
Să întâmpinăm 
măreafa sărbătoare a proletariatului 

din lumea înlreagă 
cu noui succese în producție

Ne mal depart puține zile de 1 
Mal — ziua solidarității Intcrnajlu- 
nale a celor ce muncesc din lumea 
întreagă.

In conștiința cla*el muncitoare de 
pretutindeni minunata zl de primă
vară ce Imbol1 > a â un început de 
viată nouă s’a in Inâr't nu tiun'al ca 
o zl d<* inahă sărbătoare, cl $1 ca o 
zl de întărire a lup cl Impmrlva duș- 
manulu' de lasă, a o zl de trecere 
in revls'ă a ur'așel lorțe a clasei 
muncitoare.

Anul ac<*s'a, cl sa muncitoare din 
(ara noas ră *ărbă orește ziua de 1 
Mal in condiții ce re deosebesc fun- 
damen al 'e acelea din an l Irccuțl.

Dovenl'ă stăpână pe pr'nclpa'ele 
mijloace de producție care au fosi 
sniube d ti mâna exploatatorilor, 
clasa muncitoare din (ara noas'ră 
condusă de Part' |'ul Muncl'o esc 
Român ișl înzecește .eforturile pen
tru indepi'nlrea cn 'ucces a nrimulul 
Plan de S'at. c'*‘’ză’la uneț v|eti (c_ 
rlci’e pen'ru toți cei co muncesc la 
orare șl sate.

Oameni' ntunc'l din fara noastră 
știu că de telul cum cl Ișl vor lace 
datoria In fabrici, uz'ne, mine, spo
rind neconten’t producția șl produc
tivitatea muncii, rea’l'ând economi 
șl în ărind dișc'pllna in muncă, de
pinde in cea mal mare măsură >ea- 
llzarea măre'el sarcini a construirii 
Soclal'smulul

Conștient) de acest lucru, munci
torii șl tehnlc'enll dela Ate'lercle 
, .Gr'vl'a Ro«ie” d'n '’ap’tală au Ini
țiat — in cinstea zl'el de 1 Mal — 
noui întreceri «oc'afste având ca 
scop Ix DE°LINIRI A Șl DEPĂȘI
REA PLANULUI DE STAT luându- 
Și noul angajamente in acest sens.

In acela' timp, ei s’au adre'at că
tre munc t r'l sl <e' n'cienl' d n toate 
întreprinderile din ța'ă cerăndu-le 
să le urmele exemnlnl sl SA SE ÎN
CADREZE CU TOȚI ’N ÎNTRECE
REA SOCIALISTA IN VFDEPEA 
ZILEI DE 1 MAI ANGAJAND ÎN
TRECERI INTRE ÎNTREPRINDERI 
INTPE SFCTII ȘI ATELIERE ȘI 
INDIVIDUALE PENTRU A ASIGU
RA ASTFEL O DEPĂȘIRE PE TA
RA A PLANULUI DE STAT.

Nu mai puțin semn'flcativ este a- 
pelul nrnerilor fruntași în produc
ție d'n Qi’elar care socotesc că este 
de da'oria tuturor muncitorilor din 
minele de fier de a lupta cu eforturi 
sporite pen'ru îndeplinirea sarcinilor 
ce Ie revin in cadrul Planului de 
Stat sub lozinca ,.2,5 TONE DE OM 
PE SCHIMB”.

In Valea J'ulul, muncitorimea ml- 
neră luptă cu eroism pentru înde
plinirea sarcinilor ce-l revin în ca
drul Planului de S*at. înfruntând

PENTRU A TREIA OARĂ CONSECUTIV

MINERII DIN PETRILA AU ESIT ÎNVINGĂTORI 
IN ÎNTRECERILE DINTRE EXPLOATĂRI

CARE ESTE CHEIA SUCCESULUI LOR?
Toate grupele caie preiau lucrul pe schim
buri— MAjORlTA EA CODAȘE—au deve

nit fruntașe in producție

Organizaț'a de Partid și Comisia de în
treceri au desfășurat o intensă muncă pen

tru însuflețirea îmreceiilor socialiste

Deși au auvt de întâmpinat greu
tăți, minerii din Petrila au încheiat 
cea de a treia lună de munca a a- 
nului curent — Martie — cu un fru
mos succes: programul de producție 
fiaxt in cadrul Planului a fost depă
șit cu 12.19 la sută.

in real'zarca acestui frumos suc
ces, organizația de Partid din Pe
trila a avut un irare rol. In ședințele 
de rrodoc'ie 'o organiza
ți Io oe I - ■ i G. a om la om, or
ganizația de Part d și la îndrumarea 
ei comisia de producție, au dus o 
intensă muncă de lămurire pentru 
lărgirea și însuflețirea întrecerilor 
socialiste.

Obținând această depășire de pro- 

greutătlle de tot felul, uilnerll dla 
Valea Jiului — mal ales acolo unde 
" u Ir us s'stemul pre ărll Inc u- 
lu' re s 1 mbiirl au ob Inul o se
rie in rengă de succese renia cahlle 
tu domeniul rid'cări! pr ducțlel de 
cărbuni, I "-pojlrll pro'ipctlvl'ătll, 
tmbună'ă Irll cnltățll cărbunelui, In- 
tăr'r’1 d sclpl nel In muncă ș. a m. d.

Sunt cunoscute In deosebi victoriile 
Inse 1 nate obt'nute recent de unele 
griine culnr dintre acelea care 
ma’ inaln e erau codașe — cum este I 
de excmnlu grupa Iul Szl’aglty Ale- ■ 
xandru d la mina Petrii» care a rea- 
’lzat o «'eoăș're medie pe luna Mar
tie do 135 la sută, sau a Iul Crainic 
Pândii care numai in ultimele zece 
z le din grupă codașă — a rcu- 
t'l să se ridice In o denăslre medie 
pe lulr aga lună dc 74 h su'ă.

Ce no arată acest lucru? El ne 
arată că în Valea Jiului *e rot ob- 
t'"C vlo'orll mult mal rari.

M ner'1 din Valea Jlu'ul *unt i\jn- 
ș'iențl do rolul împor'ant re care 

11 au eforturl'e lor in lup'a generală 
a popo-ulul muncitor d'n (*>ra noas
tră pentru îndeplinirea *1 depășirea 
P'antiliil de Stat, pentru cnns'ru'rea 
soc'a11smiitii 1. F.î știu că depășirea 
planului *"e producție !n Industria 
carbun'teră ușurează îndeplinirea 
p'anur'lor dc pro lucfle n toate ce
lelalte ran uri Industriale: el știu că 
eHlirrea crețului de cost al cărbu
nelui at are după s'ne scăderea 
pretu'ul la toate celelal'e produse 
șl deci îmbunătățirea cond’țlilor de 
v’ață a celor ce muncesc.

M'nerl' d’n Valea Jlu'ul. nu ș'-au 
fixat in ă angajamentele pe care le 
vor duce la îndeplinire in c'nstea 
mărefel sărbători a proletariatului. 
El nu ș'-au spus încă cuvântul in a- 
ceas'ă chost'une. dar cuvântul lor 
nu va înfârz'a să vină.

Si el va 'rebui să fie un cuvânt 
demn de renumele de miner: TTN 
CUVÂNT DE LUPTA PFNTRU ÎN
DEPLINIREA ȘI DEPĂȘIREA PLA
NULUI DE STAT PFNTRU GRĂ
BIRE* CONSTRUIRII SOCIALIS
MULUI — UN CUVÂNT DE LUPTA 
ÎMPOTRIVA IMPEPIAl ISMULUI 
ATAȚATOR LA RĂZBOAIE CARE 
INCFARCA SA PERMANENTIZEZE 
HIDOASA EXPLOATARE CAPITA- 
L'STA.

In*ens‘Hcându-și eforturile pentru 
a da că'bune mai mult si de calitate 
mai bună, luptând cu și mal multă 
hotăr re pen ru realizarea de econo
mii șl pentru întărirea disclpl'nei în 
muncă, ascutlndu-și tot mal mult 
vUlenț* im ot iva duș-anu'ui de cla
să, mineri din Valea Jiului vor cinsti 
cum se cuvine măreața 'ărbătoare a 
proletariatului de pretu'indenl.

gram mnerii din Petrila s’au situ
at din nou în fruntea celorlalte ex
ploatări din Valea Jiului, care în 
cursul lunei Martie au realizat de
pășiri de programe mult mai mici. 

