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Slttdica'elo du salar afl agricoli, fac mul li Uiifl hi 'up a contra 

pe bara iiirclnllur trasa e i‘e Partidul cldeburllur.
Munc’toresc Român șl C. G. M. tre- 
bue acum — rldleându-se In înălți
mea mts'unll lor — «ă ducâ o mun
că In'ensl Ica'â pentru întărirea a- 
l'an(el clasei muncitoare cu țărăni
mea niun?ltoare, pentru transforma-

Lor le revine marea sarcini de 
a II un factor activ al Iii âr'rll al- 
antei dintre cla>a muncitoare «I (1- 
rău mea munc'toare, uu a lărgi 
scli nibul de nătlurl in're sat șl o- 
raș, de a întări Încrederea tătlnl-
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rea socalls'ă a agrlcul'urll noastre, 
pentru limitarea exploatării chiabu
re tl, pen'ru im' ună ățlrea condlj'u- 
n'lor de sla(ă șl rld’carea culturală 
a țărănimii muncitoare.

Acestea sunt sarcin le ce se pun 
In afa r Ișcărll s'ndicale dela (ară, 
sarcini de o deosebita Importantă șl 
de mare’ răspundere.

Pentru ducerea lor la bun sfârșit, 
slnd'ea'e'e a’r'cole trebue sa lupte 
pe uu Iront larg Ele vor trebui să 
ducă o act'une do agitație In râttdu- 
rl'e tărănim’l sărace șl muncl'oare 
pentru trecerea la o agricultură me- 
canl at' socla'l tă așezată pe baze 
șt'Inf'lce pr'n folosirea pe o scară 
cât mal largă a mașinilor șl trac'oa- 
re’or un'*ătllor SMT, prin selecțio
narea semințelor șl tratarea lor. s. a

Pe de altă parte, slnd'catele a- 
grlcole au da oria do n lupta pentru 
desvol'arca gospodăriilor agricole 
de Sta* care au un mare rol fn ve
derea organlzMI socialiste a agrl- 
cu'turll. Desvol'ând aceste un'lăț1, 
cultivând in sa'arla'lt | r sp’ritiil de 
ră pundere. lăeându-te centre puter
nice de desvol are a 'u'uror raluri
lor dc muncă agricolă sindicatele 
aer'cnl-’ au da'orln de a le da ca 
pildă țărănimii muncitoare spre a 
vedea deoseb'rea Intre munca dusă 
cu mljloac” nrl"’itlve In cadrul mi
cii gospodări' Individuale și cea ba- 
r»"* mecan'zare și ștllnfă, cea

m'l muncitoare In Industria socla-
I stă

Toate accs*ea pentru îndeplinirea 
sarclnel centrale: MOBILIZAREA 
TUTUROR SAI ARIAȚ'LOR AGRI
COLI IN BATALIA PENTRU IN- 
DEPLINIREA PLANULUI DE STAT 
PE ANUL 1919

O a't direcție In care slndlca'cle 
agricole trehue eă-șl orlcn’cze uiun- ‘ 
ca In sensul de a o tnlcnslllca, e 
aceea ard căr'l politice sl cui ura
te a niassclor de (ăranl săraci sl 
muncitori. Cu cât accș ta vor II mal 
luminați, cu căi el vor ș I mal mult, 
cu atât mal bine vor Inte'ege ne- 
ce Halea asezrll pc bazu șlllntlli- 
ce, S'ic'al'ste, a agrlcultur I Cu u- 
(ât mal hune roade va da nimica 
de agitație dusă In rândurile lor, 
inslșl țăranii s'racl sl muncitori 
trnnsformându-se in agitatori.

Trebue ius'ț pentru aceasta com
bătu e toa‘e superstițiile, toate cre
dințele vecii1 căd''c de burghcz'c. 
Se cere o lntersflcarc a muncii că
minelor rtil'nrnl”. orranlziren de 
sco'l serale de cadre, cursuri sl se- 
mlnarll. Irebue In'ens'flca'ă dfuza- 
rea zhrel r sl cărților in rândurile 
tărăm'nll muncitoare.

rnsfârs't. a'ând de luptat pen'ru 
rld'carea s andardulul de viată al 
lărăn m'l munc!,oare sl sărace, sin
dicat Ic agr’cole nu datoria de a da 
toată at'-ntla asoc'afllor 
flve.
dlar’l con*rlhue la stnblIUarea pre
turilor. înlătură exploatarea săraci
lor. Imb nă Interesele generale ale 
Stn'ulul cu Interesele particularo 
a'e micului producător.

Pen*ru a asigura Insă buna func
ționare a acestor unități, s'nd'ca'ele 
agricole trebue că antreneze In 
conducerea Hr numai țărani săraci 
sl munc'torl, trebue să vegheze ca 
în conducere să nu Intre elemente 
expFa’atoare sl dușmănoase celor 
ce muncesc.

Pes'e câteva zile se va deschide 
la București Congresul sindicatelor 
de salarlatl agricol'. Acest eveni
ment e întâmpinat cu entuziasm de 
sindicaliștii din satele noastre^ El 
va trebui să Re un prilej de anga
jamente concrete șl de muncă dâr- 
ză pen'ru lnd“Pl'n'rea cu succes a 
sarcin lor pe care Partidul șl C.G.M, 
le-au trasat In fața sindicatelor agri
cole.

Fiindcă Îndeplinirea
c'nl înseamnă o
pen'ru munc'tnrii depe 
seamnă Umilirea 
t-uresii șl întărirea alianței 
tori'or cu țăranii 
nă lum’i ă

coopera- 
Ac stea, excluzând Interme-

1
FURNALIȘT11 Șl TURNATORII 
UZINELOR „VICTORIA" DIN CALAN

AU DAT UN

IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

NOU AVÂNT
ÎNTRECERILOR SOCIALISTE

PHrnele rezultate au și început să apară
Chemana la Autcn llicana luțreceri'or socialiste fn întâmpinarea 1- 

lei de 1 Mai — săibJ.oarca solida tilă(ii internaționale a celor ce mun
cesc din lumea iptreaga — a cefeiițiilor dela ,.Cirivi(a R. șk'» a 
fost piiniltă cu tnșuf.ețire d munii.orii u inei , Victoria'’ din Calin.

Urmând ludemuuri.c organ! ajiei de Parid, munii.orii ace-lei u ine 
au dat UI1 nou avănt Inlreceribjr ' sociali» «, pentru a irilân j iiia iua,do 
1 Mai cu ma iuiutâ lootă cii

ECHIPELE DE JURNALIST!
AU PORNIT LA ÎNTRECERE

Apltcorea Legii 
Staturilor Populare

AU POST N
COMITETI
PHUVIZO

ALE IUDEII

mai

Pe luna .Marile, furnallștll dela 
Călan au depă-t pi Igramal de pro
duct o cu 2,37 la iută. INSA IN 
INTAMPNAREA Z LEI DE 1 MAI 
FURNALIȘTII S’Al' HOTAR1T DE 
A DA TARII MAI MULTA FONTA

mul v produse turnate peste p an.

SI au pornit la muncă. Cele trai 
cch'pe do lurnalișll care lucrează In 
schimb de 8 orc șl-au împrospătai 
onga’amentele dc întrecere Intre el<b 
Alunea a Iost organizată mal blud, 
ghilde sunt pregătite șl Introduse Iu 
lurnal Intr’un timp mal scurt.

(continuare in pag. 11 l-a)

BÂTĂLIA PENTRU REDUCEREA PREȚULUI DE COST

ce privește limitarea posl- 
de exp'oalare ale ch'abu- 
ca'e'e agricole din |udc- 

au obtlnut până acum o 
utccese. ASTFEL, PANA 

II'MATATF A LUNII 
SINDICATUL DE SA-

1 A^IATI AGRICOLI DIN DEVA A 
RE7OLVAT N48 CONFLICTE DE 
MUNCA CHIABURII AU FOST 0- 
BLIGATI SA PLATEASCA DIFERI
TE SUME ANGAJAȚILOR LOR 
CARE SE P1DICA LA UN TOTAL 
DE 1.391.808 LEI.

36 ch'ahurl au fost dafl pe mâna 
JustiHel si obligați Ia amenzi dela 
10 000 le' |rr sus Fos'ul 
zăr Las’o din 1 ăPușntc, 
depsit — pr’n acțiunea 
agr:col — cu '0/‘00 lei
2 ani fnch'soare.

Aceasta nu înseamnă
făcut totul Mal sunt mulțl chiaburi 
care sub diferite măști mal exploa
tează șl jeluesc angaiaț'l lor.

