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Să luptăm cu hotărîre 
împotriva absențelor nemotivate 

dela lucru
Chemarea adresai! de celerlștll 

dela Atelierele ,,Urlvl(a Roșie" tu
turor muncitorilor dm | ra de a por
ni la in lecerl soc'allsle cu un nou 
avânt Iii cinstea zilei de I Malu, aii- 
Kuleazâ lăi i îndoială sl i e minerii 
Văii Ju'ul Intr'o ba flllc sl mal lio- 
tărilă, mal bine organizații, pentru 
indeplln'rea sl depășirea Planului de 
Stat.

Din calea accs'ul nou avânt de 
muncă muncitorimea nilneră de alei 
are Insă de înlăturat o mare p’edlcă. 
Ea are de îndeplinit prin aceasta o 
sarcină Importau'!: aceea n lichi
dării totale a cazurilor de Indisci
plină In muncă ce se maiillestă prin 
absentele nemolhate de'a lucru. 
Absentei'* iieinn Ivutc s’au dove di a 
II o plagă a In'recerll >r prin fap'ul 
că desorganlzează munca. îngreu
nează munca ech'pelor, duc deci la 
o scădere a poductlel. F'c sunt pie
dici In calea îndeplinirii la timp sl 
Iii bune condl'lunl a programelor de 
producție.

Un caz grăitor ’n această privință 
II avem la m>na I upeni. AICI. IN 
CURSUL 1 UNI! MARTIE AU FOST 
INRFGI«=TRATF NU MAI PUT'N 
DE 3 «00 LIPSURI NEMOTIVATE 
DELA LUCRU.

Să vedem ce greutăți au pricinuit 
aceste cazuri de Indlscip'lnă, ce pa
gube au adus șl ce influentă au a- 
vut asupra muncii in general.

Dacă am socoti norma, pe cap de 
om. numai re! tone — fără a mal 
lua >n cnnslderare că ea ar fi putut 
11 depăs'tă — vedem că la mina Lu- 
pen' din cauza absentelor, in luna 
tr> cută ccos cu 10 200 tone căr- 

’n, decât s’ar II putut 
md'tluni normale. SI 
această cifră minimă, 

cl de locomotive, care 
jmora mii de vagoane, 

zeci <e in»r<*prlnaert industr'ale au 
fost li-slte de combust'b'lul necesar. 
Și ac'as'ă păgubitoare lipsă, numai 
dato’Tă absentelor nemo'ivate dela 
lucru dela o singură mină, intr’o 
singură lună!

Dar nu numai atât. Llpfuri'e ne- 
motiva'e au atras după ele desor- 
ganizarea muncii grupelor. La Lu- 
peni din cauza lor — in luna Mar
tie — un număr de 25 grupe, d ntre 
care unele au fost chiar fruntace in 
luni'e trecute, au rămas sub normă. 
Iată că o al'ă însemnată cantitate 
de cărbune a ramis neextrasă. iată 
că zec' de fabrici au intâmp’nat 
greutăți in munca lor din cauza lip
se' de cărbune. Și aceasta datorită 
tot absentăril nemotivate dela lu
cru a unor mineri nu indealuns de 
pătrunși de spiritul d'scipllnei in 
muncă.

Absentele nemot'vate dela lucru 
sunt condamnabile șl din alt Punct 
de vedere. A lipsi dela șut înseam
nă a lăsa pe tovarășii din echipă 
să depună o muncă in plus, să-și 
irosească forțele pentru a face par
tea de lucru a celui care e absent, 
înseamnă deci a fura din munca to
varășilor de lucru, inscamnă nu

iiuniul o utlludlno nesănătoasă la(ă 
de producte, cl șl l'l»; a de spirit lo- 
t roșesc. < oi care ubseutează dela 
lucru fără 'cinei nu au atitudine 
murala sănătoasă, cl dimpotrivă, cu 
fo'u1 opusă moralei c'asel munci
toare.

Fată de ab-cutele nemolhate de
la 'ucru tofl miner I chis'itl șl cou- 
ștlentl treime să Iu o ut'tud'ne lio- 
tărlt! șl c'"bat'vă NU «F POATE 
ADMITE CA ACUM. CÂNI) BATA- 
l 'A PI NT' U PI AN SE DUCI CU 
UN NOU AVANT UN I <A I IP'-EA- 
SrA b'FMOTIVAT < r-i * • • t
ACEASTA NU NUMAI PENTRUCA 
1 IP UDII F DUC I A O ■?''V'F''EI 
' PCODUCTH I PRIN DFSORGA- 
NI7ARFA MUNCII GRUPFI OR. C| 
Șl PENTRU CA FIE PUNT PAGII- 
HITDAPE ÎNTREGII NOASTRE E- 
CONOM |

Dar tocmai pr'n acea ta problema 
llch'dăr'l obs ulcior nemnllvnie n- 
rarfln* — șl treime să se situeze în 
ccn'rul preocupărilor -- organl’alH- 
Inr de Partid a s'ndlcatelor șl dl- 
rectlun'lor minelor.

Sancțiunile ma'erlalc aplbac acc- 
I r care dau dovadă de Ind'sclnllnă , 
Ims'nd nemo'lvat «I care in cele mal 
multe locuri au fost adoptate ca u- 
n'că mc’odă de combatere a rnc't- 
rllor. NU CONSTITUESC O ME
TODA DINTRE CELE MAI POT”I- 
VITE. Acest lucru nl-l a a'ă șl re
zultatele ne care ele le-au dat, adi
că m’nlme.

INAIN'TF DE a TRECF IA 
SANCȚIUNI PE ORD'N MATFDtAL 
ȘI PHIAR CONCOMITENT CU EI E, 
SE CERE O MUNCA nF LĂMURI
RE MULT INTENSIFICATA. Orga
nizatele de Part'd șl slndlca'elo mi
nere au da'oria de a porni o acțiu
ne imediată in această direct'e, fo
ii Uzând in muncă pgltator'l, actlvl- 
zC.id -i dând •r’emari mal Juste ga
zetelor de perete, de a comba’e a- 
t'tud'nea nesănă'oa^ă fajă de muncă 
a celor care absentează fără mo'lv.

Trebue întrebuințată pe o scară 
mai largă car'catura șt satira, agl- 
ta'or'i trebue ră dea tuturor evem- 
P'e concrete de rezul'atele negative 
a'o absentelor.

Sarc’nl asemănătoare re revin șl 
d'recfiuti'lor minelor. Me'oda de a 
aplica soncf’unl birocratice fără o 
prea'abllă Iămur!re po'it'că. așa cum 
a procedat dEecfunea minei Lupe- 
n;, e nejustă șl nu dă rezultatele 
scon'ate.

Sanctiun’le materiale nu pot avea 
rezultate pozitive decât in măsura 
in care este înțeles sensul lor con
structiv.

Acestea sunt princ'palele metode 
prin care se poate duce la bun sfâr
șit una d'n marile sarcini ce stau 
acum in fa(a muncitorimii minere din 
Valea Jiului.

Absente'e nemot'va'e pot fi și 
TREBUESC LICHIDATE. Stârpirea 
lor defln tlvă inseamnă o producție 
mal mare, inseamnă mal mult căr
bune pentru locomotivele șl uzinele 

(continuare în pag. 111-a)
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| IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI~DE 1 MAI | 

SIDERURGIȘTII HUNEDORENI 
!ȘI INIENSIF1CÂ EFORTURILE IN MINĂ 

Din 5 Apiiiie laminoriști lucrează 
în contul

Muncind cu Insu !c| re iu cadrul 
întrecer.lor socialiste, mutic torll șl 
tehnicienii lainiuorlșt dela 1SS flu- 
nedoaia, au reușit ca in ziua de 5 
Ap Iile a c. orele 7 d niliica|a, să 
iude I nească sarcinile de producție 
prcvăzu'e de Planul de Stat pentru 
luna Aprilie.

Din această zl, <1 luctcază cu e- 
for uri spori e in con ul programului 
do producție pe luna Mal.

OȚELAR.I TRADUC IN VIAȚA 
LOZINCA: „O ȘARJA PE SCHIMB 

OȚEL DE BUNA CALITATE"

; t mulați de rezulta Ic obt nuto 
de laminor!* ti în întrecerile socia
liste de până acum, tnunc torii șl 
tehnicien I otelari, luptând cu lio'ă- 
rîre au reușit să traduc;: în reali
tate lozinca: .,() ȘARJA PE 
SCHIMB, OȚEL DE BUNA CALI
TATE”.