ÎNTRECERILE SOCIALISTE FAC
TOR DE SEama IN REALIZAREA 

ACESTUI SUCCES

Intrecând celelalte exploatări din 
Valea Jiului în acest sens, la mina 
Peiiila întrecerile au luat un carac
ter de masa. Din cele 81 de grupe 
ale minei, datorită muncii stăruitoa
re și rodnice depuse de comisia de 
întreceri, până in prezent 73 vupe 
de mineri au fost antrenate în între-

Any;iji.(i în întrec ri soci a I i s t e

In cea de a 3-a lună de muncă în cadrul Planului 
pe anul 949

Minerii exploatărilor aurifere lin Munți» Apusew, angajați in 
întreceri socialiste pentru, a spori avutul colectiv ai celor ce 
muncesc, dând țării cât mai mult aur, au obținut frumoa- 

in muncă.se succese
n cadrul Întrecerilor Intre cele 

trei mine, minerii dela Valea Mor I 
au obținut I cui de 'rente depășind 
in luna Mart e progrmul de produc
ție 'a - iner'u cu 8 la su'ă. Cea 
mal bună depășire dc normă la a- 
ceastă mină,o 'ost realiza ă de echi
pa tovarășului Guga Emll'an, care 
lucrând pe orlz. 1 a depășit norma 
cu 112 h su'ă Paralel cu depășirea 
do normă, echipa 'cvarăsulul Guga 
a ’call at o economic la expioslv da 
38 la sută.

Deo* omenea, depășiri fru*noa e de 
normă au fost realizate de grupele 
tovarășului Codrin Constantin care 
a dat 94 In su'ă p>*s’e normă, O- 
prean Nicolae care a întrecut nor
ma cu 84 la 'ută, precum și un mare 
număr de ech*w vi o ac a'tă mină 
care au obtinut depășiri mai mici 

In locul II în cadrul în'r'*ceri!or 
intre mine s’au 'ihmt nimer't dela 
Musariu. cu n depășire medie pe 
întreaga lună de 4fi la sută. Echipa 
lui Circu Avram I Serafim dela 
această mină a reali~at cea mai hu
nă depășire de normă 8i la sută. 
Fchinei“ tovarăs'Ior Onrea Nicolae 
si Ștefan M'colae, deasemenea au 
r-aF’at depășiri de normă de peste 
75 la su*ă. cu însemnate economii 
de evplo'iv.

Cu o depășire medie de 39,4 la 
su'ă. m'neri' B-ădi^or s’au si
tuat în locul III în cadrul întreceri
lor între mm". De'i această mmă 
s’a clasa* în locul ultim mai multe 
echipe dela Brăd’șnr au înregistrat 
în cursul bine' Martie însemn^e de
pășiri medii de normă. Echipa lui 

ceri socialiste intre ele pentru depă
șirea normelor.

Și roadele acestor întreceri so
cialiste nu au întârziat să se ara'e. 
Din rândurile grupelor codașe, s’a- 
ridicat grupe care au încheiat pro 
gramul pe luna Martie cu mari de 
pășiri dc normă.

GRUPE CARE AU DEPĂȘIT NOR
ME' E IN CADRUL ÎNTRECERI

LOR SOCIALISTE

In cadrul întrecerilor socialiste, o 
'■ re de grupe au reușit să obțină 
frumoase succese in muncă. Grupa 
lui Vâideanu Ion a depășit norma 
cu 55 la sută. Rudenia Emil și Da

M clca loan I. Teodot ■ reușit să 
dea 107 la suta peste normă, cu o 
economie de exploziv de 75 la sută, 
echipa lui Vârdea Nic/>lae a dat 82 
la sută peste norm.;, echipa lui Al- 
mășan loan a dat 81 sută peste 
normă

ENTUZIASMAT! T>l! BUNELE 
REZULTATE IN MUNCA OBȚINU
TE IN CURSUL LUNEI MARTIE, 
MINERII DIN MUNȚII APUSENI 
AIJ PORNIT LA MUNCA CU UN 
NOU AVANT PENTRU A ÎNTÂM
PINA MAREA SARBATOARE .A 
OAMENILOR MUNCII DIN LUMEA 
INTRE AtA — ZIUA DE 1 MAI - 
CU NOI ȘI NOI SUCCESE

N. FARBU, eoresp.

LA FILATURA L.UPENI

TREBUE SA SE INTENSIFICE MUNCA
PENTRU REDUCEREA DEȘEURILOR

Organizarea schimbului de experiență—o problemfi 
care trebue deasemeni să preocupe îndeaproape 

muncitorii acestei întrt pt inderi
Datorită muncii de lămurire depusă de organizația de Par

tid și eforturilor hi muncă a e muncitorilor fi muncitoarelor, 
la fabrica de fsre >mtet»ce .Lupeni" progroo.i'.l de p'mlu. fie 
pe luna Martie a fost depășit la fire sintetice eu 5,95 la sufă,

Deasemenea, prmtr’o mai atentă 
maniere a mașinilor dc filat, răsu
ci', depănat, etc., prlntr’o mai aten- 
*ă spălare a bobinelor de acid sul
furic, procentul de deșeuri la fire 

vid Alexandru au dat 48 Ia sută 
peste normă, grupa lui Sârb Gheor- 
ghe a dat 42 la sută, grupa lui Mus
ca losif a depășit norma cu 37 la 

asemenea, grupele conduse 
așii Gheorghe Gheorghe. 
rigore, Nichita loan, Mu- 
țadu Aron și altele au de- 
tele.

1 FRUMOASE SUCCESE 
. AU FOST REALIZATE 
FLE CARE PREIAU 
TA PE SCHIMBURI

icep’.rtul lunei Martie 
șului Silaghi Alexandri

re în pag. 111-a) 

ivirii aoierkini 

culcă Irototul de Pace 
cu România

Fata dc violările Tratatului ifc 
l i I prote-rea de ca re autort- 
ta'.ile a' ericane a cr minalilor u>- 
, c re .iu c uu tei oriul Roaik- 
niei. ' uccrnul Rom n a 'rnmș ki 
31 Martie a. c, Lepartamenlulul de 
Stat 1 ia el.o l'niie ale Amer Cd. 
o Nota de protest pnvi'oa'e la la- 
"ii '! I om n e' din z na ti. rmau'eX 
afl.-tă sub ocupație americani.

Mă-urile luate de comandamentul 
american au dus la știrbirea și chhrr.

. ula ea eptului Pcpuhllcd i^t>- 
pu'are Române, ia restitu rea bun»-1 
rilor ce i se cu> In A* fe1 autoriC»- 
tile americane au stabilit date ttref 
pentru term narea operațiunilor dr 
recup'-rare a bunurilor, r'plng 
în acelaș timp1, fără a face inveșH- 
L’ 'iun!, cererile misiunii române dț 
restituire Deasemenea bunurile gă-

Ite șl ind1 ni’licate n’au fost predate 
misiunii rom ne sub diferite pretex
te printre car* ace'a c- dala fiu-R 
a fost depășită.

(continuare în pag. IlI-a)

sin etice a fost redus față de luna 
Martie cu 0,16 la sută.

Totuși. pr*'cen'ul de deșeuri e îw- 
că ridicat. Dela 9 R9 la sulă a iost 
redus doar h 9 73 la sută.
Pen ru Inlă'urarea aceHei llp»c se
rioase, muncitorii filaturii . Lupctf” 
trebue să lucreze cu mal multă a- 
teuf'e, p>*n'ru a reduce cât nai 
mult descurce, care se produc ta 
cea mal marc măsură la filatură.

PE CALEA REDUCERII PREȚULUI 
DE COST AL PRODUSELOR

Pentru realizarea unei productivî- 
'nți ridicate și cu un preț de cosi 
ma1 redus, pe lângă reducerea —• 
d“și mica — a procentului de âa- 
șeuri. muncitorii au cerut cronoms- 
trarea procesului de producție, pe»« 
tru ca astfel 'ă se poată fixa noi
me juste, reale. Prntr’o fixare mai 
justă a norme'or, s'a putut astfel 
realiza o producție mal măre 1n a- 
celaș interval de timp, iar prețul ite 
cost al produ'elor a suferit scăderi 
între 1-2 la sută.

MUNCITOARE CARE AU REALI
ZAT DEPĂȘIRI DE NORMA IN 

CURSUL LUNEI .MARTIE

In cadrul întrecerilor socialtete, 
ma' multe muncitoare, care au re» 
Șit să-și organ'zeze mai bine munca, 
să folosească din plin timpul pro
gramului de muncă, au de^âslt nor
mele. La depănare, cea mal bună 
depășire de normă a fost realizați 
de tovprășa Demeter Vilma. ca 75 
la sulă, urmată de tovarășele Ulte- 
ean Mar’a cu 66,74 la sută, Gorgan 

ț continuare in pag. IIKd)



A PAGINA TINERETULUI A
Angaj meritele tinerilor mineri in cinstea 7>let d I ai

PRIN ÎNTRECERI SOCIALISTE

Să ridicăm abataje și preabataje model

Programul editurii C. C. ol ComsomoliJui 
pentru anul 1949

Goi.^iesul de uui icare a tinere' 
tulul munci.o di i (ara noaslra 
ou iCtat al Rezoluției C C al P. 
M.R. — a Io t tmâmpi tal de t m - 
re ul. li.un 1 o dttt Val a Jiului u 
■n Au u 1 sin nemailn âluit. Co tgre- 
aul a fost un factor important iu 
iz..4U unui nou p rit iu munca, a 
fost pri ej de notii angajamente de 
lupă ale tineretului tioaru, a fusl 
un prl Cj de mari succese în lupta 
pcn ru îndipiuirea ți d.pășirea Pla
nului de Stat.