Aces'ia trebuesc demascați fără 
întârziere și redeps țl pe măsura 
fap'elor lor mârșave. S:ndl<-a‘e1e a- 
gr'cole trehue să educe massele de 
țărani săraci in spiritul unei șl mai 
ascuț'le vig'lențe de clasă, să-i

moșier La- 
a fost pe- 
slndlcatulul 
amendă el

I Insă că s'a

r

aces'or sar- 
vla(ă mal bună 

ogoare, fn- 
exoloatăril chla- 

munci-
muncltorl, Inseam- 
sate.pentru

187M kg.
explosiv lei

Economisite într’o singură lună
Acesta este rezultatul luptei minerilor auriferi 

din Munții Apuseni pentru economia de explosiv!
Sunt cunoscute marile snceese 1n 

muncă obținute dc m nerll exploa
tărilor aurifere din Munții Apu
seni. Pe luna Marile, el au reuîll 
să depășească programul de pro
ducție fixat în cadrnl Plannlni eu 
48 la sută.

Insă pentru a reafaa o producție 
cât mai mare ș in acelas timp mai 
eftină. minerii tku Munții Apuseni 
?i> acorda' o mare atenVe folosirii 
exploz'vului, pe car» au eăntat sl-I 
economisească.

Cea trai mare economie dc ex
plozivi a fost realizată de minerii 
dela mina Valea Morii Pla
sând găurile de împușcare mal ra
țional pen'ru ca randamentul deto
nărilor să Fe sporit, IN 
MARTIE S’A REALIZAT O 
NOM1E DE EXPLOZIV DE 
Kgr. IN VALOARE DE LEI

Brădlșor au economl-

rit 622 kgr. exploziv In valoare de 
241.336 lei, Iar minerii dela Musar « 
au econom s t 5218 0 kgr. exploziv 
fn valoare de 201 952 lei.

IN TOTAL. MINERII EXPLOA
TĂRILOR AURIFERE DELA 
GU9A-BARZA AU ECONOMISIT 
1.879 Itgr EXPLOZIV, IN VALOA
RE DE 723,688 LEI,

Minerii dela

DE CE AU DEPĂȘIT 
PROGRAMUL PE LUNA

In luna Martie, minerii din Lupeni 
au depășit programul de producție 
fixat in cadrul Planului cu 2,4 la 
sută.

In fruntea inlrecerilor dintre sec
toarele minei, s’au sl uat minerii din 
sectorul IV cu o depășire de 15.82 la 
sută, urmat de sec'orul II cu o de
pășire de 9/9 la sulă.

INSA 
TO.ARE ALE 
Șl-AU ÎNDEPLINIT 
DE PRODUCȚIE. 
SECTORUL ' ‘V 
P/CGRAT. CU I 
CEI DIN SECTORUL ni CU 
I A SUTA JAR CEI DIN SECTO
RUL V CU 2 LA SUTA.

Grupele de mineri dela Lupeni ca
re cu reușit să-și planifice munca In

CELEL ALTE TREI SEC- 
ACESTEI MINE NU 

PROGRAMELE 
MINERII DIN 

RAM.AS SUB 
97 LA SUTA.

1,48

LUNA
ECO- 

735.700 
390.325.

MINERII DIN LUPENI 
MARTIE NUMAI CU 2,4°L

i a
între

aba a e pentru 
mult timpul i 
perafil necesare procesului de 
ploa are a cărbunelui, care au putut 
să execute diferitele lucrări de re
gie intr’un timp mai scurt și să pre- 
(uiască timpul programului de mun
că, au reușit să realizeze însemnate 
depășiri de normă.

Cea mal hienă depășire pe întrea
ga mrnă — 94 la sulă — a Iost rea
lizată de minerii din 
Fra’sch Fan, 
Horva’lt loan 
normă. Grupa 
Vlad Samoi ă 
cu 84 la sută, 
șilor Aryo Ignat, Krișanovskl Fran- 
cisc, Lupaș Iustin Huter Ignat, De-

reduce cât 
diferitele

mal
o-

ex-

grupa Iul 
urmată de grupa Iul 

cu 93 la sută peste 
lui Stroia N'icolae sl 

au 
iar

întrecut normele 
acelea ale tovară-

miau Traian, Dernian Ioan, Poboreni 
Alexandru, Mohan Florian sl altele 
au realizat depășiri de norme intre 
50-84 la sută.

CU TOATE CA ACESTE GRUPE 
— CA ȘI NUMEROASE ALTELE - 
AU DEPĂȘIT NORMELE. PRO
GRAMUL DE PRODUCȚIE PE ÎN
TREAGA MINA A FOST DEPĂȘIT 
DOAR CU 2.4 LA SUTA. DIN CA
UZA CA 25 GRUPE DE MINERI 
DIN DIFERITE SECTOARE AU 
RAM AS SUB NORMA.

R'MÂNERE* SUB NORMA A 
ACESTUI MARE NUMĂR DE GRU
PE. NU ESTE ALTCEVA DECÂT 
URMATILF. CELOR 3100 LIPSURI 
NEMOTIVATE DELA LUCRU ÎN
REGISTRATE PE LUNA MARTIE 
LA MINA LUPENI.

In Bu'etlnul Ollclal 
d u 9 April ea c. a a 
Consil ulul de Mlnlș rl d 
|a dela 5 Apr lle 4:9 

tn baza re' -a u'ti 
Stat pentru apl.carea 1 
lor P«pular> u Iost 
ședln I. si-cre a II li-» 
tetelor revizorii ale * a 
alo județelor -I al co-i 
no as m om Ju3et ■' 

Pen'ru județul t'uned 
numit urm t >u comit

— G'”GO'»A«4 CD 
st ungar In 'Ier, p 

— rv» D ArOM R 
v'ce-nre»ed1n*ă:

— BOPEA IOAN mo 
cre'ar;

•- KOKOSV VILI AM 
membru, șl

— OSTACHE AU'OUS 
p'ar n-c-rh u

In ancea» fed'np »’a 
•ckerrde de organ’zare 
R. P P. hidetc'or I con 
bane a' m’h'e cu |ud'-(c 
șl re*uli • cn'ul nentrn li 
eewlte'elor provizorii.

Citiți în corpul;

0 PAGINĂ 
il PENTRU Pl 

DISTRIBUIREA ZĂE 
pe trimestrul Ajnli 

ULTIMELE ȘT 
STRĂINĂ TA

„Camera 20“
Un cuib de infecție care trebue să dispară

„Camera 20” figurează ca 
btrou al contabilității. O ca 
m ră deci in care 8 ore pe 31 un 
funcționar s strădueșie să pu
nă in ordine scriptele Restau
rantului Comu al d n Petro; eni. 
De un timp insă, ca a pr m t fj 
a tă deșt nație: a de' enit locul 
de iutâln re al paras ților și l«- 
neși’or. al cartoforilor și jucăto
rilor de rummy, al acelora care 
— iu timp ce întreg poporul 
muncitor luptă pen ru o v ațți 
mai bună—sforăc apatici frase 
d tnagog ce, sau prudenți — cu 
mân 1 la gură — l lisează ulti
mele „noutăți polit'ce" r ceplatt 
pe unda scurtă a BBC-ului.

Camera ?o" e acum un tri
foii . E locul tind se strâng — 
d, cum se lasă umbrele ser i și 
pâră către d m’reafă — toți cei 
care ziua se plimbă fără scopuri 
precise incapabilii și cliiulang i, 
țoală 'pleava soci făpi. Acolo, 
in rom ră discret așezată pe un 
cori 'or lăturalnic — sub 
du rea gr julie 
gata să-și apere cu aulorita'ea 
sa sau chiar cu pumn i pe con
frații în ru pasium — se înfră
țesc in jurul jocului de cărți sau

oblă-
a directorului

rnvuny tofi nemernicii și ra- 
lafii.

In aseni ițea atmosf.ri vei 
găsi pe fos ul restaurator plint- 
bându-și kilogramele /riutre 
mt el <le joc; pe tânărul cu pri- 
vifca obos tă de v ciu, imp r’i~ 
nent când e tras la ră pundere 
d» c<n va, chibiful care dimi
neața s ■ pl mbă căutând „cli- 
crtfi”. ar după masă la spatele 
unui jucător ași aptă p mană 
din câfig; acolo vei găsi p de
magogul car se umf'ă in p'ne 
și te tnfr abă provocator; Știi 
cu c ne ai d<'-a-facc"f

~D r nu ■ mimai atât. Pe lân
gă pariotarcii inul li inerfuca- 
bili și -r'dn ci d- tot d spr ful, 
care n’au i im e comun cu id’a- 
hirile și real sările poporului 
muncitor, in ..Camera so” 
atrași și munc'tnri. Pa a d ve
nit in focar ’e ontaminare a oa- 
men lor munci’ de viciile p ’re- 
sitei burgh : i.