Iii cadrul săpfain nu »H«Marlie — 
2 Aprlic, schimbul I de otei’ri con
dus de ma'strul Râpean Romulus, a 
isbutit să înregistreze în fiecare zi 
o șarja pe schimb, otel de bună ca
litate.

In întrecerile pornite cu mult a- 
vânt in întâmpinarea zilei de 1 Mal, 
otelarii hunedoreni au reușit să în
registreze înseninate succese în 
muncă în primele z!le ale acestei 
luni. In ziua de 4 Aprilie, -*i au dat 4 
Șarie într’un singur schimb. La cup- 
toare'e I si II câte o șarie în mai 
pu(in de 7,'d ore cât este angaja
mentul luat. TAR LA CUPTORUL 
Nr. III. CARE ESTE CONDUS DE 
UTEM'ȘTI, S’AU DAT DOUA ȘAR
JE IN OPT ORE.

FURNALIȘTII NU SE LAȘA MAI 
PREJOS

întrecerea socialistă pornită de 
laminoriști și otelari, în primele zile 
ale acestei luni, a imprimat un ritm 
nou de muncă și în rândurile mun
citorilor Jurnaliști. Astfel, echipa III 
din schimbul III compusă din Milia- 
lache Nicolae, Olariu Alexandru ș. 
a., care alimentează furnalele cu 
materii prime, au înregistrat în pri
mele zile depășiri de normă de 25— 
30 la sută.

lunii Mai
Cu acelas t-|an de munca, lucrea

ză și muncitorii din stafia de garare 
a furnalelor, care au reușit sl atin
gă .0 gliille înlr'un scliln b la furnal 
iu loc de 16—20 cât se încărca în 
ultimul iimp,

Deacemema, echipele de topitorl, 
conduse de Munteanu Râpădut șl Po
pa I.azar, au înregistrat o depășire 
de 40 la suta la furnalul IV, iar la 
furnalul II echipa condusă de Dă- 
lândă Glicorghe șl Munteanu Ion a 
d' pășit cu 20 la suta norma fixată.

Rezultatele obținute de muncitorii 
S tehnicienii «iderurgiștl dela 1SS 
Hunedoara trebue să fie un imbold 
in munca lor de viitor. îndrumați 
și insu tetiți de către organizația de 
Partid, siderurgiștil hunedoreni tre
bue să ducă lupta cu și mai multă 
liotărîre, pentru a întâmpina zlun 
de I Mal — măreața sărbătoare a 
proletariatului de pretutindeni — cu 
noui succese în muncă.

C. BUTANCHE, coresp. voi.

«Sluga olisenfelcr ncmclmalt 
(«•elfUC; Itcltalala 
la «r îma Cupenv

La mina Lupeni, cca. 25 grupe de mineri nu și.au înaepn-i 
nit normele pe Luna Martie. .

Una (fin cauzefe pnncipcfe ale rămânerii for în urma aste 
numâruf ridicat af fipsunfor nemativate deta (ucru. In luna Mar- 
fie, ia mina L upeni au îosl înregistrate nu mai puțin de 5.400 absen|« 
nemotivate dela lucru

E,to au împiedicat extragerea fa timp a unei însemnate con* 
tităfi de cărbune prin desorganizarea unui mare numă' de grupe,

Poutru ca minerii din / upeni să poată obține în fapta pen» 
tru îndeplinirea sarcinilor ce fe revin în cadruf Pfanufur de Stat 
succesefe corespunzătoare eforturifor pe care !e depune corârșf- 
t 'area for majoritate ei trebue să înceapă de îndată o intensă 
bâtă fie pentru întărirea disciplinei în muncă, pentru fiebidarea 
absențefor nemotivate defa fucru.

Organizația de Partid, sindicatuf, comisia de întreceri si 
direcțiunea mine' din Lupeni, trebue să acorde atenția cuvenită 
acestei importante probleme.

Plaga absentelor nemotivafe trebue lichidată în cel mai scurt timp 
la mina Lupeni.

Minerii din Ghelar au pornit la luptă

iSUCCErE IML0RTAN1E 
IN ABATAJELE 
DE TINERET 
DELA JIET-LONEA’

| Pornind la muncă mai 
rați pentru a ifltump na ziut tir 
l Mul cât mai frumoas. rf- 
n!i:o uii<<î, t ne’.i
din abatajele de tinerel dclo 
7iiț-Lonra au obținut impor- 
Iun nr <■'!• in inun-â ț

Astfel, schimbul ] tondtis <i
i Slocescu Ion — șeful abataju
lui — in pi coada Apr Or i 
ai'ut o depășire m di d >lor~l 
mă de la sută, hi ac- eași 
ferioadă schimbul II condus 
de Saci lodf a deflțif it 'rtufl 
cu jo la sută :ar sch'mbul III 
a lui Kulda Teodor cu *; la 
sută.

In abatajul tovarășului D/a^ 
r<’r)'-,7 Ce', mlml 1 tn ma' nu- 
wn'"' d n i ne i r n 'us do fo
rară vl Petrlf Pe'ru a reunit 4 
d>'i "arma cu 1 la Șiipi
lulrecănd crb'tal'e două schim
buri

LUPTA PENTRU REDUCEREA PREȚULUI DE COST 
$1 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII CĂRBUNELUI

2D H SUTA DIN EXPLOZIVUL ALOCAT PE LDNA MARTIE 
A FOST ECONOMISIT DE MINERII DIN LUPENI
Mai sunt însă unele

Paralel cu lup a pentru Îndeplini
rea și depășirea Planului de produc
ție, nn in'enmat număr de grupe 
care lucrează in abataje, înaintări cu 
galerii in straturi de cărbune și in 
p'a ră. au realizat insenma e econo
mii de c’plozlvi.

In cursul luuei lr.<_u e, s'a reali
zat o i c nom e fa e.xp'oz.vi de 22 
la :uia la lucrai i productive in căr
bune si de 11,6 la sută la înaintări 

grupe care n au învățat 
acest material scump
o economie la explozivi pe întreaga 
mină de 20 la sută.

IN SECTORUL I AL MINEI LU
PENI NICI O GRLTA NU DEPĂ
ȘEȘTE CONSUMUL ALOCAT DE 

EXPLOZIV.

^ca mai maic economie de explo
ziv din scctoiul I al minei Lupeni a 
’< st reaiiratâ de grupele tovarășilor 
Roii an Aridrul ~.i Mătasărean loan, 
care au redus consumul de expio- 

încă să precupețească 

dovic care a făcut o economie de 
exploziv dc J la suiă, toate cele
lalte grupe au realizat economii în
tre 6—9 la sută.

As'fcl, deși in alte sectoare sunt 
grupe care au realizat economii mult 
niai mari, datorită faptului că toate 
grupele rrecupcfesc explozivul, sec
torul I al minei Lupeni a realizat 
o economie de 19 kg. exploziv, in- 
trecând celelalte sectoare.

Acest lucru a fost posibil prin 
faptul că grupele acestui sector au

cu succes pentru îndeplinirea lozincii 
„2,5 TONE DE OM PE SCHIMB" 

Succesele obținute în primele zile
Hotărîfi sd lupte pentru depășirea succeselor obținute pân^ 
acum iu întrecerile socialiste desfășurate in primul trimestru 
al anului, muncitorii și tehnicieni minelor dc f‘cr din Gne'ar, 
călăuziți și sprijiniți de organizația de Partid, au pornit la o 
mai temeinică organizare a întrecerilor din ccl de al doilea 

trimestru

In acest scop, în ziua de 29 Mar
tie a avut loc o consfătuire dc pro
ducție cu tehnicienii din toate ori
zonturile de munci, împreună cu 
conducerea imnei. sindicatului și 
f nrliduiui, unde s'au anali»! rezul
tatele muncii dii primul trimestru, 
precum și organizarea mai temeini
că a întrecerilor socialiste pentru 
întâmpinarea zilei de 1 Mal.

In cadrul acestei consfătuiri, par- 

sibilitătile reale, pe baza cărora s’a 
irecul 'a inten ificarei luptei pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
prevăzute dc Plan.