Șub îndrumarea Paridului ți a 
CLT.M. lincrii ntin ri din Valei J u- 
lui au îiKeput să muncească, în 
tins Ca uttifLărji, p- ba ă de î.ifre- 
ceii socialiste, reali ând î.is.muate 
dfipătiri d normă, ecaiomii de ma- 
hSii.il 1 rrnnos și explosiv, căi bune do 
cafl a;e mai bună.

Ir .receri e au fost un mijloc de 
a antrena tinerelul cu forțe sporite 
în hă'ăii pen ru Plan și au avut 
ca rd u.lat o serie de succese rtlsu- 
Aă oare.- Dar tocmai p in aceasta ele 
j/au dovedii a fi o metodă supe
rioară de muncă. Astfel, tinerii mi
ne i au dobândit o mai bogată ejc- 
gCTlc ilȘl în prac ica 1 nică. au vă
zut ci, succesele sunt condiționale de 
nuntea du>ă pe ba ă de întreceri so- 
(t^alis e și cu cât organi' area aceș- 
fjira va fi mai perfectă, cu cât în
tre crea va deveni me odă cu un ca- 
facer PERMANENT A TUTUROR 
HTNERILOR cu atât și su cesefe vor 
p. mai strălucite.

! Pe ba a acestor învățăminte. în- 
îlnimat de Partid și U.T.M., ș ful 
de grupă. Sloicescu loan, împreună 
cu tovarășii săi de munca Seci losif, 
Cu da Teodor, șefif de schimb, Va- 
Ipi Ai fon s Danko losif, Jacobt Pf- 
pu, fia va Ivan, Danko Oh., Davîd Oh 
Furdpi Romulus, Coroi llie și Da- 
Âd. Ion mineri din abatajul t neretu- 
|p' etala mina Jieț-Lonea, au lapspt 
|in apel prin care cheamă la înțrecepi 
pacialfe e pe toți tovarășii din aba
tajele de tineret din Valea Jiului

..ÎNDRUMAȚI îndeaproape 
DE PARTID, ÎNSUFLEȚIȚI DF 
RAURJREA UTM-ului, ÎNFLĂCĂ
RAȚI DF. MINUNATA PILDA A 
VESTELOR BRIGĂZI COMSO- 
MOLUTE DIN MINELE DIN URSS 
— arată apelul - - DORIM SA FA
CEM DIN ABATAJUL NOSTRU UN 
KBATAJ IN CARE SA SE LUCREZE

Ii spiritul reformei învățământului

La Școala Siderurgică și Metalurgică 
dela Hunedoara, elevii învață să aplice 

practic cunoștințele teoretice
In urma Reformei învăță- 

■ninfufui, la Hunedoara, impci- 
tanful ,centru siderurgic din ju
dețul nostru, a luat ființă o 
școală medie siderurgică și me
talurgic' menită a da cadrele 
fnedTi de tehnicieni necesari des- 
.vcftatli industriei noastre grele.

Șjoala este frecventată acum 
de. un număr de 470 elevi, fii 
de muncitori și țărani munci
tori. F,a a deschis celor pe care 
regimurile trecute i-a ținut in 
fafuneric, cele mai largi posi- 
fciliiăti de a învăța șt de a urma 
stu3j* superioare.

ți au acum asigurate mate- 
iMicește aceste posibilități prin 
fatrtți nerea gratuită, precum și 
țrhf gratuitatea manualelor și 
rechizitelor școlare.

este deosebit de im
portant însă e felul in care 
ffr spiritul reformei învățămân
tului — în această școală se 
îmbină asigurarea unor temei

I1ARN C I’ SI CHIBZUIALA, IN 
C 'RF TOA TA I UMLA SA ÎNVEȚI! 
SI IN CARE NIMENI SA NU LIP 

i CA l’ARA UIMEI......
TOVARĂȘI DIN ABATAJELE Șl 

PREABATAJELE DE TINERET, SA 
RIDICAM PRIN MUNCA NOASTRĂ 
ABATAJE și PREABATAJE MO
DEL.....

A NE LUAM LA ÎNTRECERE 
— se spune mai departe PENTRU 
O PRODUCȚII! MAI RIDICATA, 
PENTRU ECONOMII, PENTRU 
CĂRBUNE MAI CURAT ȘI MAI 
BUN, PENTRU LICHIDAREA AB
SENȚELOR NEMOTIVATE"

Dar nu numai atât. Apelul arată 
concret care sunt mijloacele prin care 
tinerii vor putea să-și facă din lo
curile lor de muncă abataje și prea- 
bataje model. Spre deosebire de în
trecerile care se organi au mai mult 
spontan șl fără criterii precise, în
trecerea la care Sloicescu Ion chia- 
mă acum pe toți tovarășii săi de 
muncă, are stabilite obiective pre
cise.

Se urmărește în primul rând o 
depășire permanentă a normelor cu 
50 la sută, deci o creștere continuă 
a producției. Tot ca obiective prin
cipale arată diemarea sunt: ,,o eco
nomic de explosiv de 10 la sută în 
fiecare lună; îmbunătățirea cantita
tivă a cărbunelui prin reducerea cu 
7 la sută a procentajului de ce- 
nușe”; și însfârșit. pentui ca mun
ca sa nu sufere din caura d sorgani- 
zării, pentru a se lichida definitiv 
una din marile greutăți ce stau în 
fața întrecpfilor, deci un criteriu de 
prima ipipqrtanță, îl consfitue înlă
turarea definitivă a tuturor absențe
lor netpoțivatc dela lucrp.

lată deci cum prip apelul lansat de 
tinerii mineri dela Jieț-Lonea, în
trecerile. pe ba'a experienței acu
mulate papă acum, au criterii bine 
stabiljte care țrata tuturor piecis 
care suqț pbiecfjvelp bătăliei.

îndeplinirea și supraîmplinirea lor 
va însemna crpștprea producției de 
cărbune, va îqsemna îmbunătățirea 
calității si eftinirea lui.

Și aceasta, va duce la creșterea ni
velului de viață al tuturor celor ce 
muncesc, va duce la întărirea și des- 
voltarea economiei noastre.

AȘTEPTAM RĂSPUNSUL VOS
TRU — spune apelul în încheere.

nice cunoștințe teoretice cu 
munca practică. Elevii au posi
bilitatea de a aplica practic teo
ria in turnătorie și la atelierul 
mecanic, dobândind astfeL u;i 
cât mai ridicat nivel profesio
nal.

Pentru cât n<ui țoinplccta lor 
pregătire au mai luat ființă, (le 
curând în cadrul școlii un mu
zeu mineralogic și petrografic, 
precum ,d «» laborator de chi
mie și fizică, pentru diferite ex
periențe practice.

Pe de altă parte, elevii — do
vedind un nou spirit față de 
învățătură — au organizat din 
inițiativa UTM cercuri de stu
dii. In cadrul lor, printr'o mun
că dusă în colectiv, și |>e bază 
de întrecere, se caută o cât mai 
temeinică însușire a lecțiilor 
predate, și în acelaș timp îmbo
gățirea cunoștințelor politico- 
ideologice ' ’ ' ’

C. BUTANCHE, coresp.

Pătrunși <Je inarva importanță a ■ 
ie or in r. iri, B.tciu I' Iru dela a 
balajul ti erclu ui reia mina Ai 1 
110.1 a i Mă a 1 eanu Iot d la ni 
na Lupeni, im,i-cutuî ca ortacii l r 
au ră pun ■ u e 1 u ias n.

,.Po nim la întrecere în | inrt a i- 
lei d 1 Mai — spin tiu ii d la 
Lupeni in ă pun ul 1 r. PORNIM 
LA ÎNTRECERE I VOM CAUT A 
SA MUNCM IN AȘA FEL ÎNCÂT 
SA ÎNVINGEM CELELALTE ABA
TAJE Șl CHIAR Șl PE VOI. 
VREM SA FACEM UN ABATAJ 
MODEL DIN ABATAJUL NOSTRU.