Acest cii’b dc d 'srompunere 
morală trebue să disPar/l rât 
mai grabnic căc; r.ris'cnfa ’u: 
v a altora as •mănă’oare, este

(continuare in pag. //Z-a /
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SA CONSTRUIM O COOPERAȚIE 
NOUĂ SOCIALISTĂ

Piin decretul pentru organi aita 
Cooperației pe ba e noui, Partidul 
ți Guvernul dau masselor largi întin
gi. o ire dela orașe ți sate și cu deo
sebire (ărani or ăraci și mi luxași, 
uu ajutor puternic pentru ridicarea 
nivelului lor material și cultural, 
pon’ru construirea, sub conducerea 
Ci aed munci oare, a unui vi tor f - 
riclt. In mâini e hrăpăre(e ale ca
ld aliș ilor, cooperația a f< 3t un uij- 
loi de. exploatare și de jefui, e a oa
meni or muncii, a (ărănimii sărace ș 
mijlocașe. In fu.o ul unui număr res
trâns de profitori.

As ă I. In cooperația nouă, nu vor 
mai putea 
tua|Ii.

Uniți iu 
mul rând, 
vi ionare și des'acere 
raci și nrijlo ași vor fri ea 1 lătura 
iiitr’o măsură din ce tn ce mai mare 

j pe cliiibu ii și spccu'an|ii care mai 
dăinuie încă în schimbu ile de pro- 

| duse dintre sat și oraș și care je- 
fuesc deopotrivă pe micii produ
cători dcla sate, ca și pe oimenii 
muncii con umatori dela orașe.

Un rol deos bit de inpor.an' I au 
coopera ivele în sprijinirea (ăranî- 
k>r săraci și mijlocași cu unelte a- 
gpkole. Re oluția

3—5 Marile 
cooperativele 
secțiuni care 
muncitori u(iranior

In c >n.1i|iuni avanta-

sătească Îmbini! infe-

fi îngăduite asemenea si-
I 

cooperative — și tu pil
iți cooperative de apro- 

țar. uii să-

ședinței p’cnare

» C.C. al P.M.R. din 
a. C arată că pe lângă 
vor tiebui organi ate 
să îuclii.te c 
ne'ic ngrico'e 
joasa.

Cooperația
rusele particulare ale inijoaneh r de 
țărani săraci și mijlocași cn inte 
resele generale ale clasei munci oari, 
de construire a socialismului.

Pentruca Insă coopeiația să-și po.i- 
lă îndeplini sarcinile, ea trebue să 
capete o mai mare desvoltare, ca 
liebue cură|a(ă totodată de influența 
dușmanului dc clasă și de orice ră- 
înășifa a concepțiilor capitaliste. |

Orgnini a(iile de Partid, membrii 
do Partid, și fiecare om conștient al 
mumii trebue să veghe e pa noua 
cooperație să-și Îndeplinească saici- 
nile de luțjtă.

La conduLCrea cooperativelor tre
bue să ia parte activă elemente mun- 
diorești, țărani săraci și mijlocași 
devotați clasei muncitoare și țăiăni- 
inii muncitoare. In felul acesta, coo
perații lrl va putea îndeplini cu suc- 
C€; sarcina de a educa mi ioanele de 
țărani In spiritul cooperației noui. 
socialiste, de a p egăti condițiunile 
pentru transformarea socialistă a a- 
grlculturii.

Scăpată de jugul moșieresc

muncitoore de pe proprietatea 
din Lăpușnic, muncește cu spor 

pentru îndeplinirea campaniei agricole 
de primâvarâ

Tărănimea 
naționahzatâ

Prin lupta hotărîtă a clasi munci
toare, condusă de Partidul Munci
toresc. Român, 
proprietatea Statului, 
nun al poporului 
mele rămășițe de 
cofe, moșierești.

I.a Lăpușnic, pe 
pli alatorulu: Lazăr 
zi acum, liberi 
zeo! de țărani săraci dornici de a 
îmbogăți și desvolta bunul lor și al 
iuiuror ce'or ce muncesc. In locul 
Moșierului care bătea 
hiciușca, acum conduce 
pere un muncitor — liga 
care 15 ani a fost sluga 
Ini.

Inlreaga proprietate și-a schimbat 
acum fata prin munca entuz'as'ă a 
tinerilor și bătrânilor, a bărbaților 
51 femeilor.

TINERELE FETE CARE MUN
CEAU LA PLANTAREA ARPAGI
CULUI. AU INSAMANTAT 930 M. 
P. IN LOC DE 
VĂZUT. 
MULT.

Tinerii 
pomilor, 
pârțindu-se în trei echipe.

ASTFEL ECHIPA 1-a - CÂȘTI
GĂTOARE PANA ACUM IN ÎNTRE
CERE _ AVAND PREVĂZUTĂ 
STROPIREA A 120 POMI PE ZI, 
A STROPIT DE DOUA ORI FE 
ATAT. ADICA 240 DE POMI. S’AH 
EVIDENȚIAT CU ACEST PRILEJ 
TINERII OH. FLOREA ȘI ALEX. 
PI’RDUI.

IN ZIUA URMĂTOARE 
LUI MUTEANU ION, A 
PIT 377 POMI IN LOC DE 
AVEA NORMA.

Cu atât mal îndârjită 
lupta pentru îndeplinirea planului de 
de însămânțări. In timp ce atunci 

era moșierul stăpân nu se ara 
ztlnic decât trei sferturi de iugăr,

Partidul
au fost trecute iu 

ca bun co- 
muncitor și ulti- 
proprietăti agri-

[osta moș e a ex- 
Laslo, lucrea- 

și plini de avâat,

țăranii cu 
cu price- 
Martin — 
bogătașu-

DECI
609 CAT ERA PRE- 
CU 330 M. P. MAI

munceau la stropitulcare
s’au luat la Întrecere îm-

ECHIPA
STRO-

250 CAT

se duce

Țărănimea muncitoare 
din plasa Hațeg lucrează 
cuclanpentru îndeplinirea 
planului de însămânțări

de Par- 
Sindica- 

ț trăirii 
cu elan

îndrumați de organ! afla 
tid, cu ajutorul efectiv al 
t ului L da i iți lor Ag ic di. 
din plasa Hațeg, l.icrea ă
pentru indep inirea planului de in- 
sămân|ari.

Până aemn, ei au reușii a s m ne 
Ti Ia su a dm upra a(a totală p evă- 
zută in Pan pentru s zorul <te pi 
măvara și 58 Ia sută |x.‘n|ru p ima 
perioadă a campaniei de primăvară.

De semeni p in munci voluntare, 
țăranii d in p asa Hațeg sprijină ac
tivii;, e.r ;. Juriilor de o al

In ci s e i Con ;re u u Sn di al A- 
g i ol, ță an i mur.iiloii ;i go podă- 
riei model din comuni Berrlr loi, au 
chemat la Întrecere pe muncitorii 
de a go p .dă ia model uln Sânlărnă- 
rie, care au primit cu Însuflețire 
condi(ii e hotarîndu se a le depăși.

CU SPRIJINUL ȘI ÎNDRUMA
REA PREȚIOASA A ORGANIZA
ȚIEI DE PARTID. ȚARAN I MUN
CITORI DIN PLASA HAȚEG VOR 
CONTINUA CU ENTUZIASM 
MUNCA DE PANA ACUM CĂU
TÂND SA OBȚINĂ SUCCESE CAT 
MAI MARI. CAUTAND SA DE
PĂȘEASCĂ PLANUL DE sTaT.

I. Ile.mai

PLUGARI MUNCITORII
Bălălia însamân|ărilor de 
primăvară a începui,

(iranul muncitor Brândușe Petru ară 
eflnic cu o pereche de bol un jugăr 
și jumătate.

Scăpată de moșierul exploatator 
ii sabotor, țărănimea muncitoare din 
Lspușnic muncește cu clan sporit 
pentru îndeplinirea la timp 
bune conditiuni a campaniei 
cole de primăvară.

Soloman Ludovic, coresp. voi.

Folosiți timpul prielnic 
penlru arat

si în 
agri-

Insămânțând la limp 
goarele, să îndeplinim 
cinste sarcinile ce ne 
vin în cad'ut campaniei 
agricole de primăvară.

o- 
cu 
re-

Să luptăm pentru îndeplinirea 
cu succesacampaniei agricoledeprimavara

NOU A VÂNT BĂTĂLIEI INSAMaN- 
ȚARILOR, PENTRUCA BUNA IN- 
1)1 PI.1SIRE A PLANI LI ! IN-EAM- 

PAINF MAI MULTA PENTRU 
\r)l. FINIRI' CEI DIN FABRICI 
M l'ZIS--, I’.'-EAMNX O VIAȚA 
MAI Bl’- A PENTRU ÎNTREGUL 
l'OHrl? Ml ‘.’CIT'iR,

ZĂDĂRNICIȚI UNELTIRILF SA- 
I litAPE ALE CHIABURILOR ȘI 
NU LAi A |l NICI UN PETEC DE 
PAMANT NEINSAMANȚAT.