încă din prime'e zile ale nouilor 
întreceri, ccl ipele de nimeri care 
au porn't la luptă pentru atingerea 
și depășirea obi-ctivului fixat, au 
reușit sa ob(ină importante succese 
în muncă. i
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DIN ȚARA SOCIALISMULUI
Inginerul sovietic prietenul 
și sfătuitorul muncitorului

In u inele șl fabricile sovietice 
inginerii colaburia ă tu mod strâns 
cu mutul o ti. Pi ap is.ia cne des- 
pule pe s|>ecla'.ișii de nnmiiloitt 
alrnpll din Întreprinderile ca|ăta, 
liste, nu exist* In industria sovie- 
tfiJI Ingineri sovicti i nu consti
tuie u castă separată, despar|ilă de 
interesele celor ce muncesc. ’ Li simt 
ft1 ai muncitorilor și țăranilor, oa
meni ridicafi din po|xrr, care mun
cesc pi n ru |x>por. Raporturile dintre 
^M.ii.lși și munci.o ii întreprinde- 
iilor sov c ice sunt însuflețite dc 
spiritul socialist, Elu se bi uie pe 
proprie atca so.lalista asupra mijloa
celor și unei dur de producție.

Ră>pun ând grijii 'manifestate de 
Statul Socialist, caro i-a crescut și 
i-a instruit, inginerii sovietici lu
cea * cu abnegație în câmpul pro
ducției. Acesl lucru poate fi consta
tat în deosebi, din participarea ac
tivă a inginerilor și tehnicienilor în 
întrecerile socialiste. In nă uința lor 
de a spori productivitatea muncii, 
stafiauoviș ii inovatori ai producției, 
ca și toți participanții la întrecerea 
socialistă in muncă, obțin un ajutor 
imens din partea cadre or de ingineri 
șl tehnicieni. Acest ajutor consta ta 
fap ul că ingliie ii și tihni.icnii ela- 
borea ă și contribue la răspândi
rea noilor metode de lucru, perlec- 
țîonea ă tehnica muncii și utilajul, 
dând ilnic consultații tehnice. Cu 
ajutorul inginerilor, faimoasa bri
gadă de tineret a Anei Ku nețova 
a îndeplinit în 1947 normele pro- 
ectate pentru 1950.

Birourile de invenții muncito
rești, care funcționez'* in toate fa
bricile și u inele, suni conduse de 
ingineri. Atunci când muncitorul ra
ționali 'ator nu |K>ato să fac* cal
culele și schițele necesare pentru in
venția sau propunerea sa de rațio
nai aie, el este ajutat de un inginer 
sau de un tehnician.

In ultimul timji In multe urine so
vietice au Început să se Constituie 
brigă 1 complexe de raționalizatei 1. 
Fiecare din aceste brigari este al
tă uită dint/iinul sau doi muncitori, 
un maistru, un inginer sau un tih
ni.ian. Experiența practică de ani de 
zile și iscusința muncitorilor se Îm
bină în cadrul acestor brig* i cu 
cunoștințele tehnice ale specialiști
lor. Datorită acestei colaborări crea
toare, aceste brigă 1 |x>t obține mari 
succese in domeniul raționali arii 
producției.

In care întreprindere capitalist* in
ginerii și tehnicienii manifestă a- 
tâta grijă jxintru instrucția tehnic* 
a muncitorilor? Conducătorul ate
lierului de mașini cu curent continuu 
din u'ina „Eleclrosila” din Lenin
grad, Afanasiev, relalca a că dato
ri ă concursului inginerilor și tehni
cienilor, zeci de muncitori din acest 
atelier și.au ridicat calificarea, ob
ținând o maie produc ivijite a mun
cii și câș ișfuri spori e.

Conducătorii atelierelor, inginerii, 
constructorii și tehnicienii își a- 
plcacă atent urechea la sfaturile mun
citorilor stahanovișli. ascultând ob-

■l u in i 
inginerul

sovietici 
ntecanlza-

servațiile lor, ba'ite pe o experiență 
îndelungată.

Stalul mon itorului! Nu poate 
ii nimic mai de preț pentru uu con
ducător al j.rxlucției — spune șe- 
lul aeiiru ul de armă ură 
Ini ice „Ordjonkhid e”, 
Stirco.

Inginerii și tehnicienii 
luciej ă In mod rodnic la
rea proceselor de muncă, ușurând 
astfel efortul lucrătorilor și creind 
condițiile necesare spjrjrii producti
vității muncii. Un exemplu minu
nat al ușurării muncii lucrătorilor 
poate 11 tehnica din ce In ce mai 
perfecționată a extragerii cărbunelui.

Înaltul nivel de O gani are a pro
ducției, inltoducerea unei tehnici 
noui, invățâmân ul tehnic p imanent, 
conlribuesc la ușurarea inun ii mun
ci.orii. r sovietici, transformând-o în- 
tr*o varietate a muncii intelectuale. 
Proieiul ștergerii treptate a limite
lor dinlro munca fl ică și cea inte
lectuală se desfășoară tntr’un ritm 
rapid și în această privință un me
rit mare li revine intelectualității 
tehnice sovietice. care asigură, sub 
conducerea Partidului Bolșevic, p o 
greșul tehnicii iidus.riale socialiste.

Colaborând în spirit creator cu 
munci orii, inginerii sovietici fac sa 
progre.e e tehnica, desvollă și per- 
fecționea ă cu succes s stcmele de 
producție <Sămlu-și astfel contribu
ția lor prețioasă la opera de cons
truire a comunismului.

MUNCĂ MINERILOR SOVIETICI
SE BUCURA DE STIMA ȘI GLORIE 

minerifor și a măririi safa- o treime din costuf (or, Res- 
rii for. tuf suinii este pfătit di”

Sute de mifioane de ru- fonduf asigurărifor sociafe. 
bfe afocă anuaf sindicatuf In statuf sovietic 
miner pentru construirea, a- sunt înconjurați în 
menajarea și întreținerea a nență de atenția 
numeroase instituții cuftura- guvernufui și < 
fe ale minerifor. In regiunife popor. Munca minerufui este 
minere funcționează un rna- ridicată în Uniunea Sovie- 
re număr de pafate de cuf- tică fa o înăfțime nemaivă- 
tură, efuburi. parcuri și gră
dini amenajate, sute de ci
nematografe, bibfioteci. etc. trunși de o adâncă recunoș-

Minerii au societăți pro- tință față de guvernuf sovi-

O deosebită stimă au oamenii 
sovietici față de munca mineri
lor. Multe pagini de glorie au 
înscris minerii in istoria edifi
cării socialiste. Minerilor le a- 
farfine un rol deosebit in des- 
toliarea economiei sovietice.

Consiliul dc Miniștri al UR 
SÎS acordă o serie de avan fa
gii și privilegii pentru mineri 
in domeniu! asigurărilor sociale

Pentru muncă îndelungată 
in industria carboniferă, gu
vernul a fixat pentru mineri și 
familiile lor privilegii deosebi- prii sportive, 

(.Miner), care 
rândurife ei peste 30.000 pund fa această 
membri. Societatea dispune 
de zeci de terenuri sportive 
și stadioane, bine amenajate nuf sovietic a 
unde mineruf poate practica de „Miner de onoare". A' 

abacă în mod gratuit orice sport, cest titfu se acordă 
Un mare număr de mi- (or care au fucrat 

neri își petrec cottcediife for puțin de lo ani sub pământ 
anuafe pfătite în sanatorii șt fa construirea de mine și 
și case de odihnă afe sindi- care au merite deosebite, 
catufui, situate în Crimeia, Persoanefe cărora fi s’a a- 
Caucaz, pe țărmuf Bafticei cordat titfuf de „Miner de 
în apropiere de Riga, în onoare" fi se dă o insignă 
ținuturife pitorești din U- și o haină de miner cusută 
craina și de (ângă Moscova, speciaf.

O treime din număruf 
(ocurifor pentru sanatorii 
sindicatuf îf ojeră minerifor 
care au fuat parte fa râz- 
boiuf pentru apărarea pa
triei și cefor mai buni pro- 

de creș- fesioniști. Pentru toate ce-

ti, acordcmdu-le locuințe, aju- 
(indu-le să-și întrețină copiii 
bi școli secundare și superioa
re, să capete pos'bditatea de a 
se odihni gratuit Ia sanatorii și 
case de odihnă.