In tecerile o gani a între abita- 
jelc de tineret pun Insă în fața U. 
T.M. și a o gani ații or d> PartU 
marea sarcină de al e îndruma, de 
a s imu a elanul creator al t nerilor 
mii.e i. Pe de altă pirte, au d to ia 
de a le da ca exemp'u tinerilor mi
neri din alte abataje îndemnându-i 
a urma pilda celor din aba ajelc de 
tineret.

U.T.M. și organi ații e de Partid 
au datoria de a sc ocupa în mod 
permanent de bunul mers al muncii 
în aceste abataje, de a da un a- 
vânt din ce î nce mai mare între
cerilor între tineri, de a i antrena 
pe toți cu 1111 mai mare clan în 
bătălia pentru Plan.

Tineretul muncitor 
din Lupeni se pregă
tește pentru „Crossul 
să întâmpinăm 1 Mai"

Inițiativa organizării „Crossului să 
Întâmpinăm 1 Maiu” a fost primită 
cp entuziasm de tineretul muncitor 
din Valea Jiului ca o acțiune me
nita să contribue la desăvârșirea uni
tății sale.

La Lupeni — la fel ca și în 
celelalte localități — sub conduce
rea U.T.M. și a Sindicatului Miner 
din localitate, tinerii au și început 
pregă.irile. Astfel, Duminică 3 Apri
lie a avut loc un concurs pregătitor 
la care au participat un număr de 
26 tineri muncitori și elevi ai Școa- 
lei Medii Aținere. Cu acest prilej 
cele mai frumoase rezultate tehnice 
au fost obținute de tânărul Gh. Lu- 
paș — tâmplar la întreținerea minei 
Lupeni. I

Duminica viitoare va fi deaseme- 
nea organizat un concurs de pregă
tire.

In afară de aceasta tinerii fac an
trenamente zilnice pentru a dobândi 
cât mai bine condiții fizice. Antre
namente au fost organizate atât di
mineața cât și după masa spre a 
putea participa tinerii muncitori din 
toate 3 schimburile, dându-se astfel 
posibilitate la fiecare să participe 
bine pregătit la cross.

Dacă U.T.M. împreună cu sindi
catul miner au reușit că până acum 
să facă o mobilizare destul de fru
moasa a tinerilor muncitori, nu 
s’a reușit atragerea la concursurile 
pregătitoare și antrenamente a ti
nerelor fete.

Pentru a înlătura această mare 
lipsă se cere ca sindicatul textil 
care are cel mai mare număr de 
membre, să acorde o mai mare im
portanță muncii sportive, și în a- 
celaș timp — pentru a putea face 
față sarcinilor din acest câmp de 
activitate — se cere din partea res
ponsabilului sportiv o mai strânsă 
colaborare cu celelalte sindicate si 
cu U.T.M.

Numai în acest fel se va putea 
asigura o participație cât mai mare 
la cross, numai în acest fel se vor 
atinge scopurile „Crossului să în
tâmpinăm 1 Maiu”.

Rezultatele de până acum vor tre
bui să fie un stimulent în munca 
tuturor pe tărâm sportiv.

Cărțile și revistele tipărite de că 
tre Edi.ura Comiletu ui Central al 
Comsomo u ui „Tânăra Garda”, aj 
scopul de a lace edu aii t n re ului 
sovie ic în spini, ul devotamentului 
G.a e Patria soii.i-ă. fjța de 
P r idul ui I .lin și S lin; |e s nl 
clic ;ia e â cultive in lin ret curajul 
și i cu in a de a învinge tuaie greu- 
tă,i e.

Iii u' linul timp, editura „Tânăra 
Gardă” a iparit și ra .pândit o se
ne in reagă de crir;i, care g’atl bu
curai de un mare suc es î i rândurile 
lineretu ui. Printre a estea, sunt: 
„Tină a Gardă” a lui A. Fadecv, 
„Pr vind li r a Patriei so ia'lst ” de 
N. Mihai ov „Oameni simpli”, ver
suri de A. Podogonov. etc In pla
nul E i urii pe anul 1919 progra
mul prevede o mulțime de cărți de 
beli ptis i ă, geogTalie, știință popu
larizată și literatură politică. Una 
din sarcini'e primipale ale Editurii 
este să tipărească lucrările care să 
familiarizeze pe corn omoliști și în- 
freg tinerelul sovietic <u operele și 
ideile conducătorilor Partidului Bol
șevic despre Comsomol și tineret. 
Astfel, ea pregătește tițvarirea de 
culegeri de articole despre tineret 
scrise de Lenin, Stalin, Kalinin, Ki- 
rov, Jdanov, Ordjonikidje și V. V. 
Kuibîșev.

IntRun tiraj de 500 000 exemplare 
va fi tipărită broșura „Convorbiri 
despre regimul social și poli ic din 
Uniunea Sovietică” — carte de un 
mare ajutor pcn.ru îndrumătorii cer
curi.or po'itice care studiază alcă
tuirea S aiului Sovietic. IntEun tiraj 
de 300.000 exemplare, apare acum o 
allă lucrare, cu |i Iul ,,In ajutorul ce
lor care studiază Statutul Coms- mo
lului”. Un album ilustrat pregalit 
de Editură este: „Corn ..jmolul — a- 
jutorul Partidului Bplșevic”

In atelierele Școlii Tehnice Profesionale-Deva

Se muncește pe
învățând dela tovarășii lor 

din fabrici și uzine, elevii 
Școalei medii Tehnice Profesio
nale au început ca in ateliere să 
ducă o muncă intesnificată, pe 
bază de întrecere.

In urma acestui fapt U.I.M.- 
istul A. Nechii din anul II, 
muncind la secția ajustaj a reu
șit să depășească norma cu 175 
la sută. La fel și tinerii A. 
Munteanu, Donea Ton și Cris-

Elevii Școalei Tehnice CFR.dinSimeria 
și-au luat noui angajamente de muncă

Conștienfi de sarcinile ce le 
revin, având in vedere întrece
rile socialiste in cari sunt an
trenați toți elevii școlilor dc me
serii din întreaga țară și tinerii 
elevi ai Școlii de Meserii C l-h- 

! Șimeria și-att luat angajamentul 
în ședința plenară din yo Mar
tie a. c.

In cadrul angajamentelor lua
te intră mai multe sarcini, și a- 
nunie ;

In primul rând, înțelegând 
az'antagîile întineri colective, 
formarea de cercuri de studii, 
pentru antrenarea și ajutorarea 
în muncă a elevilor slabi. Dea- 
sement, pentru ridicarea nivelu
lui politic și cultural, stimularea 
tuturor tinerilor la 101 eât mai 
intens studiu individual.

Mai departe, se vâ face tot 
posibilul pentru lichidarea defi
nitivă a absențelor nemotivatc 
— rămășiță nenorocită a școli* 
vechi burgheze, — și pentru îm

Tot în 1949, Editura ,.l dnăra 
Garda” va tipări o carte i litulală 

Drumul glorios 1 Comsomolului”. 
in caic un uimi i|e etap-le dccvol- 
taiii f. un uni aiului Li eratu a c m- 
somo is a ține un lac important în 
p'i nul de edi are; în jifi zent, se pre- 
ga csjti- o . uli-g ic consacrata parti
ta i o i ere u ui în lupta pentru în- 
dep inirea i a me de termen a pla- 
nu.ui cincina - p ecum și o cule
gere despre .Munca Corn om >1 ului 
la sa e”, i dc-p.e ,,C le | a ru de
corații ae Cum '-molului 1 irinisi”, 
cu'egere de docuinen:e rcferi:oare la 
aci. ia ea Comsomolului di la înte
meierea sa și până astăzi

Din domeniul beletristicii editura 
va ipări ap:oape 70 de romane, da
torate scriitorilor sovietici

Despre munca revo'uționarâ a b d- 
șevici or in ilegalitate, va povesti 
P. B.iahin, în cartea ,.ln zori de 
zi”.

Lieratura de aventuri și cea știin
țifică cu elemente fantastice, dctjn 
șl ele un foc important în progra
mul Editurii „Tânăra Gardă”.

Se pregă esc pentru tipar operele 
scriitorilor V. Ohotnikov. S Efre- 
mov, L. P e;iv și a altora. Poe ia 
va fi repre entată și ca prin poeți 
ca P. Vronico M. Pudin, V. Mutu- 
runaș, R. Gam e ov, ele.

O colecție interesantă va fi cea 
cuprin ând „Viața oamenilor cele
bri”. Ea va cuprinde pe Gorki Puș- 
kin, Miciurin, Radisoev, Pavlov șî 
alți oameni de Scamă. Anul trecut 
s’a început tipărirea primelor vo
lume din colecția . Patria noastră”.