>L.) ÎNDRUMAREA PARTIDU- 
l.l'l. ÎNAINTE PENTRU ÎNDEPLI
NIREA CU SUCCF5 A CAMPANIEI 
AGRICOLE UE PRIMAVARA.

Țăranii muncitori din satul Mărtl- 
■eștj, plasa Orăștie, mobilizați In 
bătălia pentru buna îndeplinire a 
campaniei agricole de primăvară, au 
obținui un important succes in 
munca

Astfel, IN ZIUA DE 2 APRILIE 
FI AU TERMINAT PRIM 4 PERI
OADA A 1NSAMANȚARII.OR, 51- 
TUANDll-SE IN RÂNDUL FRUN
TAȘILOR IN MUNCA.

Exemplul țărănimii muncitoare 
din Martine'li trebue sa fie o p Ida 
pentru toii muncitorii din 
detulul nostru.

ȚAR.ANI MUNCITORI!

satele ju-

DAȚI UN

Realizări gospodărești și de 
folos obștesc în plasa Geoagiu

Din Inițiativa organi ațlel de pla
sa P.M R. Geoagiu. Iu aceas.ă p jsă 
au fost rea i ate numeroase lucrări 
de (olos obș'.esc.

Astfel, In raiul Boiu la chemarea 
organi a'iei de bază p țruii.tia lo
calnică a construit un drum |X3 o 
d stania de ; >.i". •.i ? d! •!’ apa 
Boiului cu lemn și [ iură p n ru sla
bi iiej lir.uați 1 aci ui drum. P.n- 
tru efe.tuarca acestor lucrări 
fost

luntară ru b ațetc ș| 540 ore 
carele In valoare de 113 00) li.

In silul l'obâlna t t din i i|iativa 
organi a iei d baza s’au
1.000 o e de mumă v >lirnrară 
ion.iruirei unui drum 

lei.
In 1 oinuna Bă.iiiți 

organi alia de bază 
mune au prestat 700
volun ara [<-mru pi r. irea a ’3 
de șosea tn valoare de 42.000

CĂRȚI BUNE DE CITIT

In val

ex- cutat
p.-ntru 
are de

au 
depuse 5.120 ore de muncă vo-

mobili 
locuitorii 
ore de muncă

1 m. 
ldL

a|i de
co-

plesă do teatru cu subiect 
in care au orul arată cât

co
de 

re-

O 
m'c 
mare este primejdia pe care o 
prezintă vracii la sale.

Căutând să in-ele gândurile șl 
simțămintele bune ale țărănimii mun
ci.oare vracii care nu sunt de fapt 
decât s'ugl credimlase ala cli abu- 
rlndl, in cală 
să creadă Iii 
băbești.

Des'rur că
leacurile vracilor 
iă-șl dobândească sănătatea. Dlm-

po piu aii ificăndu-l 
d.scântcce $1 leacuri

n‘cl descântecele, idei 
nu ajuți n'irânul

20

lea-ori. 
Imbolnă-

„HÂRBU' CU LEACURI" 
de Toma Șipofeanu — Lei 

potrivă de cele mal multe 
curie b beții al.- vri <!<>r
v, sc r al lâu a! chiar omoară pe ■- 
cela care a 'icul gicțala să se a- 
driscz.- ac-ror înșelători.

In p'e a , Hirlru’ cu leacuri-”, au
torul arară plugăr'm l munc loare, 
sub o formă I ari e, care este adevă
rul, cine se ascunde in spa c'e vra
cilor ;I u dc duce câteodată u>n- 
rln|a. Ace!» care va c'tl piesa a- 
ceasla va :e învățăm u e folo
sitoare.

DE SPUS LA ȘEZĂTORI"
de Maria Bănuț ți D Corbea — Lei 49

Cartea aceas a cuprinde mai multe
poezii din viata
ceste poezii
torile ce se
și fetele le
ian parte la

Poeziile din volumul ,.Do spus la
șezător ”, in ătișează în.ărnp ări din 
lupla de clasă pe care o duce |ă-

n

pot 
Un 

pot 
adunări.

satelor noastre. A- 
fi folosite la șeză- 

în sat, unde flăcăii 
recita acelora care

r; uimea noastră muncitoare 
'cutur.-. jugul asuprire! și 

firilor cliiaburești.
Pentru plugar? munc tort

,.De spus la ne
folositoare care 
n." elului cultu-

pentru 
a unel-

$1 pen-
tru ateneele a e ti, 
tăiori" este o carte 
ah a la rid.carea
ral al țărănimii muncitoare.

Așa au luat ființă cetele în satul Vaidei...
E primăvară. Grâul de toam

nă a și răsărit. Acum brazdje 
negre așteaptă să fie însămân
țate cu grâu de jrimăvară... In- 
sămânțări/e in unele sate sunt 
pe isprăvite, în altele abia acum 
începe aratul. Au rămas în ur
mă....

.Ș'i trebue totuși ca planul de 
însămânțări să fie îndeplinit: 
asta înseamnă pâine din belșug 
pentru muncitorii dela orașe și 
sate.

Unde treaba merge mai greu, 
unde muncile agricole sunt în 
întârziere acolo vine Partidul 
să ajute țărănimea muncitoare 
cu sfaturi, cu îndrumări și lă
muriri. Acolo caută mai dârz 
să mobilizeze la muncă
torimea satelor, s’o facă mai vi
gilentă față de uneltirile chiabu
rilor.

munci-

* * *
satul Vaidei, au ve- 
agitatori dcla or gă

Iată, in 
nit câțiva 
nizafia de Partid din Cu gir. Era 
Duminică pcla amiază și lumea 
s’a adunat cerc îtt jurul lor.

Tovarășul Jonpan Ion a înce
put să intre în vorbă cu ci: cum 
stau cu arăturile? cu semănatul? 
fi la droaia de întrebări pe care

gloată și s’a apropiat de agita
tori.

— Tovarăși, acum că ați ve
nit aici, spuncțl-ne mai lămurit 
ce sunt acelea cete.

Jonpan Ion a început să-i lă
murească ce c o ceată, cum se 
întovărășesc mai mulți țărani 
muncitor- pentru a-și lucra îm
preună pământurile cu mașiniht 
SMT și asa din vorbă în vorbă 
a început să se înflăcărez :

— ....dacă ari cu 
o recoltă ma: bună 
chiaburi. Nu mai 
mergi cu căciula în 
rog’ de ei să-H dea 
plug ca după aia să te jefuiască 
de tot câștigul. B

Aratul cu tractorul costă mai 
puțin, că Statul face înlesn ri 
celor săraci, te apără d' lăco
mia chiaburilor și aduce un câș
tig mai marc. 'Astea sunt cetele 
tovarăși.

Acum însă a început să se 
necăjească badea Nistor. Nu că 
nu i-ar fi plăcut ce au spus agi
tatorii — cuvintele lor i-au mers 
drept la inimă — dar și-a adus 

vrea... dar.... unii aminte de timpul când a lucrat 
la chiaburul Străuț loau.

s’a 'desprins din — .... n’am avut altă cale. rA

răsptntdă cât mai

pâine trebue să 
să îndeplinim Ia 

însămânțări —

țăranii muncitori le puneau se 
străduiau să 
pe înf ies.

— Pentru 
muncim fi
timp planul de 
le spunea Jonpan. — Pentru 
pâinea voastră a muncitorilor 
dcla sate și pentru pâinea celor 
ce muncesc la orașe. Dacă vom 
avea pâine, vom putea da țăra
nilor mai multe unelte, mai 
multă stofă, mai mulți bocanci...

Toți ascultau cu atenție. Are 
dreptate vorbeau ci între ci....
fi numărul lor creștea mereu, 
cercul din jurul agitatorilor de
venea tot mai mare.

Jonpan le-a ghicit par'că în
trebarea: Cum să îndcplinin 
la timp planul? și a început să-i 
întrebe.

— Da cete ați organizat aici 
în sat?

— Cete?.... nu — primi un 
răspuns abia șoptit.

— Cum? uu vreți să arați pă
mânturile cu 
lui? Sau....

— Ba am 
zic...

Nistor Ion

tractoarcle Stătu

tractorul ai 
,ri scapi de 
ir bue să 

mână .<■<! te 
boi1 sau im

trebuit să-i cer să-mi are cu 
boi' lui jugărul meu d' pământ. 
Si pentru asta a tebu t ca eu 
să-i muncesc fără plată mai b ne 
de go dc zile. Și p clea a tras-o 
d' pe noi num* U .«• : .-J- 
ț ască. Acum cu cetele li s’a în
fundat la toți....

Lc-a dat un gând la cei adu
nați la sfat cu agitatorii.

— Uilc noi a-’cm trei 
tractoare în sat. Cc-ar fi dacă 
am împrumuta pluguri dela SAf 
T Orăști' și ne-am apuca să ne 
lucrăm pământul organizați în 
cete?