Gu er tuf sovietic
anuaf mari sume pentru a 
ușura munca minerifor, pen
tru a mecaniza fa maximum 
toate procesefe de extracție 
a cărbunefui.

Tor ap uf și a bat ajut căr- 
bunefui sunt mecanizate în 
regiunife apusene cu 96,4 
fa sută, 
nelui cu

transportuf cărbu- 
91 fa sută, a 

transportufui subteran cu 
ț r T a încărcării 

în vagoane de cafe ferată 
cu 93 fa sută.

Creșterea mecanizării este 
urmată în conținu < 
ferea ,

J6,4 fa sută,

Deși în vârsta de 8 ani

Fierarul Perepeliță realizează 
intr’un schimbdouă norme

Constructorii șantierului na
val „Anilrc Mart)”, au ^ârbâtj- 
nt recent 6o de ani de activi
tate in producție a celui 
bătrân fierar al șantierului 
vnl, Mitxiin l’eruțHdita.

In j reza-nl, Pereizelițn, cu 
te că este in vârstă de St 
ani, muncește cu

llltll

na -

lau
de 

entuziasm

pentru reconstrucția șantierului, 
îndeplinind cute două norme 
intr’un schimb

Colectivul constructorilor l-a 
felicitat călduros
Pi-repelița l»l 
lui l-a premiat 
îndelungata și

pe fierarul 
torul știnlieru- 
jKrntru munca 

ruduica.

In Uniunea Sovietică a început aratul 
ogoarelor cu tractoare electrice 
In primăvara aceaKa se va orga

niza in trei mari slaflunl de mașini 
șl tractoare din l craina, len'uiiu 
Rlazan șl Sverdlnvsk, aratul elec
tric pe scară Iii Insă

Fiecare stațiune posed* câte 10 
tractoare electrice puternice, create

du constructorii sovietici Cu ajuto
rul unui singur tractor se puste ura 
intr'o snguta campanie de lucru 
llt. ou dc Leclarc. In alura de aratul 
electr c ac mal lac cu a.ulorul elec
tricității: Irigarea păn autului, tluc
ratul grânelor, prelucrarea tiranei 
pentru vite șl alte mund agricole.

CLUBURILE SĂTEȘTI DIN U.R.S.S.
Cluburile sunt un factor impor

tant in opera de ridi are a nive
lului cui.ural .il satelor Sovietice.

In timpul ia bolului, In multe re
giuni ale Uniunii Sovietice, udata < u 
casele collia nicilor, stațiunile de 
madnl și tractoare, clădi ile go po- 
dăreș 1. au fost distruse și c uburile.

Îndată duj a sfârși,ul ti boiului au 
început peste loi mari lucrări de re
facere, cons rucție și reorgani are a 
cluburilor, blbliote i.or sași ști. să
lilor de conferințe, ctc.

In mu te regiuni numărul clubu
rilor depășește a ta i nivelul ante- 
be ic. Astfel regiunea Polesia (RS. 
S. Bielorusă), posedă 112 
co.lto nice, dintre care 50
noui. Mute din c uburile n mi au 1 .- 
mină electrică, stațiuni de amplili- 
care a emisiunilor rad ofonice, scene, 
săli de conferințe și biblioteci

In regiunea Ulianovsk s’au cons
truit în anul 1918, multe cluburi 
noui, btb io e i și săli de conferințe. 
Intr’un sat, Ignalievka, s'a creiat o 
pu ernică stațiune de anij: iikare, 
care a permis extinderea rețelei dc 
radio nu numai în cele 500 de rase 
ale collio nicilor acestui sat ci și 
in co ho urile vecine.

Recent, în cătunul Liliii (regiu-

pre intă filme, se [in 
teme pjllilie, Literare 

Astfel, fn primele doua 
rnței clubu ui au fost 

ecofetințe: ,.Ma-
g și tr ns onn ilor -1

cluburi 
cluburi

minerii 
perina- 

Ș‘ grija 
a întregufui

ZUtă.
Minerii sovietici sunt pă‘

societăți pro- tință față de guvernuf sovi- 
Sabter" etic pentru grija 

iestă față de ei.
SOC. ,,

’ numără în

muncă excefentă. 
Acum câțiva

ce o mani- 
Și ei răs- 
grijă prin

ani, guver- 
instituit titfuf

mineri- 
nu mai

Un mare număr de mi
neri poartă titfuf de „Miner 
de onoare". Toți aceștia fu- 
crează foarte fine și fapt efe 
(or formează pagini de gfo- 
rie în istoria industriei car-

productivității muncii fefafte permise minerit plătesc bomfere sovietice.

nea Rostov), a avut loc deschiderea 
clubului ta est. Toți 1 •cuiiorji că
tunului au participat la construirea 
clubului. In faine cu F S. Serkov, 
președintele Sovie.ului să lese 1.x ui- 
toiit cătunului au f.out 20 de ile 
de munci voluntar*. Noul ilub e3țe 
frumoi decorat cu lo inci. portrete, 
afijC și are o sală de spectacole cu 
o scenă bine amenajată

In club c 
couferiu;. .u 
și știinliiiic 
luni ale e
ținu e urmă oan țe 
rele savant h o 
naturii — I. V. MiJurin’’. , Tânăra 
Gardă”, „Povestea unui om adevă
rat”, „Dragostea, casat ria și fami
lia”. Cătunul este vi ijat adeseori 
du ari ii. Scena clubului este u, tul 
ele mare u să p.nni'.ă r-pre en area 
dc piese mari și o ganr ar,a de c n- 
certe.

Construirea n ju'ui club In ci unul 
I.ihii a fost un mare eveniment ia 
vi ița cultura l a satului. El a deve
nit locul de odihnă favorit al col- 
Ito nicilor, funcționari or și mineri
lor, care au luat parte la construirea 
lui.

închiderea cursurilor serole documentare 
ole județenei ARLUS

In ziua de 4 Aprilie a avut Ioc 
Ia sediul Filialii A R L.U.S. închi
derea primului curs de docununlare 
A R L.U.S.

Cursul a avut o durată de două 
luni cu 15 lecții predate dc două ori. 
pe săptămână. In tot timpul cursului 
elevii au avut posibilitatea de a și 
îmbogăți cunoștințele lor în ceeace 
privește reali ările mărci țări a so
cialismului.

După re uitatele examinării s’a ob
servat că elevii și-au însușit mate
rialul predat, având astfel fosibi i- 

a folosi o bogată expe- 
munca lor practică de

I

îi.

școlii a fost ridicarea 
munca A R L.U.S.

de

tatea de
riență în 
cu zi.

Scopul
cadre în

La închidere a luat cuvântul tov. 
Nemeș Aurel responsabil al aces
tui curs, care după ce a aiătat lupta 
U.R.S.S. pentru pace și marele spri
jin dat nouă de Uniunea Sovietică, 
a trasat elevilor sarcina de a-și ri. 
dica mai departe nivelul lor politic.

Din par.ea Județenii P. AL R- a

luat cuvântul Iov La ăr Virgil. caia 
a ară at sarcinile ce-i teritt A R l— 
U.S-ului in scopul de a populari
za Uniunea Sovietici în d.m.niut 
rej.i arilor agricol urii socialiste.

Din par.ca birou ui Filialii a l at 
cuvântul tov. Cismaș Dumitru care a 
urat spor la munca absclvcnților.

Se caută g^hizi șicălă 
uze turistice

Oficiul Local de Turism Petroșeni 
caută ghizi și călăuze turistice in 
vederea executării programului teh- 
tfc de excursiuni și tabere la caba
nele din inutilii din regiune pentru 
sezonul de vară, care s.i cunoască 
foarte bine traseele regiunei.

Ghizii și călăuzele vor primi sa
lariu și întreținerea complectă.

Doritorii se vor prezenta la biroul 
Oficiului Local de Turism Petroșeni, 
str Gh. Gheorghiu-Dei Nr. 68, zil
nic între orele 17-19.



