
eu drentul. In felul acesta se 
va evita deplasarea populației 
muncitoare dela distanțe mar1 
până ia Ocolul Silvic.

Chiaburii proprietari de pă
duri sub 20 hectare care au 
tendința de defrișare totală și 
de specularea materialului ob
ținut vor primi numai sfrLLI 
necesar gospodăriilor lor. Can
titățile de material din a^esfe 
păduri care întrece necesarul 
gospodăriei proprietarului, vor 
fi repartizate cu plata la preț 
oficial, populației lipsite. Re
partiția acestui material va fi 
făcută de primărie.

Cttiff în fiecare zî

„Zori Noi“
Redacția și Administrația
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fundamentală față de sistemul de 
producție individualist, înapoiat, care 
nu permite aplicarea tehnicii îna
intate, nu oferă siguranță asupra 
rezultatelor agricole și ține țărăni
mea săracă și mijlocașă in jugul 
cbiaburimii satelor. c

Un factor de mf/e importanță, 
pentru desvoltarea agriculturii, '1 
constilue fermele de Stat care au 
ca sarcină prevăzu ă în Panii de 
Stal pe anul 1949 înt eecrea nive- 

i lului mediu de producție 1 sec
torului agricol cu 27 Ia sută la 
grâu, 20 la sută Ia orez ÎS li sulă 
la floarea soarelui, 16 Ja sută la 
sfecla de zahăr.

Fermele de S!at cont ibuie Ta ri
dicarea nivelului de trai al țărăni
mii muncitoare, prin aportul pe care 
îl aduc în creșterea producției, dând 
țărănimii muncitoare semințe selec
ționate. animale de reproducț e de 
rasă. etc. Trebue inițiate întreceri 
socialiste. în cadrul fermelor și al 
staiiimilor de mașini și tractoare.; 
pentru depășirea normelor si a pla
nului de muncă prin întrebuințarea 
metodelor nouj. superioare, în agri
cultură Ele trebue să constituie un 
element esen’ial în mobilizarea nu
rselor țărănimii muncitoare, pentru

Pelroșeni, Slr. Gh.

înfăp uiina și depășirea Planului de 
Stat”.

Ar ico'ul arata mai departe că sar
cina ime-d a:ă cei retine seci rulti 
agricol, in cadrul Pi nului de Sat, 
este e!ec uarea însămânțări or de pii- 
măvară a căror pregătire iste în 
curs.

Țărănimea muncit' are. condusă și 
sprijinită de clasa muncitoare, tre
buie să vegheze și .* demaște orie 
încercare a dușmanii- r de clasă de 
a sabota îndeplinirea planului de 
însămânțări.

Tolosind din plin ajuto-i 1 dat d.- 
Partid și Țjuvern, prin (forturi re- 
precupcii e și cu mare avânt în 
muncă, țăranii muncito i s-ri i i i și 
condu i de a'iații lor, mun i oi ii de
la orașe, vor asigura însămâpț.irea 
întregii suprafe e potrivit p'anului 
de cuitură pentru primăvară, care, 
împreună cu suprafața însămânța'ă în 
campania de toamnă va du • la ri a- 
lizarea prevederilor Plinului de 
Stal, adică sporirea valorii produc
ției agricole cu cel puțin 40 la sută 
față de anul 1943.

Tehnicienii și organele agricole 
au o mare r-s-undere în realizare.il 
sarcinilor prevăzu e in Plan El tre
buie să adople un nou ritm în mun
că, să organizeze și să coordoneze

acțiunile ce decurg din cx-.cutarea 
Planului.

In indicare articolul arală că, sar
cina principală și cea mal grea, a- 
ceea de a conduce și îndruma in. 
treaga activitate a ma- c'j r munci
toare pentru îndeplinirea Planului 
de Stal in sectorul agricol — ca 
și în toate sectoa ele — revine or
ganizațiilor Par.idului n islru Ele 
vor putea duce la bun srâ.ț,it a. 
ceasta sarcină ridicând n contenit 
conștiința politică a țărănimii mun
citoare. mobil zând din plin u ia- 
șele energii creatoare care zac în- 
tr’însa

Sindicatele de salariați agric li, 
care cuprind elementul ccl mai re
voluționar la țară, trebue să f e în 
primele rânduri a'e acestei b Ulii. 
Crearea Sfa uti t Poru'are -!e«chide 
posibilități nebănuite pent u mobi
lizarea țărănimii sărace și mi’lo- 
case la luptă in vede ea îndeplinirii 
Planului de Sțat.

îndrumând și sprijinind ma- 
sselc țărănimii muncitoare In 
lupra pe care o au dc dus, 
urmând drumul trasat de Par
tid vom reuși să realizăm și <ă 
depășim Planul de S at pe a- 
nu! 1949 p ivind sec’-* u!.- .- ic 1” 

—încliec tov. Va-i c Vaida a> licclt! 
săti.
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