» * *
agitator, tovarășul 

Bazil, împărțea celor 
acolo z are, .Scânteia

Celălalt 
Popescu 
strânș' 
satelor”.

— Ia 
de care scrie aici 
înainte cu cetele, 
drag la fotografia cu tractoarele 
care trăgeau braed- adânci....

— Mai vcitifi pc’a noi tova
răși. Mul'e lucruri bune n -ați 
spus. Acum par'că ș noi am 
avea alți ochi; pe toate Ie ve
dem mai bine....

Așa au luat ființă cetele in 
satul I'aidei....

uite! ziceau ci — ăștia 
ne-au luat-o 
Se t< fau cu



DIN CAM PUL MUNCIlk
MUNCITORII INDUSTRIEI CERAMICE din Baru Mare 

obțin succese Însemnate In lupta pentru Îndeplinirea Planului
MULUI DE PRODUCȚIE DE PE
LUNA MAI.

Deasemenea, echipele
Ci ăclttnescu Iordan și
Paluț, in cerc lucrează 
lentei, ciclu 2 
tul lunci Mal.

Umil d'n re 
succese a fost 
Manea Gavril.
ren cărămlz b>r refiac are. Organl- 
zându-șl 
ranlitrea 
deniâuă, 
d ieri e e 
cărămizi 
cu al a,

Li Industria
re, organ rația 
șurat o Intensă
Pentru antrenarea 
întreceri socialiste. Iu 
cer , muncitorii dela 
formarea c.'țramizilor 
și cărămizi refractare, 
dela cup.oarele de
nut succese remarcabile în muncă.

< HȚiNAND Dl PĂȘIRI Dl'. NOR
MA MEDII 
CHII’A DE 
SUNAR A
DUSA DE TOVARĂȘUL POPA Nl- 
CODIM, LUCREAZĂ D;N ZIUA DE 
1 APRILIE IN CONTUL PROGRA-

Ceramică Baiu M»- 
de Partid a de fa- 
inuncă de lămurire 

muncitorilor în 
aceste întie- 
cariera, dela 
de te-acolă 
muncitoarele

uscat, an <i''țl-

DE 15!) LA SUTA, E- 
I <EPARARl! Șl FA- 

CARAM1ZILOR CON-

tovarășilor
Bara loan 
inai multe

Aprilie produc în con-

cele mal frumoase 
obținut de tovarășul 

El lucrează la luma-

norniă de 280 In sulă, Inlrecând cc- 
Iclali echipe cu care te g se le in 
întrecere.

ASTI EL, MUNCI TORII INDUS- 
IRIEI CERAMICE DIN BARU MA
RE, OBȚIN SUCCI T. INSEMNA- 

LUPTA PENTRU A PRO- 
CAT MAI MULT IN CÂ
RLANULUI.
GII. MARIN, coresp. voi.

1'1! IN 
DUCE 
Ul’i'l.

munca mal bine, prin a- 
pămân ului refracta la In- 
sciirl.'ind timpul mort intre 
operații de lormarc a unei 
șl de schimbai ea a une a 

a realizat o depășire de

IW <» TT ie

Pentru asigurarea bunel 
aprovizionări a populației

La Baru Mare a fost deschis 
un magazin de Stat Universal

Muncitorii
răniniea muncitoare din Baiu

întreprinderilor

lipsa u- 
în loca-

de Păr

Si ță- 
Mare 

aveau de întâmpinat mari greutăți 
iu aprovizionarea cu alimente, te- 
xst I? și alte produse, din 
mii magazin de desfacere 
litate.

D:n inițiativa organizat ei
tid, s'ndicatele muncitorilor cons
tructori și forestieri au analizat pro
blema deschiderii unui Magaiin de 
Stat universal, care să aprovizione
ze populația d.'n localitate-

Pentru înființarea acestui magazin, 
muncitorii 
țărănimea 
&u depus

Z
oluntare

E- - -

din întreprinderi cât și 
muncitoare din localitate, 
un mare număr de ore 
de muncă pentru repara

rea și amenajarea localului maga
zinului. Zilele trecute, magazinul bi
ne aproviz onat cu produse alimen
tare și texiile a fost inaugurat.

Prin deschiderea acestui Magazin 
de Stat, muncitorii șl țăranii mun
citori din Baru Mare și din satele 
înconjurătoare, sunt feriți de spe-

mișcării 
întărirea 
cu țără- 
transfor- 

își

Corni elul Central al Confederației 
Generale a Muncii, luând în discuție 
sarcinile care stau în fața 
sindicale în lap,a pentru 
alianței clasei mun i oare 
nimea mun i oare și pentru
marea socialistă a agriculturii, 
însușește în întregime linia și sar
cinile trasate în Ședința Plenară a 
Corni c.ului Ccnt al al P.M.R. dii 
3-5 Martie 1949.

* * *
Sindicalele, ca cele mai largi oc- 

gani-ații de massî ale clasei mun
citoare și ca principalul ajutor al 
Parlidului în mobili area și organi
zarea masselor muncitoare pentru 
construirea socialismului, au sarcini 
mari în lupta pentru crearea condi
țiilor de transformare socialistă a 
agriculturii.

Corni e.ul Central al COM. sub
linia ă că, pentru asigurarea condi
țiilor necesare transformării agricul
turii individuale și 
agricultură mecani 
sarcina centrală a 
mobili a ea tuturor 
vederea îndeplinirii 
pe 1949.

In ărirea alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare și trans
formarea socialistă a agriculturii cer 
mobili area țărănimii muncitoare în 
lupta împotriva exploatării chiabu-

p.iniitjve, întPo 
a.ă, socialistă, 
sindicatelor este 
salariaților 
Planului de Stat

în

cul și 
în alte 
turi.

de drumurile la PetroȘenl 
localități pentru cumpără-

șl

GH. MARIN, coresp. voi.

Se dislribue zahărul pe lunile Aprilie Mai și Iunie 
și uleiul pe lunile Martie și Mai 

Cum se face dis'rlbuirea zahărului și a uleiului
In conformita e cu dlspo ițiunlle 

Minis e ti ui Gonicrjului și Aliinen- 
nouilor 

disltibai 
pe 1 mile

Sub îndrumarea organi. ațiel de 
Partid și UTM tinerii săteni din 
plasa Geoagiu au organizat zilele 
lieculc un concurs artistic de co
ruri, dansuri ti scenete între cămi
nele culturale.

Au participat la concurs tinerii 
încadiațl în echipele arîtsnce din 
Geoaglu-Băi, Mermezeu, Văleni, 
Ceru-Băcăinti, Rapold Bobâlna 
Balșa, Geoagiu șl Bozeș.

Au fost prezentate cu acest pri
lej coruri, dansuri precum șl piesele 
Daja, S’a spart sa'ul șl Capra Zam
firei, bucurându-se de aprecierea 
și aplauzele asistenței.

tației, o.lată cu cinilma 
cartele de a i itenle se vor 
urmă oarele cute de zahăr 
Apti ie Mai și Iunie:

IV cartela A 2 kg; B.
C. 0 75 kg; D 1, 0,50 ș D 2, 1 kg.

Caii inele vo |.rimi pe Im a <l’- 
labe! co a de 10) gr. aliăr p nl u 
lie are ^a'ariat abonai.

Populația rurală va piimi tot tâlc 
20!) gr. lunar de fi.care tneinbiu de 
faini.ie; tana'o ii c câ'.e 2 kg. p li
tru fie are paf bugetar, spital ie câte 
l,2ă kg, i ir in enia;cle, cămin le. or
felinatele și creșcle câte 250 gr. 
lunar.

Dejsemenl va începe distribuirea

15 kg,

cotei de ulei pr
Mai după curii urmei a: 
li. 0.15 kg; C 0,50; Dl 
câ e 0,10 kg.

Disiribu'i < 
Nr 9 < 1 .< r- 
e’e p 
li e 
eli i tații p n ru amb le luni o utM 
sau nu nai | <• o sin gură lin.

S m i o ii c piimi c In ai eb.ași con
diții cj și zahărul: 1,20 kg. lunar, 
cantinele 0 30 kg., itih-rnab le cămi
ne e, orie in iu le, a iței și p niTn- 
clarele, i â e 0 25 kg.

Pe Mar i distribuția u'rîu'ul va 
trebui termin ită până 11 21 Apri
lie, iar pe Mii până li 20 Maiu. 
După acea ă dată valabili it< a bo
nurilor in etc-a i

S. Nledermann, corcsp. voi.

Angajați în întreceri sociali *

Muncitorii dela suprafața care deservesc 
sectorul 5 al minei Lupeni realizează 

importante depășiri de norme
Pen'ru a asigura b tna aprovizio

nare a minerilor din abatajele sec
torului V din mina Lupeni cu ma
terial lemnos și vagonete goale, e- 
chipe'e de mun i ori dela suprafață 
care deservesc acest sec or aa por
ni la întreceri socialiste între ele.