^DIN CAM PUL MUNCIIk Muncitorii din Cugir
Ișl ridică nivelul profesional

Mari depășiri de normă, cărbune de calitate 
însemnate economii de energie electrică

Acestea sunt rezultatele obținute în luna Martie de muncitorii dela 
Preparația Petrila, în cadrul întrecerilor socialiste

Organizația do Partid «I comisia 
do întreceri dela Petrila, nu s'a măr
ginit numai la antrenarea in între
ceri socialiste a unul mare număr 
de grupe de minori. De câteva săp
tămâni, comisia de întreceri dela 
mina Petrila, indrumală sl sprijinită 
electiv de organizația de Parlld, sl-a 
intenslllcat munca pentru antrenarea 
In întreceri socialisto a muncitorilor 
dela suprafață sl in special dela pre
parare. unde 35 echipe de muncitori 
dela dl'orlto secții au pornit la în
trecere intre ele.

FRUMOASE SUCCESE IN MUNCA 
OBȚINUTE DE MUNCITORII

DELA PREPARAȚI!: IN CADRUL 
ÎNTRECERILOR

Incheerea lunci Martie a scos In 
■evidentă roadele muncii pe bază de 
întrecere la preparația Petrila: nu
meroase grupe au realizat mari de
pășiri de norme.

Astfel, lucrând la manipularea 
smoaloi necesară brichetării cărbu
nelui prăfuit, echipa lui Popa Petru 
a depă it norma cu 135 la sută, la 
brichetai echipele tovarășilor Ionică 
Petre și Sporea Petre care se gă
sesc în întrecere între ele au depă
șit norma cu 85 la sută. La secția 
de carbonizare (senuicocs) cele trei 
echipe care lucrează în schimb de 
câte 8 ore, organizându-$l munca 
mai bine au realizat depășiri de 
normă lînsemnate. In aceste între
ceri, echipa lui Șandor loan a de
pășit norma cu 84 la sută, Lazăr 

Xjheorglie cu 61 la sută, iar echipa 
lui Op'ncaru a dat 60 la sută peste 
normă.

Nici muncitorii dela laborator nu 
s’au lăsat mai prejos. In întrecere 
între ei, laborant!! Grnza Lucretia, 
loca Florlca, Catană Zoe, Ronay 
Carol și Popa Viorel au realizat 
depășiri de normă de peste 4) Ia 
■sută.

F.clrpelc dela pregătirea șl mane
vrarea vagoanelor CFR pentru în
cărcarea cu cărbuni, conduse de 
tovarășii Mau Vasile. iMacarie A- 
ttrel sl Puma Bal'azar au depășit 
normele în med e cu 40 la su'ă. La 
spălarea cărbunelui eclupa lui Ni- 
coară Oheorgbe a depășit norma cu

CE SĂ CITIM

„Agitatorul și gazeta
In eresul pentru broșura Iov. Qo- 

-reîic: ,,Agitatorul și gazeta de pe- 
iete-’, nu reese numai din irr.portan.a 
temelor pe care le desvolli, dar și 
din modul concret uni ele sânt pre
zentate.

In broșură, tov. Gorejic, desvoltă 
<icuă chestiuni: aceea a agitatorului 
și aceea a gazetei Jc pere.e, anali- 
7ându-le în strânsa lor legătură.

In prima par.e broșura sa se o- 
cupi de gazeta de perete ca formă 
a agilajiei bo'șevice. Ca orice or
gan de presă, gazeta de perete esle 
am agi.ator, un p opagandisl și un 
organizator colectiv. In deosebi ea 
reprezintă uua din formele cele mai 
vii ale agi.a|i4i bolșevice. Demon
strând acest adevăr, aulo.ul dă o 
serie de exemple — luate din viața 
gazelelor de perete sovietice — 
care ilusireaza felul in care ziare'e 
de perete ajută organizațiile de par
tid și agiiatorii în activitatea lor 
politică dc massa. lată un aslf l de 
exemplu. Es.e vorba despre secția de 
fabricat lămpi a uzinei sovietice 
,,Lumina minierului’. La un mo
ment dat atelierul de stampare dela 
această secție a început să rămână 
simțitor în urină. Atunci gazeLa de 

.perete a secției ,,Lampagiul” a pus 

50 la sută, Iar la banda rulantă pen
tru alegerea șistului din cărbunele 
bulgăr, echipele conduse de tovară
șii Vasek Anton a dat 35 Ia sulă șl 
a lui Pop Franclsc 55 la sută peste 
normă.

Deasemenea echipele tovarășilor 
lacob loan sl Soflodi Ludovic, care 
lucrează la uscarea cărbunelui cu 
o mărime de 0-10 mm. au depășit 
norma cu 70 la sută.

ÎNSEMNATE FCONOMU de e- 
NERGIE ELECTRICA

Muncitorii mecanici șl lăcătuși de- 
ta preparația Petrila care lucrează 
la intrcf'nerea Instalațiilor, au por
nit la muncă pe bază de întreceri 
soc'allste. Iii cadrul aces'or între
ceri, mecanicii șl lăcătușii și-au pro
pus să repare și să întrețină Insta
lațiile In bune condl'luiil pentru ca 
astfel să poa'ă realiza economii de 
energie electrică.

$1 road le muncii lor sârgulncloase 
nu au Intârz'at să se arate. La spă
lătorie, consumul de energie elec
trică a fost redus dela 0.24 kw. 
oră pe tonă cărbune cât a lost în 
luna Februarie, la (I 18 kw. oră pe 
tonă cărbune. La separare consumul 
de energie electrică a fost redus 
dela 2.6 la 1.7 kw. oră pe t"nă căr
bune, Iar la Rotație, deasemenea 
consumul de energie electrică a fost 
redus cu 30 la sută.

ECHIPA LUI PROCI CAROL 
LUPTA PENTRU IMRUNATATIREA 

CALITĂȚII CĂRBUNELUI

Până acum cătva t mp. echipa to- 
varăoilui Proci Carol, care lucrea
ză la instalațiile de zetaj, nu se o- 
cuna de îmbunătățirea c.rbunelul 
spălat la aceste mașim. Decând se 
găsește in întrecere, pe lângă o de
pășire a programului de 35 la sută, 
echipa lui a pus accentul pe îmbu
nătățirea cărbunelui comercializabil, 
reus rid să reducă cenușa la procen
tul admis.

4 ECHIPE DE MUNCITORI 
LUCREAZĂ VOLUNTAR LA MON
TAREA DE NOUI SITE PENTRU 

CIURUIREA CĂRBUNELUI.

Din cauza uzurii, sitele ,.Mertz” 

în mod acut și p incipial problema, 
arătând că nu este vorba de un caz 
întâmplător în munca atelierului, ci 
de o frecventă întârziere în pro
duc ia unor pir e a ce.orii Pe I aza 
articolelor din gazetă, agitatorii au 
organizat ședințe de lămurire și în
treceri între brigăzi. Toate acestea 
au dat în scurt timp, rezultate po- 
zi’ive.

Referindu-se m i departe la legă, 
tura strânsă intre gazeta de p rele 
și agitator. Iov. Oorelic arata că 
aceasta constă în aceea că în fond, 
ambele fac acelaș luciu (agitație), 
sub diferite forme: gazeta de pe
rele prin mijlocul cuvântului scris, 
agi.atorul prin viu grai Amândouă 
se bazează pe fapte și exemple lo
cale, aceasta fiind modul prin care a- 
gi.ația pătrunde în masse. Insfârșit, 
unul sprijină pe celălalt; agițalorul 
prin însăși activitatea sa este cel 
mai nimerit corespondent al gaze
tei — iar gazeta de perete oferă 
agitatorului punctele de plecare în 
discuțiile p>e care urmează să le 
poarte.

Lucruri foarte interesante putem 
afla din broșură, cu privire la mo
dul cum î i desfășoară ac ivitatea ga
zeta de perete și agitatorii îi U. 

pentru separarea cărbunelui pe mă
rimi nu mal corespundeau necesi
tății! Iar calitatea cărbunelui 
avea de sufer t. Pentru a 
remedia aceste defecțiuni, echipe
le conduse de tovarășii Toții luliu, 
Leșin loachlm, Covaci Anton, Far- 
caș luliu și-au luat angajamentul 
de a munci voluntar peste program, 
pentru înlocuirea sitelor vechi cu 
altele noul.

Astfel, In flțcare zl după termi
narea programului de muncă, mun
citorii din cele 4 echipe lucrează în
că un răstimp voluntar la montarea 
acestor sile iar in curând lucrările 
vor fi terminale.