In coe ția științifică se va in epe 
tipăr'rea broșurilor din seria .Con
vorbiri agronomice”. Tot acest plan 
bogat de editură și răspândire a 
culturii, va fi îndeplinit cu strictețe 
în cursul anului 1949.

bază de întrecere
tea Titus din anul III, muncind 
la secția lăcătușerie, au avut o 
de|)ășire de nonnă de 125 la 
sută.

Rezultatele acestor tineri, tre- 
btiesc să constitui un exemplu. 
Ele arată ceeace se poate reali
za atunci când munca e dusă pe 
bază de întreceri, ele arată fe
lul in care vor trebui să mun
cească toți tineri elevi.

1 BTVOLU, coresp. voi.

plinirea programei ana/itice 
:4stfel, tinerii vor dovedi o ati
tudine sănătoasă față de mun
că, arătând înțelegerea scopului 
școlii noui, mijloc de formare a 
cadrelor de specialiști atât de 
necesare desvoltării economiei 
noastre.

Pentru îmbinarea învățăturii 
teoretice cu practicarea ot

* 1 1. s'a luat
angajamentul antrenării tuturor 
tinerilor la experiențele de la
borator.

In timpul liber, prin orc i'O- 
luiitare, ei vor face gospodăria 
localului și a parcului înconju
rător.

Dată fiind importanța anga
jamentelor luate, e necesar ca a- 
ccste angajamente — muncindu- 
sc pe ba-ă de întreceri — să fie 
traduse in fapt.

Ele pot constitui și un exem
plu pentru tinerii elevi ai dife
ritelor școli din județul nostru.

VASILIU MARIN, coresp.

hSii.il
pcn.ru


CUM NOI

^DIN CÂMPUL MUNCIIk
„Să întâmpinăm ziua de 1 Mai 

cu noui succese în întrecerea socialistă"

Oamenii muncii manuale și intelectuale din R.P.RI 
aderă cu însuflețire la Congresul Mondia. 

al Partizanilor Păcii

Muncitorii și tehnicienii dela „Grivița-Roșie"
cheamă la întreorp sociolistâ muncitorii din toate întreprinde-rile din taro

al Loinitctului 
triiiiu, cum le
al Coiic rcsului

a.

i :t'-

In s‘ua de fi Aprilie, <i<(uhu(i iritr'un marc mu ling, muncitorii 
„Grivtfa Roșle"-ltucurcșh, au Inul hotarirca 
a oamenilor muncii din hini.u iHtrcuffii, cii 
'depășirea sarcinilor c. /,■ i 
Cu acest prilej, muriciiorii • 
muncitorii 
toare dela i

au iitlâiil/><tb . o 

cltrrturi sporite 
ti iu cadrul Clanului.

IJitticii'nii dela „Grivija Roșie" au
(i’luiici, nii dela toate

Mat, eu noui succese
Slut ul Republicii Populare Komihtr.

și tehnicienii Ăiclicrelor l /J\ 
de ] Mait nidrruju ,
in lupta pentru indephmr. a

CuiDitulul Central 
Democrat Evieesc a 
tulul de urgaiiuaie 
Mondial ul Partizanilor Păci o ir-
legnua in ^urs aluta -u ciitu. o îl 
in nume;, puimlalu, muimiu.atc c- 
vrecjti din RPR, imtiatisa Comu
tării (.mureșului Muadiul al part.- 
zumlor păcii.

lApulațiu mmiciiu.ic e\
-pune leP rama mi p ak
!, 1 l 1 'Inr 1 l kiehe lui 

lor dvla Maid.iueL. dela Auaclwitz,

urt ?

- 'Itjuts,
■ I P I c- 

t >10 ’e- 

cm;. leșului

: . un

adrtsat o chemare cifre lo/t 
întreprinderile din fără, țentru d întâmpina titat.u .ârhi 

in lupta pentru îndeplinirea și depășirea primului Plan a.

— printre alt» 
muncitorilor șt 

..Grivița Ro-

lată ce spune 
le — chemarea 
tehnicienilor dela 
fie” :

Pentru | rima da a întâmpinăm ziua 
de I Mai in fina 1 ip a pentru înde
plinirea Planului de Stat, in plina 
luptă [sențiu construirea socialismu
lui iu țara noastră.

Partidul Munci oresc Român a 'tra
sat sarcinile in vederea construirii 
socialismului la orașe și la sate.

Re di area acestor 
fu bună măsură de 
Iliuiiii orii ne vam 
uzine și fabri i

De felul cum noi 
munci mai mult și 
tru îndcp'inirea și depășirea Pianu
lui de Stat, depinde ridicarea nive
lului nostru de frai și al întregului 
popor muncilor din țara noastră.

La inițiativa Partidului Muncito
resc Român s’au creat alături de 
condițiunile materiale ale îndepli
nirii și depășirii Pianului de Stat,

sarcini d pinde 
felul cum noi 

face datoria in

inuncitorii vom 
mai bine pvn-

condițiuni mai bune de munca și 
viață clasei muncitoare.

El a creat condițiunile <1 a frece 
la noui întreceri in ceeace privește 
îndeplinirea și depășirea Pianului de 
Stat.

Suntem insă conș.i nți că nu am 
fă.iit to ul |x'ntru a corcsp.inJe str
einilor ce ne stau in f ița.

lata decc In 1nfâni|>inarea ilei de 
I Mai. VA CHEMAM L,A INTRI 
CERE. AVANI) CA SCOP 
PLINIREA Șl DEPĂȘIREA 
NULUI DE STAT.

După ce arata care sunt 
nile pe care muncitorii d.la
vița Roșie” și le trasea â In În
tâmpinarea zilei de 1 Maiu con
tinuă :

Ne adresăm tolodală muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor 
din loae întreprinderile din țară 
pentru ca urmânJ exemplul nos
tru, să se Incadrq e cu toții Iu 
Întrecerea so.ia’istă în vederea 
zi ei de 1 Mai angajând Între
ceri in re întreprinderi, intre sec
ții și ateliere și individuale, p.n-

INI >E 
IALA-

sjrci- 
, Ori-

In urma măsurilor luate de 
■către Ministerul Comerțului și 
Alimentației și 1. N. C. prin 
Federala Hunedoara, in vederea 
bunei aprovizionări a țărăniijui 
muncitoare, Magazinul de Stat 
„Valea Jiului” a distribuit coo
perativelor sătești din plasa Pe
troșani, următoarele mărfuri : 
pânză albă, pânză muncitorul, 
îtțică, finet, bocanci, pantofi și 
opinci în valoare de peste lei 
1.500.000.

Aceste articole, de care țără
nimea muncitoare are nevoie, 
s’au distribuit la prețuri oficia-

Cei care au posedat cartele 
puncte, nu au avut dreptul 
articolele arătate mai sus. 
fiind destinate țărănimii să-

Mărfuri în valoare de 1.500.000 lei distribuite 
țărănimii muncitoare din Valea Jiului 

prin cooperativele sătești
le.
cu 
1:. 
ele
race și mijlocașe care nu pose
dă cartele.

Prin distribuirea acț.j4Vr 
mărfuri, țăranii muncitori au 
văzut grija pe care guvernul o 
poartă populației rurale și coo- 
jrerației care, urmează să fie re
organizată în conformitate cu 
Decretul Marii zXdunări Națio
nale.

V. TALOESCU 
corespondent voluntar

Lafilatura Lupeni trebue săseintensifice 
munca pentru reducerea deșeurilor

(Urmire din pag- I_a)
Olga cu 51,97 la sută, iar mașinis
tele Gorgan Glzc'.a șl Matinskl Elena 
au realizat depășiri de normă de 
peste 45 la sută.
ANTRENAREA MUNCITOARELOR 
RAMASE ÎN URMA IN LUPTA 
PENTRU DEPĂȘIREA PLANULUI 
O SARCINA A TEHNICIENILOR Șl 

MUNCITOARELOR FRUNTAȘE

Alături de muncitoarele fruntașe 
-dela secția depanare, lucrează și 
alte muncitoare care sunt rămase în 
urmă. Datorita faptului că aceste 
tovarășe n’au reușit încă sa-si or
ganizeze munca mai bine, să folo
sească din plin timpul de 
și-au îndeplinit normele.

Astfel tovarășa Gâlmă 
legâtoaro. a rămas sub
16 la sută. Ileș Estera cu 10,56 la 
sută precum și altele. Insă nici teh
nicienii, nici muncitoarele fruntașe 
n'au ajutat aceste munc'toare cu

știința sau cu experiența lor in mun
că. pentru lichidarea rămânerii iu 
urmă. E necesar să se organizeze 
consfătuiri de producție in care 
muncitoarele fruntașe să împărtă
șească experiența lor celorlalte, să 
le e.xrlice cum duce lupta pentru 
calhate. pen<ru reducerea prețului 
de cost al produselor și pentru cli- 
trmarea timpului mort.