In luna Martie n oneroase echipe 
care lacrcază la încărcarea 1 mnului 
pe cărucioare, precum și ac.lea care 
transportă vagonetele pline 
bune dela gura minei, au 
mari depășiri de normă.

Cel mal frumos succes a 
ț'nut de echipa lui Medgyeșl

sută, a tovnră- 
cu 23 la sută, 
Iosil șl Moldo-

Ghcorghe cu ?3 la sută, Zbo- 
la sută, iar c- 
tovarăsli Ilor-
Bucur, Lipan

lunile M« tic și
A. 1 kg; 

și Iz 2
ulei.

e va face p- bonul 
din An i i ț» n'ru cota 

Miri.- ș' pa bonul Nr. 1 
din luna Mai. Po»< ■■ uii p>t ri-

Lurnaliștii și turnătorii uzinelor 
„Victoria" din Călan au dat un 

nea < vânt întrecerilor socialiste
(Urmare din pag. l-a)

Iii cadrul acestor întreceri, lur- 
nalișiil dlu echipa tovarășului Mur
gii Iosif, au dat in primele 7 zile 
ale lunci Aprilie II,25 la sulă peste 
program, echipa lui Suciii Alexandru 
9,56 la sută peste program, Iar acea 
n tovarășului EtiUșohi I.nzăr 5,69 la 
sută

INSA FIIRNALIȘTII DELA CA
LAN SUNT HOTARIȚI SA PRODU
CĂ Șl MAI MULT. PENTRU A- 
CEASTA EI URMĂRESC CU MARE 
ATENȚIE REDUCEREA TIMPULUI 
DE ÎNCĂRCARE Șl INTRODUCERE 
IN FURNAL A 
TRIVF.SC CU 
DEBITUL DE 
STRADUESC 
ȘARJELE 
SCURT.

GHIFTELOR, PO- 
MARE ATF.NTIE 

GAZOOENE, ȘI SE 
SA ELABOREZE

INTR’UN TIMP MAI

MARI DEPĂȘIRI DE NORME 
LA TURNATORIE

Urmând exemplul furnaliștllor,

turnătorii dela Călan au pornii la 
)n recerl In cinstea zilei de 1 Mal 
In cadrul aces'or întreceri, lucrând 
la (urnaiea radiatoarelor pentru în
călziri centrale, tunătorii Precup 
fosil, Mal| Marcu, II. Puț loan șl 
I ăsconl Lazăr au depăș ( normele 
cu 292 la sulă. Mun Itoarele Gaș- 
parescu Marla • i Șandor Elena care 
lucrează la prepararea garniturilor 
necesare la montarea elementelor 
radiatoarelor, au depășit norma cu 
185 la sută. Deasemenea. lucrând la 
al o lucrări necesare procesului de 
producție al radiatoarelor, echipele 
tovnrășllor D ăgan I an șl Contese 
Iosif au depășit normele cu 264 la 
sută.

ASTFEL. MUNClTnP!I UZINE
LOR „V'CTORIA" DIN CALAN, 
LUPTA PENTRU ÎNTÂMPINAREA 
ZILEI PE 1 MAI CU NOUI ȘI 
NOUI VICTORII IN MUNCA.

C BUTANCHE, coresp.

cu căr- 
realizat

1 
[ost ob- 
Alexan-

dru, care a depășit norma cu 50 la 
sută. Echipa Iul Szabo Mllial a de
păși: norma cu 39 la 
șuiul Szamly Petru 
a tovarășului Scliapt 
van
rOjki Ludovic cu 22 
chipcle conduse de 
vath Ada'bert, Alic 
loan, Borza Androiiic, Rusu Petru, 
C'ilciundean loan, Cnstin loan. Land- 
franz Ștefan, Langraf Iosif și Popa 
Tiaian. au realizat depășiri de nor
mă intre 10-12 la sută.

Stănciolu Nlcolae, coresp. voi.

(Urmare dia pag. l-a) 
un pericol permanent de corup
ție pentru oamenii cinst ți.

/lemn se construise c’uburi 
muncitorești, se clădesc cămine 
culturale, biblioteci, dar na se 
sprijmă desfrâul burgheziei care 
degradează omul și-l face robul 
unor patimi ignobln

eri

mai 
sate,

rești, cer întărirea vigilenței împo
triva uneltirilor dușmănoase și 
ininale ale chiaburilor.

Pentru desfășurarea în cât 
bune condijiuni, a muncii la
Uniunile vor î îdruma sindjcatJfe ca, 
împreună cu Con i iile Sindicale Ju
dețene, să întocmească un plan con
cret de activitate, în ași fel încât 
fiecare sindicat să se ocupe de un 
anumi: număr de comune și sate.

• * ♦
In lupta pen.ru limitarea exploa

tării capita'iste la sate și pentru 
transformarea socialistă a agricul
turii. sindicatelor de salariați agri
coli le revine un rol important. EU 
trebue să organi eze efortu i e mun
ci oi or agri.oi pen ru îndeplinirea 
planurilor de producție ale uni ați - 
lor agricole de S af și să v.ghe e la 
permanenta îmbunătățire 
maleriale și culturale a 
din aceste uni ăhi.

In sectorul particular,
trebue să mobili -eze salariații 
gricoli penlru împiedecarea chiabu
rilor de a sabota planul de pro
ducție stabilit de Stat și pentru a- 
părarea intereselor materiale ale sa- 
iariaților agricbli față de chiaburi.

In vederea îndeplinirii rolului pe 
care îl au Gospodăriile Agricole de 
Stat și Stațiuni e de Mașini și Trac
toare. Comitetul Central al Confe-

Uniunei Sindicatelor de Sala- 
Agricoi următoarele sarcini: 
veghe e la api.area în mod 

a noului sistem de salari are 
cantitatea și calitatea muncii

a situației 
sala iaților

sindicatele
a-

derațiri Generale a Muncii pune îi 
fața 
riați

să
just 
după
depuse, întocmirea unui proect de 
contract colectiv pe p.incipiul con
tractelor colective încheiate în sec
torul socialist; prinț palul niiiloc de 
mobili'are și desvoltare a inițiili- 
vei și a forței creatoare a salaria
ților din Gospodăriile Agricole de 
Stat și Stațiuni e d_- Mașini și Trac
toare. trebue să 
ciallstă.

— In se.to.ul 
tele de salariați 
se ocupe cominuu de condițiile de 
salari' are, de cazare și a imentare 
ale salariaților.

Pentru a înarma salariații agri
coli împotriva exploatării chiaburi
lor, Uniunei va elabora un contract 
individual tip.

Munca ce le revine Sindicatelor de 
salariați agricoli în reali area sar
cinilor date de Partid, cere riaica- 
rei con inuă a n'velului cui ural po
litic al salariați.or agricoli. Presa 
sindicală trebue să dea mai multă 
atenție muncii de educație în rândul 
salariaților agricoli.

Pentru a asigura o mai bună or- 
gani rare a sindicatelor de sa a iați a-

tic întrecerea so-

parjcular, Sindica- 
agricoli trebue si

grico i, Comitetul Central al Confe- 
feJerați.i Generale a Muncii hotă
răște reorgani' area pe p ășr a Sin
dicatelor de sa'ariați agricoli.

Pen ru ridicarea nive'u ui cul.ural- 
polijc al cadrelor, Uniunea trebue să 
treacă din timp la organi area de 
cursuri, șco'.i de cadre serale, semi- 
narii și va pregăti deschiderea u- 
nei școli medii

.* * *
Importanța mișcării coopera id- în 

condițiuni'e aciuate, constă în fiplul 
că ea îmbină interesele particulare 
ale milioanelor de țărani săraci și 
mijlocași, cu interesele generale ale 
clasei muncitoare, creindu-se astfel 
posibi i ați pen ru ca țărănimea mun
citoare să poa.ă păși mai lesne pe 
drumul socialismului.

Trebue arătat că cooperația apără 
țărănimea muncitoare de jaful chia
burilor și asigură 
schimbului de mărfuri 
sat.

Erisfența unui asemenea cuib, 
a unei „Camere 20", este râH- 
jctul hidos al dușmanului de 
clasă care, neputând lovi, sfi- 
d ază munca cinstită a m ilar 
de oanten' dm mine, fabrici și 
uzine.

Nu mai vorbim de prestigiul 
unei inst tații comunale căr. a 
ntt-i este permit să tol~reze sub 
autoritatea firmei sale, sau a 
conducerii, o asemenea ladă de 
putregaiuri.

Să stârpim cuiburile de infec
ție. Să nu se facă dn Rrsfcu- 
ranfu’ Comunal locaș pntru a- 
dăpost'rea decăzutei și nărăvi
tei burghrz’i, a vic'ilor ei.