MUNCIND ]N FELUL ACESTA, 
MUNCITORI' PRFPARATIEI DELA 
PETRILA LUPTA PENTRU ArȘI 
ÎNDEPLINI SI DEPĂȘI CARCINILE 
CF LE REVIN IN CADRUL PLA
NULUI PENTRU ECONOMII sl 
PENTRU A DA ȚAPII CĂRBUNE 
BINE PREPARAT, DE CALITATE 
MAI BUNA.

„LIBRĂRIA NOASTRĂ"
— PETROȘENl —

Slr. Gli. Gheorghiu-Dej Nr. 80 I1N DORINȚA DE A 
POPULARIZA — CU 
SCOPUL UNEI MAI 
LARGI DIFUZĂRI IN 
MASSE —CĂRȚILE 
IDEOLOGICE. LITE
RARE și ȘTIINȚIFICE 

ORGANIZEAZĂ IN ZIUA DE 
DUMINICĂ, 10 APRILIE a.c. 
INTRE ORELE 9-13 și 17-20

EXPOZIȚIE 
DE CĂRȚI 
IN LOCALUL LIBRĂRIEI

de perele*
Apărută în editura P.M.R.
R.S.S. Tocmai de aici, ca de altfel 
din întreaga broșură — noi avem 
de scos învățăminte p-actice. Căci. 
; azclel" n'as re de perete—ași cum 
consemnă Scânteia îtili’un articol p i- 
vi or la această chesliune — în ge
neral au un nivel poli ic, cultural și 
tehnic care lasă de dorit.

Gazelele noastre de perete, trebue 
sa ajungă asemenea gazetelor sovie
tice: un adevărat agitator, un pro
pagandist eficace, un real organi- 
Zi o?. A ap.âr.d la condi|iunile noas
tre. formele de organizare și de 
ac'.ivitale a gazetei, preconizate de 
tov. Gore ic. — legând organic ac
tivitalea agitatorului cu aceea a zia
rului. se va putea ajunge li atin
gerea scopului acestui mijloc de agi
tație: mobilizarea pentru o produc
ție ți o productivi ate ridi ată, pen
tru economii, pentru disciplină în 
muncă, pentru împlinirea Planului 
Economic de Stat pe 1949.

Fo'osind exp.ricnța agitatorilor so- 
v:e i j. urmar.'nd [Inia pe care merg 
gazelele de pe ețe din U.RS.S.,— 
așa cum le-a înfățișat tov. Gore- 
Iic în broșura sa — ziarele de pe
rete ca și agitatorii dela noi vor 
putea înfăptui colitura despre care 
vorbește ziarul ,,Scânteia ’.

Deschiderea unei școli de
La uzinele <lin Cugir, alături 

de un ntare număr de munci
tori calificați, lucrează și o se
rie de muncituri necalificați, 
l’enlrti a mări numărul de 
muncitori calificați in uzina, 
care să lucreze cu o productivi
tate mai mare, a fost deschi-ă 
o școală serală de calificare.

Cursurile acestei școli, sunt 
frecventate de un număr de 35 
muncitori, dornici de 4 deveni 
muncitori calificați. Lecțiile 
sunt predate in mod voluntar

Minerii din Ghelar au pornit la luptă
(Urmare din pag. l-a)

Astlel, echipa 21 dela orizontul 
I condusă de (ov. Cosnia Vasile. a 
atins in primele zile ale acestei luni 
lozinca „2,5 TONE DE OM I’E 
SCHIMB"

Deasemenea, echipa Nr. 26 condu
să de tov. Radu Constantin sl echi
pa Nr. 27 a tov. Dobre Apostol, 
muncind cu însuflețire, au IsbuHt să 
real'zeze 2.8 'oue de om pe schimb.

Ech pa 17 din acelaș orizont con
dusă do Lup loaclilni, a realizat o 
depășire de 2,7 tone de om pe 
schimb, echipa Nr. 55 a tov. Maica 
Ion șl a Iul Rădnău Petre au realizat

Lupta pentru reducerea prețului de cost
(Urmare din pag. l-a) 

acordat mare atenție bunel plasări 
a găurilor pentru iinpușcarea fron
tului de cărbune, in așa fel ca ran
damentul delunărilor sa fie cât mai 
mare.

IN CELELALTE SECTOARE, NU 
TOATE GRUPELE ECONOMISESC 

EXPLOZIVUL.
Nit acelaș lucru se poate spune 

și despre celelalte secloare ale mi
nei Lupeni. In sectorul II sunt gru
pe ca acelea ale tovarășilor Apostol 

. Nicolae. Krișanovski Erncst, Laka- 
I tos Sigismund care au reușit să ex

tragă cărbunele fără să întrebuin
țeze exploziv. Deasemenea grupele 
conduse dc tovarășii Zobrovski Au
gust n, lunăș loan și altele au rea
lizat economii de peste 55 la sută.

Insă grupele minerilor Filip Pc- 
j tru și Doțlu Avram au folosit 160 
I la sută mai mult exploziv decât co

fa admisă.
Iu sectorul III al m nei Lupeni nu

na! două grupe, acelea ale tovară
șilor Vieru Aurel șl Călina Gheor- 
gbe au economisit explozivul. Res
tul care extrag cărbunele cu ajuto
rul împușcaturilor a întrecut cota 
admisă de exploziv cu câte 7—27 la 
suta.

ECONOMIA DE EXPLOZIV — O 
NFCESITATE IN REDUCEREA 
PREȚULUI DE COST ȘI ÎMBUNĂ

TĂȚIREA CALITĂȚII CĂRBU
NELUI.

Economia de exploz'v e de mare 
însemnătate in lupta minerilor pen
tru reducerea pretu'ui dc cost al căr
bunelui. Pe lângă faptul că cconotnl- 

, sind explozii ui clieltuellle de regie

Să luptăm cu hotărlre împotriva 
absențelor nemotivate dela lucru
(Urmare din pag. I-a)

noastre. înseamnă roul realizări in 
cadrul bătăliei pentru depășirea Pla
nului de Stat.

Se apropie ziua de 1 Mal. Acest 
lucru entuziasmează pe flecare om 
al niuncli. In așteptarea ci, minerii 
d n Valea Jiului, organizațiile de 
Partid și sindicatele au un bun prilej 
ca raralel cu lupta pentru o pro
ducție trai mare șl cărbune dc mal 
bună calitate — ca parte in egrantă 

calificare pe lângă (J.M C 
de tehnicienii și inginerii uzi
ne,.

Dar nu numai muncitori ne- 
cah ficați urmează cursurile a- 
cestei scoli. Sunt mulți munci
tori caii ficați, care merg cu 
drag la ace'-te cursuri, pentru 
a-și reîmprospăta cunoștințele 
tehnice jzentru ca astfel să [roa
tă munci cu mai mult spor, 
jjentru realizarea unei produc
tivități ridicate, jsentru un câș
tig mai bun.

Cil. TIC AU, coresp.

2,6 toue de om pe schimb.
Flotărirea muncitor,lor fi tehnicie

nilor mineri d-_- a porni întreceri so
cial te in întâmpinarea zilei de 1 
Mai sub lozinca ,.2,5 TONE DE OM 
I’F. SCHIMB" este o sarcină de o- 
noare prin care oamenii muncii dela 
m nele de Fier din Ghelar răspund 
c' emărli Partidului cu noul angaja
mente luate pentru îndeplinirea șl 
depășirea sarcinilor ce le revin în 
cadrul Planului de Slat.

Iii felul acesta muncitorii șl teh
nicienii dela minele de fier din Ghe
lar, vor reuși sa întâmpine ziua dn 
I Mai cu noui succese in muncă.

sunt mal m'cl. se Imhunătăfește șl 
callta'ea cărbunelui, deoarece pro
centul dc cărbune prăfuit e mal re
dus.

E necesar ca grupele care fac ri
sipă, să acorde o mal mare alergie 
lo'osirll rnț'onale a explozivului. 
Mln' rll din grupelo care au obținui 
succese in realizarea de economii 
la explozl 1 trebue să expPce In 
c drul cons'ă'uirltor de producție lu- 
turor minerilor cum au realizat a- 
ces'o ec nomll. Tehnicienii șl inH- 
ner'l să sprllne cu sfaturi pract ce, 
chiar in nbata'e, pe minerii care 
n'au invătat încă să econonilseasci 
explozivul.