Peiitrucă, numai astfel realizările 
muncitorilor șl muncitoarelor dela 
fila'ura ,.Lupeni" vor fl șl mai mari.

R. ALBU

lucru, nu

Eca'crina. 
normă cu

PIERDUT
Buletinul de înscriere la Biroul 

Populației Nr. 15.377 eliberat de 
Poliția Petroșeni, pe numele Dumi- 
trescu D. Dumitru din Petroșeni.

II declar nul și fără valoare in 
mâinile oricui s’ar găsi.

tru a a-ijura asite' o depășire 
pe țară a P.anuiui de Stat

1 k*iseinen. a fa un .,pel la 
munci orii și l<lmi i, nit dela 
stațiuni'e de mașini ajii ole și 
gospodării e agricole de Sa', de 
a porni 11 Intieccri In vederea 
reali arii {^lanului de im>amân- 
(uri.

Sa mobili an tub , nduu'rca Par- 
tidu'ui Muncitore-, Roman loate 
forțele noas re p n.ru construirea so
cialismului, lă destașu am toate f r 
(ele noastre In lupta pentru pace!

București și vede 
Hei cum metodele 
îiisiute și folosite 
mzl'm unp r aliș:‘

P’ifiulatia mmiL"

!•■ PR adaiic
t , T

toata
care
J'Z 
t. ele
■atone

Piipulația 
s i lupt» cu 
cu toii oau 
jentru pace
rilc lagărului antiimperial st in frun
te cu In.unea Sovietică eliberatoare,

cu mânie In Su- 
hrtlerisle sunt re- 

de ațâțătorii la 
an:i ‘-an.»• i<. ic

.re evreu.., di, 
r<»'imului de di - 

fierear'l popul, r
energia |>o|li ca barb.irâ 

iu perialișt i americani 
do iilci de război, o duc in

superiorității1'

M

L U

Pc
Cll- 
tt li

ra-ci anglo-

I
u\ r cilDCj

In prruna 

do RPR 
In r.mdu-

muncitoare CvnuanA 
j-puiii tvvC'anu- dv »- 

ridkit cu mr»« r >i 
B'<j» t '.porul 

a i. uvli-'âc

L(. -c
lutul de <.|C

M , ..'

.Populații 
u n l'I'R - 
Iu'
Clanului de a , ,-i dui
ceruiaii intr'un rc/!»ol 
in interesele i ir pezi at i i< k dorr’d 
<i d >p .risjle mond 'a Cu a'âi mal 
n*uhâ ură pr m m ludele ras-de 
luh.sde a<nt*t. rll la râ/b •. ca 
că' șritn cate nenoroc ri ne-a aja» 
ac/J-l* politici.

'sui '. vdern in lupta pe e»irc o du
ce lagărul • ■ ( trnpenolisf cundas de 
glorioasa Uniune Sos etică ci eia 
ne ala'urăm cu topi . rent a . i pl»- 
nur'le aptât irtl- r la r* ol vor fi 
zidirnlcl'e

In acest spir t urăm Congresului 
stiL -s ui ce' mal de*din pentru binele 

< mm rl' pentru trlumiul c «iliratld 
a-urra "I -.uramisir,ului Imperlal st, 
Pvn'ru de^ridiclnarui complectă a 
fascism ului Peo ra o pace iraialei".

Imperialiștii americani calcă tratatul 
pace cu România

(Urmare din pag. l-a)

de
țara ri'eistrfi

In posesiune-? 
sc cuvin.

că asemenea 
scop decât a- 

ariția i c ru

lint|>ede 
nu au alt 
a pune sub 
a autorităților america-

s.l fie- CO- 
UStfcl Ca 
Germania 
Tratatului

România. .Scânteia”, in 
sau de Joi 7 Aprilie, sub 
mai sus, scrie un articol 
redăm următoarele:

indignare ia cu-

Nota Guvernului Român precizea
ză ca: „uceste faine și uBclc de a- 
cceași natura constilue inculcări ale 
prevederilor 1 ratatului de Pace cu 
România, pentru care răspunde tîu- 
vcrnul S,ațelor Unite ale Americiu 
Guvernul Ronup ^roti-steaza împo
triva acestor violări ale Tratatului 
cu Româna și considera că Guver
nul Statelor Unite este dator sa la 
masurile necesare — care 
niunica'e Guvernului — 
autoritățile americane din 
să re-pecte prevederile 
de Pace cu România".

Comentând această încălcare din 
par.ea imperialiș ilor a Tratatului de 
pace cu 
numărul 

titlul de 
din care

Cu adâncă 
noștință poțxtrul muncitor din 
R. P. Ii. de faptele relatate in 
Nota de protest a guvernului 
reniân, adresată guvernului Sta
telor Unite ale zXmericii. zXces- 
te fapte demască odată mai 
mult |x>litica ostilă țării noas
tre, practicată de către guver
nul american care — împiedică 
sistqmatic și abuziv restituirea 
bunurilor românești jefuite de 
naziști și aflate in zona ameri
cană jlei ocupație.

Tratatul de pace cu România 
prevede in mod expres că toate 
aceste bunuri prădate din țara 
noastră de hoardele lui Ilitler, 
după intrarea noastră in război 
de partea aliaților, nu p< >t fi 
consideratS-'-ca bunuri inamice 
și, prin urmare, ele urmează să 
fie restituite pe măsura identi
ficării lor. Datorită sprijinului 
hotăritor pa care țara 
l-a primit la Conferința 
ce, din partea Uniunii 
ce, prevederile mai sus
nate ale Tratatului, consfințesc 
un drept elementar al Statului 
nostru, decurgând din contri
buția însemnată a poporului 
român și a armatei sale la cau
za înfrângerii hitlerismului.

In disprețul angajamentelor 
internaționale pe care și-au pus 
semnătura, cercurile conducă-

toare ale Statelor Unite fac to
tul jientru ca 
nu poată intra 
bunurilor ce i

Este 
practici 
cela de 
tito^re
ne pe criminalii de război hit- 
lerițti care jefuiseră averi apar
ținând Statului Rumân sau u- 
nor cetățeni ai săi. Și in acest 
domeniu, Statele Unite dau do
vadă de nesocotirea flagrantă a 
înțelegerilor internaționale pri
vitoare la Germania. (

Punându-și ca țel al politicii 
lor dominația mondială, — vi
sul care nu de mult l-a pierdut 
|ie Ilitler. — imperialiștii ame
ricani leagă cea mai strânsă

cârdășie cu foștii naziști, acor- 
dându-lc rolun de in. rederv in 
uneltirile pe care le pun la cale 
împotriva Uniunii Soviet.ce, a- 
liatul din timțiul râzlx.iuluj ca
re a adus contribuția hutăritoa- 
e la salvarea lumii de barbarr.a 

fa-cist'..
Poporul r.caân consideră ne

socotirea de către guvernul a- 
ntvrican a tratatului de pace cu 
România, in cvca.r privește 
re-titutrca Imnurilor românești, 
ca fiind un act caracteristic de 
protecție acordată foștilor lut- 
leriști. Poporul român protes
tează împotriva violării de că
tre autoritățile americane a 
Tratatului de pace și cere intra
rea cât mai neîntârziat în lega
litate.

Minerii din Petrila au eșit Învingători 
în întrecerile dintre exploatări

{Urmare din pag. l-a)

fost o crupă codașă:
Insă in

nu-și iude-
pt.melc zile

Iar luna
un Micces

noast ră 
de Pa- 
Sovieti- 
ntențio-

□ 
p&ica norma, 
ale lunci Martie, această grupă a 
porni1 la muncă după sistemul de 
rre'uare a lucrului pe schimburi

Lucrând după această metodă, ce
le trei sch'mburl ale gru"cl tovară
șului Sllaghl Alcxardru au realizat 
mari depășiri de nomă. 
Martie a fost inche'ntă cu
strălucit: a depășit norma cu 135 la 
sută, realizând cea mal marc depă
șire de normă pe imreaga mină.

Dar nu numai grupa Iul Sllagl;! 
Alexandru a fost in această situație. 
Alte arunc foste codașe au înche
iat luna Mtr'Ie cu mari depășiri de 
normă. Grura Iul I up Sabin a dat 
81 la sulă. Bont Adalbcrt 78 
Peak Vllhclm 59 la sulă. 
Vasllc 16 la suta, Clacnadi 
la sută, peste normă, etc.

Dcascnicnea. lucrând după meto
da preluării lucrului pe sch'mburl. 
grupa Iul Fila loan a dat 88 la sută 
peste normă.