,.Cam ra 20" e un cuib d' ’ii- 
feeție care trebue îndată să dis- 
parăl

le. A. M.

Primăria Orașului Reședință de u 1. 
DEVA

Nr. 1345/919

TABEL

îmbunătățirea 
între oraș și

» * •
Comî.etul Central al

Generale a Muncii pune ca sarcină 
tuturor Uniunilor de a prelucra a- 
ceste ho.ărîri cu sindicatele, p.ntru 
mobi.i area tuturor categoriilor de 
salariați în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de ședința plenară 
a Corni e,u'.ui Central al P.M.R. din 
3—5 Martie 1949.

Confederațici

despTe tinerii născuți în Deva cri 
nu s’au prezentat pentru înscrierea 
în tabelele de recensământ la Pri
măria Deva.

Din anul 1923
Ciurar Miliai, Lăscuș Ni o'ae, Fi- 

lip Laurean, Fiipachc Dumi.ru, Ma- 
teșiu Miron, Marc Sabin, Popa iosn 
și Suiaga Desideriu.

Din anul 1929
Blan Ernestin, Bodea loan, C u- 

nya Arno'd Oto Iosif. Gras: Da- 
niiă Martin, Mirea Victor, Mangi- 
nă Mircea și Oprișor Oto.

Autoritățile și locuitorii cari cu- 
110 c pe cei de mai sus sunt invi
tați a-i îndruma la Prmăria Deva 
pentru înscriere.

PIERDUT cartela de alimente t p 
A, eliberată pe numele Tcb i 
Iosif din comuna Petrila-Lonca

Declar nulă.

pen.ru
Dumi.ru
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In Ședința Comitetului Politic Special din 6 Aprilie

DELEGHTUL SOVIETIC MRUK R DEMRSCRT 
MANEVRELE „COMITETULUI IN TERIMRR'

NEW-YORK, 8 (Radar). — La 6 
Aj-rLie Comite,ul Poli.ic special al 
Adunai 11 Generale ți-a reluat acti
vitatea.

La propunerea delegatului polonez 
sprijinii de rcpie Mutantul Uniunii 
Sovie ice, Corni etul a ales pe repre- 
zenlan ul cehoslovac, Goudek ca vi
cepreședinte.

Le|xe cu antul Uniunii Sovi lice, 
Malik, v expus pe scurt atitudinea 
delegației Uniunii Sovietice In așa 
numitul „Corni et Interimar1’.

„Corni etul Interimat” a căutat să 
impună modilictrea regu ilar de pro
cedură ale Adunăiii Generale. Pen
tru a-și asigura succesul in reali
zarea scopurilor lor egoiste, rup re 
zentanții b ocu ui anglo-amciican au 
pornit la o ofen ivă împotriva prin
cipiului unanimității, care constilue 
piatra de hotar și ba a existentei 
Organi ației Na iuni or Unite.

Deaceea se întreprind tot felul de

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNI IE NU ESTE COMPETENTĂ SĂ EXAMINEZE 
CHESTIUNI IN LEGĂTURA CU CETĂȚENII STATELOR SUVERANE

NEW-YORK. 8 (Rador). — La 
6 Aprilie Comitetul General a re
luat discuțiile In p ie ința nouilor 
clies iuni pre entate spre a fi înscri
se pe ordinea de i a Adunării Ge
nerale.

Delegația Boliviei a propus ca se
siunea să discute clies.iun-a „exa
minării procesului ca dinalului Mirtds 
zanty”, în timp ce delegația aus
traliană a p>us chestiunea „respec
tării drepturi or și Lbcrlățilr fun- 
dainen ale ale omului In Bulgaria ți 
Ungaria”.

încercarea de a aduce aces'e 
chest’un’ în fata Adunării General» 
constitue o cont nuare d tectă a pro
pagandei ncepută de ziare’e reac
ționare d n Ștafete Unde șl din al'e 
(ărl in !<șălură cu procesele grupu
rilor de c nspîratori reacț'cnarl, 
speculanți, spioni șl agențl al servl- 
cll'or de spionaj bri'an’c și ame ican, 
procese care au avut loc recent In 
Bulgaria ș' Ungaria.

Minds enty ca și grupul de c e- 
rici spioni din Bulgaria au făcut 
mărturisiri compecte la procesele 
lor, ceeace majoritatea presei mon
diale a fost obligată să recunoa că.

, Hoi Vom continua cu aceeaș 
hotărîre să luptăm pentru pace"

Ampoirea mișcării pentru pace în America
NEW-YORK, 9 (Rador). — For

țele prog es ste din S ațele Unite se 
opun cu ho ărîre cercurilor reacfo- 
nare americane care vor să treacă 
' uh tăcere amploarea care a luat-o 
mișcarea pen’ru pace in America.

Cons’liul Național pentru arfă, 
9 iînt' $1 l'teratură a organizat nu
meroase ree'lnguri in care s’a sprl- 
’nt hotrrir a luată de Congresul 
Intelectualilor pentru pace din Sta- 
(e'e L'n'te, care a avut loc recent la 
New-York.

La tnee’lngul cate a avut loc la 
Boltimore a luat cuvântul scriitorul 
Howard Fast care a condamnat in- 
cereărî'e de a se Introduce legi anti- 
comr.n'ste. Part’clpantli la meeting 

manevre, se Inventează noul reguli 
de procedură și se fac diferite pro- 
puneii avan ajoa6e blocului anglo-a- 
incrican, care sunt apoi impuse Adu
nării Generale.

Gonii.etul a început apoi exami
narea cliis iiliiii înto.rnhii listelor de 
candidați [/eu ru posturile de membri 
ai „comisii or do conci iere” și „co- 
misiunilor de anchetă”.

Scopul recomandărilor „Comitetu
lui Interimar” în p. ivința acestor 
liste este de a stabili o astfel de 
procedură pentru re olvarca li.igii- 
lor și cont.ic clor internaționale în
cât aceste litigii să nu mai fie exa
minate de Con-Liul de Securitate, ci 
de anumite comisiuni spe laie.

Repre entanții Statelor Unite Chi
nei, Perului, Nouei Zeelinde, și Uru- 
guailui s’au 'pronunțat tu favoarea 
acestor comisiuni.

Ei au fost combătuți de rep-e-

Sentinta dreaptă a hibernalelor po
pulare ungar și bulgar este folosită 
acum pentru lansarea unei campanii 
de ațâțare împotriva regimurilor de 
democrație populară din aceste t^ri.

Repre en‘antul Poieni i, a decla
rat că Comitelui General trebue mai 
întâi să cxam'ne e dacă Adunarea 
Generală este competentă să ia In 
discuție ches iuni'.e propuse de Bo
livia și Austra ia.

EL A ARATAT CA NICI DELE
GATUL BOLIVIAN ȘI NICI CEL 
AUSTRALIAN NU AU TĂGĂDUIT 
FAPTUL, INCONTESTABIL PE 
CARE L-AU PREZENTAT CA ESTE 
CE COMPETENTA EXCLUSIV IN
TERNA A UNGARIEI ȘI BULGA
RIEI ȘI CA ÎNSCRIEREA ACESTOR 
CHESTIUNI PE ORDINEA DE ZI A 
ADUNĂRII GENERALE AR CON
STITUI O VIOLARE FLAGRANTA 
A CHARTEI.

Delegatul polonez a reamintit că 
tratatele de pace cu Bulgaria și 
Ungaria stabi'esc tn mod precis că 
ou e ligii în legă.ură cu interpre
tarea și executarea Tratatelor de 
pace tr.buesc deferite comisiunii am
basadorilor celor trei puteri U.RS.

au înfierat act’unea autorităților din 
acest oraș, care au Interzis negru
lui Armat'ce, cunoscutul i m ’e șt in- 
ță, să șadă a'ături de ceila'tl ora
tori.

Intr’un mesaj adresat secre'arulul 
de Stat Dran Acbeson, Consiliul lo
cal d‘n Sa'nt Lou's al Consiliului 
Național pen’ru artă, știință și lite
ratură înfierează act’unea depar’a- 
mcntulul de Stat care nu a acordat 
v’za oaspet’lor s răinl 'a Cengres. In 
telcgrarvă se spune că „ACEASTA 
ACT'UNE ESTE MENITA SA SUB
MINEZE MIȘCAREA DE PACE. 
NOI VOM CONTINUA CU ACEIAȘI 
HOTARIP^ CA LUPTAM PENTRU 
PACE", — încheie mesaiul.

zenlanțil Bieloiu ici, Polonii șl Iu
goslaviei.

Repre imamul Bielorusei. a sub
liniat în cuvânmiea sa ca .Comi
tetul Iuteiimar” caută să împiedice 
par.iil|-area Consi iului de Sciuiii.te 
la io olvarca diftiltelor 11 îg i in
ternaționale.

Discuții e In această ches iune vor 
li reluate in ședința viitoare.