Pen'rucă numai astfțl, numărul 
grupelor care fac abuz de exploziv 
va II din ce ’n ce mai mic. Iar aține
ri din Lupeni vor putea realiza in 
vll'or succese șl mal mări in ccon<>- 
mlslrea exp'oz'vulul șl reducerea 
procentului de cărbune prăfuit.

PIERDERI
— PIERDUT Buletinul Biroul Po

pulației nr. 1057 e ibcral de Politia 
Lupeni pe numele Păuncscu Qhco - 
ghe din Lupeni.

Declar nul.
— PIERDUT Bu e Inul Biroul Po

pulației eliberat de Po'itia Pe ro- 
șeni pe numele lierman Anton in 
Petroșeni.

Declar nul.
PIERDUT Buletinul Biroul P pu- 

lației Nr. 1331/15055 c ib rat d. Pri
măria Lupeni pe numele Pușa P;.uli 
din Lupeni, colonia Carolina de 
Sus. împreună cu cartela de îmbrăcă- 

1 minte și alimente.
Le declar nule.

din această lup'ă — să-șl ii drepte 
mal mult atenfia asupra ahseo clor 
ncnot'vate in sensul complectei lor 
lichidări.

APROPIEREA ZILEI DF I MAI, 
M’REAȚA SARBATOARE A OA
MENILOR MUNCII DE PRETUTIN
DENI, SA FIE UN PRILEJ nF. 
NOUI ANGAJAMENTE ȘI LUPTA 
HOTARATA PENTRU INTAR'PFA 
DISCIPLINEI IN MUNCA. CONDI- 
TIE PRINCIPALA A UNOR MAI 
MARI REALIZARE
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< EVEHIMEHTELE ZILEI
Revista I IMPURI NOI despre:

CARACTERUL AGRESIV
AL TRATATULUI ATLANTIC

MOSCOVA, 7 (Rador). — Revista 
TIMPURI NOI a pjb.icat în al i 
inul său număr un articol i.ililulat 
„tara terul agreH , I tr;italului A- 
tlantic”, în care scrie între at le:

,,Textul tralatu ui Atlanticului de 
Nord a fost dat publicității li 18 
Mar ie. cu două sap amâni înainte de 
semnare. Odată cu publicarea textu
lui a fost lansată o violentă cam
panie menită să cainuf’e e adevăra
tul caracter al tratatului.

Pub ici a ea d șanțată în jurul tra
tatului este insolită de o campanie 
de ca'otnnii sa batecă împotriva 1 •- 
părului democrației ți socialismului.

Repre enlan'ii olivia i ai puteiilor 
occiden.ale au recunoscut ei î 'șiși ci 
trata ut este îndreptat împotiiva U- 
niun i Sovie ice ți democrațiilor po
pulare.

Oamenii politici bitanici șj a- 
mericani vor să justifice crearea a- 
cestui tralat invocând motive ipo
crite ca de pildă, imponb itatea în 
care s’ar afla puterile occid n ale de 
a co'abora cu Uniunea Sovie i ă.

Re en u' refu al pr șe’ in e'ui T ti 
man Ce a î.t beii un prct de ț ace 
cu Uniunea Sovietică, a dovedit o- 
dafă mai mult că cercur'le conducă
toare din Washington împreună cu 
sae'i'iilor r in Eur pa Occid'n ală 
nu do esc stabilirea de relații paș
nice cu Unmnea Sovie’ică și că îm
piedică orice acțiune în această di
recție.

Tra a.ul Atlanticului e te o cons

TRATATUL ATLANTIC —

„TRRTHTUL
OTTAVA, 8 (Rador). — In ciu

da măsurilor lua e de autorități, la 
Ottava continuă să circule manifeste 
împotriva tratatului Atlan ic, condam
nând poiica guvernului canadian a- 
servit guvernului Statelor Unite. A- 
ceste manifeste califică tratatul A- 

tlantic diept un „tratat al sinuci

derii”.

PARIS, 7 (Rador). — La Cairo 
a avut loc o demonstrație organi ală

DIN SFERA IMPERIALISMULUI-]
GRECIA 

MONARHO- FASCISTĂ

Teroarea împotriva 
funcționarilor publici

Au ori;ăți!e mcnarho-fasciste din 
Atena au respins cererile formulate 
de funcționarii publici în grevă și 
au deferit tribunalului militar pe 18 
membri d n conducerea sindicatului 
funcționarilor publici.

Comenduirea pieții din Atena a 
publicat un ordin de mobili are a 
funcționarilor amenințându-i că vor 
li puși sub urmărire pentru de er- 
tare. S ndica.ul funcționarilor p. blici 
a denun’at masurile lua.e de guvern 
împotiiva greviștilor drept antide- 
mocra i e. Confederația Generală a 
Muncii din Grecia a declarat că se 

pirație a clicilor reacționare amipo- 
pulate care vor să pană din nou po
poarele să-și verse sângele pentru a 
apăra pi ivi egiile și profiturile a- 
cestor cli.i.

Vorbind despre acest tratat, presa 
anunță că el conține clau e secrete 
care prevăd intervenția armată a Sta
telor Unite in afacerile interne ale 
fiecărui semnatar al tratatului sub 
pre.ex ui că ar apăra rialul r specliv.

Va fi deajuns ca clica conducătr are 
să ca.i ice drept ,,revoltă” o grevă 
ca aceea a minerilor cin Oc.ombtie 
1918 din franța, ixtulru ca Statele 
Unite să se amestece imediat în 
afacerile interne a'e Franței.

Trata.nl este menit să intiniide e 
6tatelc și mai ales pe c le ce nu 
vor să se supună dik atu ui imperia- 
liș i'or anglo-arneii ani care a piră 
la dominația mondială. Ilar astfel 
de as|faii sunt sorite eșecului așa 
cum a dovedi, c I de al d il a răt - 
boi mondial care s’a sfârșit prin 
distrugerea Germaniti f sciste.

Demas-area carac eru ui agresiv al 
trita'uui A lan ic tepre iuti una din 
sarcinile de frunte ale lup ei pentru 
pace. Forțele pă ii sunt cu mult 
mai puternice decât acelea ale a- 
țâțători'or la ră' boi. In toate ță
ri e por i anii pă ii reprezin ă ma
jori a ea covâr iloare a popu'ației pe 
când ațâ'ă o ii ta răsboi cons itue o 
infimă minoritate.

Lucrul acesta este pe i ce trece, 
mai evident.

SINUCIDERII"
de „Cotri etul de Eliberare al Afri- 
cei de Nord” în cadrul căruia parti- 

cipanții au pro estal energic împo
triva includerii Africci de Nord în 

tratatul Atlantic.
După cum se ș ie, par.idele din U- 

niunea democratică a poporului al- 
gerian, au condamnat tratatul Atlan
ticului, iar Partidul Comunist din 
Tunis a chemat pe cetățeni la lupta 
împotriva includerii Tunisului în a- 
cest tralat.

soidari-ează cu funcționarii publici 
în grevă.

»

Intervenția directă a autorităților 
militare monarho-fasciste din Ate
na, în gieva munci.orilor și funcțio
narilor dela poștă și telegraf și a 
funcționarilor publi i este p.ivi ă ca 
un eveniment semnificativ a luptei 
împotriva tegimu ui monarho-fascist 
dela Atena.

Greva muncitorilor și funcționari
lor repre intă o creștere a încor
dării din sânul apara ului de Stat 
monarho-fascist.

Postul de radio Atena a recunos
cut că în întreaga Grecie comunica
țiile poștale și telegrafice sunt în- 
tierupte, șco ile sunt închise, iar t ' 
bunalele mili are se pregătesc să în
ceapă procese masive împotriva gre
viștilor.