ASTFEL. GRUPELE CARE PRE
IAU PRODUCȚIA PE SCHIMBURI 
DPLA PETR1LA AU REALIZAT 
CELE MAI MARI DEPĂȘIRI DE 
NORMA PE ÎNTREAGA MINA. 
DOVEDIND ASTFEL NECESITA
TEA SI JUSTEȚEA EXTINDERII

la sută 
Marian 

loslf 41

METODELOR DE PRFLL ARF 
LUCRULUI PE SCHIMBURI IN 
RANIJURILE TUTUROR GRUPE
LOR DIN ACEASTA MINA

Pe lângă fruaoa'-ele succs»e ob- 
ținu’e minerii dela Peirfla ma> au 
o mare scădere ir munca: ia 'mu 
Martie, numărul absentelor nemntț- 
vate sau rideat la I7o5 Cele mzl 
multe lipsuri nemotivate dela lu;ru 
au fo't înregistrate la grapele care 
nu lucrează duna metoda de Q<-ela>- 
re a lucrului pe schimburi. O bntiă 
pane d n grupele care ’v.'reagă in 
colecti în afarâ de rumâ-u' r *- 
cat de lip-uri nemo'.natc dela lu
cru mai au și o serie de x-ader in 
munca, cum sunt dt* cxc^’plu' ’n- 
tr'lrci în mina cn în‘ Taiere. K*n$a 
de orga rare a munc ‘ ele. cauze 
c ire de erm na tairânv: ea i-j ur-r^.

PFNTi?ț'. A |K virTOR SUCCE
SELE ’N MUNCA ALF MIN’ PI- 
I-'R D|N PFTPILA SA FIF S| 
Mxt MARI. TREBUE SA SF TRFA- 
CA GRABNIC LA EXTINDEREA 
MFTODEI DE PR6LUAHE A I U- 
i'PUJUl PE SCHIMRUVI MFTO- 
da cape estf o arma r».' 
TRU ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI 'N 
MUNCA. PFNTRs INDFPt i\'jr>p ț 
Șl DEPĂȘIREA NORMELOR PF\. 
TRU REALIZAREA UNUI CÂȘTIG 
MAI BUN.

I. B.

n.ru


H*ti «MA

E V E NIM E N T E L E ZIL EI ♦
Popoarele din întreaga lume continuă 
să protesteze cu energie împotriva tra
tatului agresiv al Atlanticului de Nord

Conții uarea desbaterilor
Congresului Comsomolului

Noui mișcări de protisl ale oamenilor 
muncii din Italia

vo'lngurl nigunf atu reiitru 
Impuirlva a|â|ă(orllor

ROMA, (> (Rador). ț— l-i 4 
Aprilie, au avut loc in întreaga 
Italie noui mișcări de protest 
ale oamenilor muncii împotriva 
semnării la Washington a tra
tatului Atlanticului de Nord de 
către ministrul de Externe, 
Sforza.

LA 4 APRILIE, ȚOATE 
ÎNTREPRINDERILE DIN 
MILANO AU ÎNCETAT LU
CRUL IN SEMN DE PRO
TEST ÎMPOTRIVA SEM
NĂRII TRATATULUI.

In orașele Trento, Bo logna, 
Ferrara, Reggio, Modena, Bres- 
cia, etc., au avut loc manifesta
ții de protest și greve.

In orașul Padova, mii de 
muncitori s'au adunat la m.c- 
tingurile de protest împotriva 
pactului Atlanticului, in ciuda 
faptului că toate fabricile erau 
înconjurate de poliție.

C m' ciul Itsllaii do pregătire o 
Congresului Mond'al al partizanilor 
păcii a primit mll de rezoluții adop-

Comentariile presei progresiste din Germania 
BERLIN, 6 (Rador). — Pre

sa progresistă germană publici 
numeroase articole in care se 
opune cu hotărire tratatului a- 
gresiv al Atlanticului de Nord.

Intr’un articol intitulat ,,Pac
tul împotriva păcii”,
DEUTSCIILAND, 
că violând Cliarta 
Unite, participanții 
Atlanticului de Nord

a o Iii > 
pace tl 
război

La 4

la

ATLANTICULUI REPRE
ZINTE O COALIȚII'. AN'I'I- 
SOVJET1CA BAZATA PE 
LICHIDĂRI: A DEMOCRA
ȚIEI.

Aprilie, o delegație 
studenților din Roma a 
ambasadei 
o 
va

a 
remis 

americano din Rom i 
rezoluție de protest imțiotri
tratatului Atlantic După ce 

au părăsit ambasada, studenții 
au fost arestați de poliție și su
puși unui îndelungat interoga
toriu.

După cum anunță ziarul 
PAESE, muncitorii dela șan
tierele navale din Genova au 
trimis lui Bonomi, președintele 
senatului, o scrisoare «le protest 
imțiotriva alăturării 
pactul At'pntiruhii.

I.a numeroasele 
de protest care au
ultimele zile în cea mai piare 
parte a provinciilor italiene, au 
luat cuvântul fruntași ai mun
citorilor italieni printre care 
Pietro Nenni, Sandro Pertini și 
Di Vittorio.

Italiei la

încet biguri
avut loc în

NEUES 
subliniază 
Națiunilor 
la tratatul 
s'au unii

i»/r’t<H bloc militar, care con- 
stitue o amenințare fățișă a 
picii.

Berliner Zeitung, AR/XTA A- 
SIMW'AREA DINTRE 
PACTUL ATLANTICULUI 
DE NORD Șl CUNOSCU
TUL „PACT AL ANTICO- 
MINTERNULUI”, CREIAT 
DE HITLER. CA ȘI PACTUL 
HITLERIST — PACTUL

FRONTUL DIN GRECIA

„Poporul danez va ști 
bă ți apere libertatea"
COPENHAGA, 7 (Rador). — Co- 

nientând semnarea tra aiului A.la.i- 
tlculul do căiro guvernul danez, zi
arul LAND ' (I LOI K siibllnla/d că 
„Șl IN TRECUT, DANEMARCA A 
FOST COMPROMISA DE IN MI
NISTRU DE EXTERNE Al SAU, 
CARI A ÎNCHEIAT UN PACT CU 
UN STAT AGRESIV”

Iii lh4l, n in șirul de externe Ska- 
vellus, a terna* la 
ant'comlntern" Inițial 
cum. prin semnari-a 
lantlc. Ramussea a
marca Statelor Unlto Poporul da
nez va » f Int'ă sâ-»l ape e l'ber alea 
tl să Imoled'co antrenarea Dane
marcei fntr'un nou război

I”

a!
a

B rlhi pactul 
do Hltler. A- 
(ratiilulul Al- 
vânduf Dane-

* * .
ROMA, 7 (Rador). •— La 

Modena, a avut loc Miercuri o 
mare manifestație de protest 
împotriva includerii
tratatul Atlanticului. Poliția 
atacat pe manifestanți cu 
stoane de cauciuc și a folosit 
gaze lacrimogene.

Italiei in
a

ba-

« » a

LYON, 7 (Rador). — In fa
bricile și uzinele din 
Lyon (Franța) au 
Marți și Miercuri i 
de protest împotriva 
/Xtlanticului do Nord.

regiunea 
avut loc 

ineetinguri 
tratatului

MOSCOVA. 6 (Rador). — in 
ședința din dimineața ilci de 5 
Apri ie a ului de al Xl-|ia Congr.s 
j| (. o.nsoniolului, au itn inuat discu
ții e la raț or ul fumării Er-uva cu 
privire la activi,alea Compoundului 
in șioi.

A luat ațoi cuvăn ul Ivan Kaiiov, 
preșec'in el Academiei de ș i i țe | e - 
ilagogice. F.I a anunțat că i.i ultimii 
I ani A'.a emia a «xli.at p-ste J00 
cărți printre care numeroase mâ
nu î e pei a Ogke.

Congusul a trecut apoi la exa
li.inarea chestiunii urmă oare, de 
ordinea de i.

Secretarul Comitetului Central 
Comsomo ului, Vsevolod Ivanov,
li it rițor.ul tu pi.jrc la modifica
rea S alutu'ui Coin-im lului.

S atu ul Comsomo'ului, acum în vi-, 
goaie. corespunde sarcinii, r corn o- 
moi.ior, dm c|e și prin R ii|e 1 i 
fundan en a e eunt îi tiu totul adu. Ie. 
To uși, organi ații e c> m-omolițte 
au In față noui și mari sari ini pen
tru educarea comunistă a tineretu
lui.

Vsevo'od Ivanov a trecut apoi la 
expunerea princița'i or modificări »i 
comp'cc ări la Statutul Comsomolu- 
Itli. Trebue subliniat tn speiial in 
Statul că activând sub conducerea 
Par idu ui Comunist (b) al URS-S., 
Coinsoino'ul educă 
ritul patriolismu'uj

Es e necesar să 
Statul și faptul că 
membri’or săi să
vățătura marxist- cninislă și să ducă 
o lupă neoboJ ă pentru reali ar. a 
lioăriri'or Pariidu ui Comunist (b) 
al U.RSS. ti ale guvernului so- 
vic ic. Eitcare <om molist lr< bue sa 
dea exemplu de respectarea Consti
tuției U.R.S S. — legea de ba ă 
a Stalului Soaidic.