* • .
NEW YORK, 8 (Rador). — Co- 

int ut Politic al Adunării Generale 
șl-a reluat lucrările Iii ziua de b 
Aprilie.

Deschizând ședința, președlnl’le 
Comitetului Van Leng' nhove (Bel
gia) a anunțai ord’nea de zl a Co- 
nilletuhi1. Pi Inia problemă cari va 
II desbătută va II probi' ina fustelor 
colonii Italiene d'n Africa, apoi a- 
ce('a a Spaniei I anchlsle șl In al 
treilea rând sltuafla hindușilor d'n 
regiunea sudafr’cnnă.

S., U.S.A. șl Marea Britanic din 

Ungaria șl Bulgaria. Această corni 
siune însă nu a fost folosită de cei 

caie aduc acu ații împotriva regimu
rilor de democrație populară din Bil- 

garia și Ungaria.
„CONCLUZIA ESTE CLARA — 

a spus delegatul polonez In Inchcerc 

— ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR 

UNITE Șl ADUNAREA GENERA

LA NU SUNT COMPETENTE SA 

EXAMINEZE CHESTIUNILE IN LE

GĂTURĂ CU CETĂȚENII STATE

LOR SUVERANE, CETĂȚENI CA

RE TREBUE SA SE SUPUNĂ JU

RISDICȚIEI ȚARII LOR"

Delegatul belgian a declarat că 

deși el are unele „Indoeli” în pri

vința acestor chestiuni, totuși spri
jină înscrierea propunerii pe ordinea 

d« I i Adunăiii. Această p opunere 

a mai fost sprijinită de r<pre entanții 

statelor Panama, .Chili, Canada și 
Franța.

• » •
NEW YORK. 8 (”ador). — Cu 11 

voturi contra 2 (Uniunea Sov'e’lcă 

șl Polon a), Comitatul general a a- 

probat înscrierea in ordinea de zl a 

Adunării Gncrale, a propunerii A- 

us'raliel șl Boloviei de a sF exami
na chstlunea dacă „drpturlie șl li

bertățile lundamenta'e ale omului” 

au fost respectate la procesele 

„demnitarilor bisericii” din Ungaria 

șl Bulgaria.

SCÂNTEIA
Organ Central al PMR

Intr’o atmosferă sărbătorească

La Kremlin au luat sfârșit lucrările 
celui de al Xl-lea Congres 

al Comsomolului
In ședința de închidere s’a decernat Comsomolului 

ORDINUL „LE IN“
MOSCOVA, 9 (Rador). — TASȘ 

transmi.e:
La 8 AprLie la Kremlin a luat 

sfârșit mtr'o atmosfera f uiva lu
crări e Congresului al -\l-|ea al Com- 
somolului.

Pieșcdintele Mihai ov a dat cu
vântul iccretaru ui Pre idiului So
vie uiui Suprem al U R S-S. Go kin 
care a ci it Decretul Pre idiului fo- 
viefului Suprem prin care se de- 
cernea ă Comsomolu ul Ordinul ,,1 e- 
nin”.

După citirea Decretului — preșe- 
■Inee Pre idiu ui Sovi ului Suprem 
al U.R.S.S. — N. ȘvernL a în
mânat Ordinul , Lcnin” lui Mlhailov 
care a ținut o scurtă cuvântare in 
care a accentuat importanța deco
rai ii Coniiomoiutui cu a est Ordin.

Milpitov a asigurat C C al P C. 
(b) al U.R.S.S. și pe marele său 
conduiă or :i Invada or I. V. SLcln 
că sub condu en a Partidului, C< m- 
somolul va jusĂ ica această Înaltă 
încredere și va depune toate efortu
rile, toată știința și energia sa p n- 
tru reali arca mare! sarcini a cons
truirii comunismului.

A luat apoi cuvân.ul preț dintele 
Pre idiu'ui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. N. Șvernic care a fost în
tâmpinat cu intui iasm de pârtiei- 
pin ii la Congres și care duțel ce 
a fclici'at Comsomolul p ntru I piti 
cîns e ce i o’a făcut a spus: Guver
nul sovie ic a scos In evidență in pa
tru rânduii meritele Comsomolului 
leninist-stalinist prin distincți le a- 
corda e Aceste dis in.ții s blinia 1 
munca uriașă pe care Comsomolul o 
duie sub conducerea Partidului Co
munist (b) 1T U R S.S. pentru în
tărirea Stalului Socialist Sovietic.

Svernic a vorbit despre drumul 
glorios pe care a mers Corn omolul, 
despre sprijinul pe care l-a dat Par-

= BULETIN EXTERN ș
VARȘOVIA, 9 (Rador). — S’a a- 

nunțat oficial că la 5 ApriFe a fost 
semnat la Harachi un tratat cot.rer- 
c'al între Polonia și Pakistan. Acest 
tratat va fi în vigoare până la 30 
Iun’e 1950.

Potrivit prevederilor acestui tra
tat Pekistanul va exporta în Polo
nia bumbac, lână, ceai și alte măr
furi. Polonia va exporta Tn Pckls- 
tan produse chimice, metalurgice, 
textile, minereuri șl produse fores
tiere, precum și lignit și cereale.

» « *
FRUNZE, 9 (Rador). — Cons’Ful 

de A’în'șfri din R. S. S, Klrkiz’a 
a acrobat planul ce prevede electri
ficarea tuturor reg unilor rurale din 
această republ că. Planul prevede e- 
!ec r’lica ac colhozurilor, insilliiți.lor 
publice și solhozurilor in decurs de 
Lt rid. Tr’ e'e c'ih'prl clec’r'ce au 
fost Ins a'ate in unele sate din Kir- 
clilz.la acum 20 de ani.

tidu'ui Comunist boReiii tu curm! 
răsboiului civil și in anii primuluj 
plan cincinal stalmht. El a vorbit a- 
poi deșire laptele eroice ale cub- 
somo.iș ilor din cursul Marelui Răz
boi [nn ru Apărarea Patriei și de«- 
pre pur i 1; area Comsomo'ului la 
lupta pentru real area planu ui cin
cinal sta'.iuist de după răsLoi

Acum — a spus Sverni. — când 
poporul solie ic lride[4inește inaiil» 
sarcini ae cons:ruirii comunismului, 
ro'ul C msomolu ui in cducar a t ne- 
retului devine din ce lu ce mai n are.

Svernic a subliniat că construire» 
comuni mu'ui ne sită cun gurițe 
vaste din partea membrilor C. m- 
somolu'.ui. 1 ea rea edu.a ea tlnere- 
lu ui și studier.a operibr Iul A’aia, 
Engeis l.enin și S:alin, constitue 
sarcina fundament: la a o gani ații 
lor comsomoli e.

Siemic și_a exprimat incicdcre» că 
sub condu erea Par iJu'ui (b) C> m- 
somolul va <duca tinere.ul sovi ti» 
In spiiLul comunismului pen ru a 
învinge toate piedicile ce se v. r ri
dica în caca ea. Sub măreții s eag ol 
lui Lenln și Stalin, tineretul »o- 
vielic Împreună cu îutreg px>p ral 
Uniunii Șovietice, pășește cu ln«re- 
dere inain e spre victoria c munia- 
mului — a declarat Șvernic tel 
încheere.

Par.icipanții Ia Co 
tat a e. te cuvinte cu 
ții și lo inci tn cins 
Șta'.in și a g'orio.ult 
in mij’o.ul unor cald 
Congresul a adop at I, 
telegraiX de salut tr:' . rn.tr lui 
conducător și învățător al popoare
lor I. V. Stalin.

Mihai ov a anunțat ap i e . 1 ar ■ 
ordinei dc i a Congresului și a 
declarat încheia.c lucrările celui de 
al XI-!ea Congres al Ccmsomo.uîul.

Astăzi electrificarea pătrunde in 
toate satele Kirchizlel, scb'mbând 
aspectul lor, aceasta ca o urmare a 
reallzăr I p'anulul de elec’rlfcare.

NEW-YORK, 8 (Rador). — Ia 
timp ce guvernul Statelor Unite 
cheltuește sume din ce In ce mal 
mari pentru inarrrare. si uația Insti
tuțiilor de învățământ cont nuă să 
se inrâu’ățească.

Zia-ul NEW YORK Tl.MES a ată 
că în tirrra unei Inspect I tăcute tn 

instituțiile dc învățământ din Statele 

l n'te s’a cons al al că școl le de 
Stat, atât cele elcmen'a e cât șl cele 
superioare, se găsesc intr’o s are de
plorabila, majoritatea lor având ne- 
voe de reparații urgente, iar altele 
devenind complect Inutilizabile. MI
LIOANE DE COPII INVAȚA IN 
ȘCOLI CAI E NU CORESPU VD 
! ELCC CEI LNȚELOi I.VA1A- 
MAN FULL I MODERN.
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