Acțiunea anligrevisă este condusă

Pret'ăiirlle în vederea Congresului 
Aao dial al Pfjrțizanilor Pâcit

FederațiaSindicaiaMondială și-a anunțat 
participarea la Congres

Alte telegrame de adeziune trimise din pariea 
organizațiilor Sindical *

PARIS, 7 (Rador). — Federația 
Sin i ală Mo d a a a t im •> 1 i I re 
de ic Jo li t Curie p iș din t e Co
rni.elului de pregătire pentru con 
vocarea Congr u ui Mondial al 
Par i ani or Păcii o srr soare în c ru 
anunță | a ^ iparea ei la Congres și 
își exp imă satisfacția pentru arfe- 
ziunei la Congres a unui mare nu
măr de organ! ații sindicale naționale

F1- M «ub'nlaz in scrisoarea 
trimi ă că nu a încetat din iua 
înfiinfă ii ei să a ragă atenția 
oamenilor mumii din întreaga 
lume asupra iințxjrtanței proble
mei păcii

In conelu ie scrisoarea declară că 
milioanele de oameni ce vor pace 
condamnă a itud nea guvernu’ui fran
ce’, care caută să pună piedici în 
desfășurarea Congresului Mondial 
pentru Pace.

» * *
MEXICO, 7 (Rador). — Secreta

Partidul Comunist Chinez a cerut 
guvernului Kuomintangului să capitule

HONGKONG, 7 (Rador). — Rettl- 
it’u' Kuomintangului trebue să hotă
rască în șase zile, dacă acceptă sa 
îndepl nească cc'e opt condițiuni de 
pace, prez ntate de Partidul Comu
nist Ch nez, sau va fi răsturnat și 
sdrobi» de armata de eliberare care 
stă gata de acțiune pe țârmtil de 
Nord a' fluviului Yanglse.

Comunicatul de Miercuri al pos
tului de radio CHINA NOUA, arată 
că nu există altă alternativă pen
tru guvernul Kuonrnlangului. care 
luni întregi a dus fa’se nanevre ,de 
pace”, conduse de criminalul de răs
boi Cinng Kai Sbek. Comunicatul 
postului de rad'o arată că numai 
accen‘aren celor opt condit'uni de 
pace prezentate de Mao Tsc Dun, 
vor constitui baza pentru stabilirea 
păcii.

COMUNICATUL OFICIAL DAT 
MlfRCUPt NOAPTEA LA NAN- 
KING ANUNȚA CA PARTIDUL 
COMUNIST CHINEZ A CERUT 

de ministrul de răsboi monarho-fas
cist, Canelopulos.

ITALIA

Funcționarii dela instituțiile de a- 
sigurări sociale și dela celelalte ins
tituții asemănătoare din întieaga Pa
lie au declarat o grevă de 18 ore.

Greva la care iau parte aproipe 
150.000 de salariați a fost provocată 
de refu ul guvernului de a spori 
salariile acestei categorii de func
ționari.

STATELE-UNITE

Munci.orii tipografi cin Washing
ton au declarat grevă ceeace a dus 
la înecarea apariției .iarclor din 
Washington.

Muncitorii tipografi cer marii'a 
safarii'or și îmbună ălirea c n iți” r 
de muir y 

riatul Confederației Muncii din A- 
me.ica La ină a t imis o t legramă 
de ade iune Comitetului de pregă
tire a Congresu ui Mondial al par
ii anilor păcii.

In această telegramă. Conb der. ția 
Mun ii din Ante i.a I a ină ixpimă 
sa isfacția munci oii i r din țari e A- 
mericii Latine pin ru -.onvr caria Con 
gre u ui Mon i d al par i ani|or pai ii 
și anunță că au fost luate măsuri 
în vederea mobi i ării tuturor mun
ci.ori or din Ane ica Latină în 1 pta 
pentru pace a forțelor progresiste 
din întreaga lume.

• » »
PARIS, 7 (Rador). — C mi-iunea 

administra ivă a Con’cderației Ge
nerale a Muncii din Franța a apro
bat hotârîrea Confederației de a par
ticipa la Congresul Mondial al par
ii ani or pălii și a cerut t turcr or
gani ații'.or aliliate să intensifice pre
gătirile în vederea Congresului.

GUVERNULUI KUOMINTANGULUI 
SA cAP.TULEZE. DACA KL'OMIN- 
1ANGUL NU VA ACCEPTA CE
REREA DE CAPITULARE PANA 
LA 1? APRILIE, ARMATA POPU
LARA VA TRECE FLUVIUL YAN- 
GTSE. ACEST COMUNICAT A 
PROVOCAT PANICA IN RÂNDU
RILE CERCURILOR CONDUCĂ
TOARE DELA NANKING. GUVER
NUL KUOMINTANGULUI A CERUT 
IMEDIAT SFATUL PRIETENILOR 
SAI AMERICANI $1 I.-A INFOR
MAT DEASEMENI" $1 PE CIANG 
KAI SHEK.

«
NANKING, 7 (Rador). — In cadrul 

acțiunii de încercuire a forțelor Kuo-

Ș BULETIN
— Comitetul londonez al sindica

tului muncitorilor mecanici a cerut 
Joi membrilor săi să nu țină seamă 
de interdicția demonstrațiilor poi- 
tice impusă de guvern ,.și să iasă 
cu miile” la manifestația de 1 Mai.

♦ * *
— Ziarele olande’e anunță din 

Batavia că situația din Jokjakarla 
se menține încordată. In fiecare noap-> 
te au loc pe stră ile orașului cioc
niri între indoae ieni și detașmen- 
tele olande’e.

Ob ervatorii olande i arată că po
pulația indone iană tiăește întRo mi
zei ie de nedescris în urma haosului 
lăsat de armatele olande e pe te
ritoriul republicii.

♦ * *
— După cum anunță Agenția CHI

NA NOUA, unități ale armatei po
pulare din China au eliberat loca
litatea Manciurn.

* * ♦
— li f.mcțio.taii ai :ervi iilor te

Churchill a ajuuns 
un simplu mo cariei

MOSCOVA, 7 (Rador). — Ziarul 
PRAVDA pjb ică un articol al lui 
Zaslavski, care ocupându-se de re
centa activitate a lui Churi hill a ală 
ca ultimul discurs al acestuia a fost 
un nou aceCa de is erie rasboinică.

Churchill a vorbit ,n discursul său 
despre o serie de „greșeli” a'e po- 
liticieni'or capitaliști dintre care ,.ne
putința lor de a sdrobi ho'șrvismul 
in fa-.e”. uitând că el însuși a ini
țiat numeioase planuri în acest s na, 
eșind de fiecare dată înfrânt Chur- 
chill nu înțelege de |oc poporul so
vietic. El nu înțelege nici [roporul 
hritanic și la umbra unei glorii a- 
puo’, el nu aude și nu vede nimic. 
Alegerile din 1915, din care a eșit 
înfrânt, constitui', plata pentru în
treaga lui poitica reacționară in
terna și pentru politica sa externă 
de aventura.

DINTR’UN OM DE STAT PRO
EMINENT, CHURCHILL A AJUNS 
UN SIMPLU MĂSCĂRICI.

CHURCHILL — scrie în încluere 
1 Zaslavski — A AJUNS UN PUR

TĂTOR al torței ațâțăto
rilor LA RĂZBOI ȘI APARA- 

, TORUL EMIGRANȚILOR CARE 
I ȘI-AU TRADAT ȚĂRILE.

mintangului dela Hankeu. uni 
armatei populare ckmeze au 
tat pe malul nordic al fluviului Yan- 
gtse, eliberând localitățile Wu-Ceng- 
Kuan și Kuang-Clu.

Unitățile armatei populare conti
nuă înaintarea dealungul căii fe
rate Peking-Hankeu, în timp ce o 
coloană a forțelor populare se în
dreaptă spre Cinciang, la 60 Lm. de 
capitală și spre portul Yceng, la 36 
km. Nord-Est de Nanking.

Corespondenții de presi străini a- 
flați la Nanking au transmis Vmerl 
seara că pierderea portului Yceng 
este o chestiune de timp și că situa
ția de pe frontul capitalei Kuomin
tangului este foarte gravă.

EXTERN Ș
lefonice din Argentina au fost a- 
restați Atiercuri sub acu ația că „au 
adus critici guvernului”.

— In urma grevei generale de
clarată de funcționarii de Stat, gu
vernul monarhp-fascist a trecut la 
represalii. La Pireu s’a început a- 
restarea în massă a funcționarilor 
greviști.

Miercuri scara guvernul din AL na 
a dat ordin ca toți funcționarii gre
viști să reia lucru?, amenințându-i 
că în car contrar vor fi dați în 
judeca a curții marțiale.

Cititi>
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