V>cvoa«I Ivanov a tn

tinere:ul in spi- 
sov.e ic.
se sub'inlc e tn 
Com,omolul cere 
răspândeam:! in-

introduia in Statut un pzragTaf In 
cuie -a i>e declare ca membrii Com- 
Mziiiolului trebue -â dc-puna toate e- 
forluii e p niru desv >ltar< a culturii 
Bovie ice, sa Intăieascâ prjelenia și 
colaborarea bați asii intre p».»joarde 
Uniunii Socie ice. Afrirarca Rafii i 
este datoria Halită obigații de câ
te enie a 1 arui mmu rro ia . Com- 
Mjmo'ul trebue >â erm ibue la întă
rirea forțelor lagărului d’ inocrat și 
antiiinpr-ria i t și sa fi< cndincioa 
principilor in cinați ma i.niului pro
letar.

In incheerea ra|oru'ui Vsi v Iod 
Ivanov a declarat <a t cate modifi- 
cari'e șj comp'er ările la S alutul 
Coinvomo'u'ui pecad lărgirea mai 
departe a demo rați i interne a 
Com-omo'ului in en-i icarea acivi- 
tatii membri or C msomo'iilui si răs
punderea organe'r.r comvomoliste In 
fața connomo'iș j|or.

fa disiu'iie la riporul lui Vae- 
vo'oil Ivanov . u ha* cuvăn ul 
delegații organi ațill< r om«jm liste 
din Ucraina Hic oru ia U b kisian. 
Backiria din regi nile Cel a bine k, 
Leningrad ți Sara'OV ripre <n intui 
flo'ei mi’itire, pre um ți uiți de
legați. Toii delegații au subliniat 
că Comsomo'ul s'a pa en'at L ce| 
de .ij Xl-lea Congres al b5u strana 
unit In jurul Partidului Comunist tn 
frun'e cu I. V Sțalin.

Ei au
Statutul 
cjrile ți 
a vorbit
Ivanov, secretarul CC a' Corn 
irou’j, va ajuta organi a ilo << 
somolis e nu numii să ți lărgea 
rânduri'e, <i <â—i In'ăreascl și i 
mult au or ta ea, ă t'ansfrrme C< 
somolul tutr'un aiu or activ al 
gant ații’or de Panii pentru In 
pliniiej sarcinilor tras,te C rnsoi 
lului dr câtic Parii'ul Cooaua 
(li) al U.R&S.

sub'iniat deasemenea că 
Comvomolului cu m xiifî- 
cornpfectirile despre c— 
în rap-.rul t>Aa Vievol

DIN SFERA IMPERIALISMULUI
înfrângerea suferită de monarhn-fasciști 

In regiunea Grammos-Sniolika
GRECIA LIBERA. 6 (Rador). — 

ELLAS PRESSE transmite:
Comandamentul general al arma

tei democrate a Greciei anunță că 
în 'uptele t'in rcg'unea Grammos- 
Smolika-Volon arma a monarho- 
fas-’s*' n ruferlt o înfrângere.

UNITĂȚILE ARMATEI DEMO
CRATE AU OCUPAT IN TREI ZILE 
REGIUNEA PE CARE MONARHO- 
FASCIȘTII AU OCUPAT-O IN VA
RA TRECUTA, DUPĂ LUPTE CA
RE AU DURAT 70 ZILE SI DUPĂ 
CE AU PIERDUT 30.000 MORȚI ȘI 
RĂNIȚI.

Pierderile anualei monarho-fas- 
ciste în cursul celor trei zile se rl-

ș BULETIN
— La Tallin s’a deschis Luni 

cel de al 9-lea Congres al Sin
dicatelor din Republica Estonă. 
După alegerea prezidiului de o- 
noare in frunte cu I. V. Stalin 
s’a dat citire raportu’ui preșe
dintelui Consiliului Sindical, ca
re subliniază marile realizări 
ale sindicatelor din Estonia, 
precum și importantele econo
mii obținute in diferite ramuri 
de producție. 

d.că la 757 mor(l șl 1700 rănit!. Au 
fost luări 618 prlzon’erl printre care 
și numeroși ofFerl. Au lost doborite 
6 avioane monarho-fasciste.

Deasemenea. armata democrată a 
capturat un bogat material de răz
boi șl armament greu.

• * •
GRECIA LIBERA, 7 (Rador). — 

Comunicatul comanda meni ului gene
ral al armatei democrate a Greciei, 
anunță in cursul operațiunilor din 
regiunea Volon-Grammos-Smollka, 
armata democ-ată a eliberat loca'ită- 
țlle As'mlhorl, Liirklnnls, Stralslanl 
șl Amarando.

EXTERN Ș
— Reprezentantul P 

Consiliul de Securitate 
o scrisoare lui Taygx 
cretarul general al 
în care ii atrage atei 
informațiilor potriv 
guvernul grec folose 
trăvitoare împotriva 
armatei democrate g 
lând astfel conven 
țională dela Geneva

| BELGIA |

Singurul rezultat al
BRUXELLES, 7 (Rador), 

— Cu prilejul primei aniversări 
a „planului Marshall”, ziarele 
belgiene trag unele concluzii in 
legătură cu „ajutorul” ameri
can

Ziarul DRAPEAU ROUGE 
arată că „ajutorul” american a- 
cordat Belgiei reprezintă 7 do
lari și 40 cenți pe cap de locui
tor. In schimbul acestui „aju
tor”, americanii, cu sprijinul 
guvernului belgian, controlează 
în întregime Belgia, înecând 
piețele cu mărfurile lor. Ame
ricanii au pătruns în Congo 
Helmian, reușind să micșoreze 

producției într’o serie 
de ramuri industriale. 

URUL REZULTAT 
PLANULUI MARS- 

’ A FOST ȘOMAJUL, 
nul Marshall’ a adus Bel- 
fața unei catastrofe eco- 

e, iar tratatul zXtlanticului 
îndrepta acum pe crlea a- 
rilor militare.
'etinul confederației I>el- 

: a aprovizionării arată că

„pknului M* rshall ‘ 
acordul bilateral din «^idrul 
„planului Marshall” a avut 
drept rezultat o balanță pasivă 
pentru Belgia, in comerțul aces
teia cu Statele Unite. POLITI
CA ECONOMICA zk GUVER
NULUI BELGIAN, subliniază 
buletinul, A DUS LA DIFICI- 
TUL BUGETAR, LA SCĂ
DEREA VOLUMULUI PRO
DUCȚIEI, LA ȘOMAJ ME
REU CRESCÂND.

Buletinul inchee: „GUVER
NUL SPAAK DUCE BEL
GIA SPRE PRĂPASTIE”.

ITALIA
Puternice manifestații de 
protest împotriva legilor 

antimuncitorești
ROMA, 6 (Rador). — După 

cum anunță UNITzX, la ? A- 
prilie au avut loc în întreaga I- 
fc'ie m.'r• v ■ rle pm'e -t ,n- 
potr'va legii antimuncitorești 1 
lui Panfani. Această lege răpeș
te sindicatelor muncitorești 

dreptul de a controla angajarea 
de muncitori trecându-l in mâi
nile organiza/ulor guvernamen
tale care lucrează în interesul 
patronilor.

LA MANIFESTATUL!-: ȘI MEE- 
TNGURILE DE PROTEST. ORGA
NIZAȚI IMPOTRIk t A ESTE! 
LEGI AU LUAT PARTE SUTE DE 
MII DE OAMENI AI .MLINCIL

FRANȚĂ
Desființarea marii 

industrii
PARIS, 7 (Rador). — Prin 

politica „planului Marshall”, an- 
glo-ainericanii continuă să des
ființeze marile industrii france
ze pentru a-și putea desface ne
stingheriți mărfurile lor. Ast
fel, au fost închise li fabrici din 
industria metalurgică, din tota
lul de 13, din cauza limitării a- 
locărilor de materii pritne.

ANGLIA
LONDRA, 7 (RADOR). — MINIS

TRUL FINANȚELOR, STRAFORD 
CRIPPS. A ANUNȚ 1T CA Gl VER- 
’ IL I' !T\ IC ’ . 1 -.?I IN
Cl'RAND MAJORAREA PREȚURI
LOR LA ARTICOLELE ALIMEN
TARE.

Tiparul la tipografia „Jiul Cultural” Petroșeni, Str. C 
Tzxa
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