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Ih ultluillu zile Iii întreaga Valea 
Jiului hii aVut ioc n eel uzuri iu»u- 
fle( *e.  Iii cure ișlinrll «Jiu Lunea. 
Petrlla, Au uua n șl Lupenl, au râs. 
pun cu emu? as"' c1 emilii! *1»  în
treceri In iiităuiplnurea zilei de I 
Mal, adresata de ctcrM'l dclu 

„Gri» (a Roșe" muncitorilor șl teh
nic’» lor d n Întreaga tura

Iii clns'ea acestei r ori sdrb&lurl 
a oamenilor mtinc’l din lumeu întrea
gă minorii «’-• •• • | ala uri

acela al 
rodii' t'e, 
:aia ■ cute 
mie' pro- 

,. ...-, vitlne.
In prlinu' rând, nlnoril din Valea 

Jiului ș' au lua*  auraiainc itul să 
mărească productivitatea niinu'll In 
mină, ad că. In timpul cehe opt ore 
de lucru, flecare ui'uor să extragă 
o călit taie Spori a du cărbuni.

Un lucru de scamă Iii icest Sens, 
chix: până acum a I; sat de dorit 

la exploatări e carh nl’erc din Valea 
Jiului - este fo'oslrca d'n plin a 
celor 8 o e de muncă fu mină. S're 
exemplu la mina Anim a a. Intrarea 
In mină nu se 'ace la tl ■ p Un nare 
num r de mineri in I"c să 'ntre in 
mină la ora 6 Hx, ln*ră  ia colivia 
pufului no»* — obori in mină, de- 

5 sau c*  Iar In 7. 
rJ se "rodite șl la 
a schimbului II și 
celelalte mine din

lutrarea in mină dură ora fixată, 
nu însemnează al'ceva decât pier
derea in zadar a unui timp prețios 
in care se poate extrage o însem
nată entitate de cărbune.

Lichidarea cestor <n ârzlerl, pre
cum șl lolos’rea rat’ona'ă a celor 8 
ore de lucru prin reducerea timpu
lui mort intre diferitele lucrări ce 
se execută inir'un aba(a| ' eKru ex
tragerea cărbunelui, pr'ntr’o mal 
hună organizare a nunc'l, asigură 

— * ă i ridlca*e.
e io'e—ns- 
xploz'v. In 
lupenl au 

■ate fi rea- 
,, eeonomis'iid pe '"'reaga mină 
20 la sută din exploziv.

Eco-omia de exp oziv este strâns 
legată de alt criteriu de întrecere: 
îmbunătățirea ca'Itătil cărbunelui. 
Reducerea nun arului de găuri pen
tru împușcare, micșorează procentul 
de cărbune pră'ul*.  Deaseme 'ca, șis
tul împușcat cu mai puțin exPlozIv 
se rupe d'n strat în bucăți mai mari 
șl poate li ales cu mâna in abataj, 
putăndu-se astfel realiza că bune de 
caijtate bună cu uit procent de căr-

■ANIA INSĂMANȚĂRILOR DE PRIMĂVARĂ |

În"PREZENT S’A INSÂMÂNTAT
IN JUDEȚUL HUNEDOARA

73,23’fo din suprafața prevăzută 
în planul pentru prima perioadă din suprafafa totala
Indrumată și mobilizată de orga

nizațiile de Partid, țărănimea mun
citoare din Județul nostru, duce o 
serioasă acțiune pentru îndeplinirea 
la timp șl in bune condi|iunl a pla
nului de insământâri.

Astle’, până in prezent, in județul 
nostru au fost însămânțate următoa
rele suprafețe:

Plasa Ba'a de Cr'ș: 86,30 la sulă, 
pe prima perioadă, 18,65 la sută din 
suprafața totală.

Plasa Prad: 59.02 la sută, în pri
ma perioadă. 8.C0 la sută din su
prafața totală.

Piesa Deva: 73 r7 a rulă Jn Pri
ma perioada, 36,70 la sulă din su
prafața totală.

Plasa Dobra: 70,49 la su ă in pri
ma perioadă, 22,98 la sută din supra
fața totală.

1 ■■/ HII

bune prăfuit ș'st — șl cu un preț 
de cost redus.

Iii c nstuii Iul I Mul. " fnerll din 
3 aleii Jiului șl-au luat au ujamenliil 
să ’c' dure o mure * ■ ft: aceea n
I psor-'lor ne mol vale delii lucru. Iu 
uf mu*  tiu p, greu' (lle provo ai' de 
I p»u 'le nemotlvale del lucru nu 
e t d n ce In ce mul mult Iu Iveală. 
Un mu e număr e rupe din n Inele 
lu'enl, Anlnoasn, Petrllu șl l.'mea, 
răni'n sub normă din cauza ilesor- 
gaii'zilr’l muiic’l In ab (n|c, provo- 
C'<# d llrsurlle nemo'lviilc dela 
'uc'ii. Ori, angalnmc telc luate nu 
pot *1  îndeplinite lă I chld rea a- 
cestei slăb'chmi; e necesar ca llpsu- 
r'c nemotlvale sit lle combătute șl 
1'cli'da'e metod'c.

In afara anga amen u'ttl pen ru re
ducerea cliellue'Hor de regie, care 
pnate II iud pl'nlt i roi economi-1 ca 
energiei electiice I fo'os rea ra('o- 
na'ă a mașinilor -l Inst 'at' lor in 
mnă GENERAI 7AREA MFTfH'FI 
DF PRELUAREA LUCRULUI .PE 
SCHIMBURI ISTE UNUL DIN AN
GAJAMENTELE PPINCJPM E PE 
cipr f F-All I HAT OAMENII 
MUNCII DIN MINELE V'll .1" LUI 
’N CINSTEA LUI I M'l.

Nu este întâmplător 'aptul că ni‘- 
nerll d'n Valea J'ulul ru Introdus 
eces nune in augnlainentul lor de 
intr ere Iii ti pul decând unele e- 
c'i’pe de mineri d n Valea Jiului lu- 

rea’A duPâ ace^st”* metod', au fost 
înreg stra'c o scrie de succese iii 
muncă NUME OASE E 'HI”E FOS- 
TE CODAȘE, CA ACELEA ALE TO- 
V*R ‘ȘDOR SILAGHI 'LEXAN- 
Df?U CRAINIC PAMFIL ''EL A MI
NA PETRII,A ȘI Al TELE AU TRE
CUT ’N RÂNDUL FCHPELOR 
FRUNTAȘE IN PRODUCȚIE. La 
mina Anin a a, 8 grupe foste codașe 
care 'ucrează după acers ă metodă, 
depăse=- acum normele. DOVEDIND 
ASTFFL CA METODA .2RELUAPII 
I UC ULUI PF SCHIMBURI ASf- 
Gl*°A  PFTRIBUIRFA FIECARE! 
FCHIOF nF MINERI IN MĂSURĂ 
CANTITĂȚII ȘI cai 'TAT I MUN
CII ''FPUSE. ANTRENÂND AST
FFL TOATE GRUPFLE IN LUPTA 
PENTRU REALIZAREA UNFJ PRO- 
PUCTii MAI M’RI ȘI A UNUI 
CÂȘTIG MAI BUN.

Rece-f tovară li Ur'lc'i Ștelan din 
Lorica, Mohan Fior an-Lu-eid, Davld 
Alexandru-Petrlla șl Andr'ca Ludo- 
vIc-Anlnoasa, in numele tu'uror mi- 
ner’lor din Valea Jiului, au adresat 
un apel către m’nerll din întreaga 
tară, „pen'ru a întâmpina așa cum 
se cuv’ne ziua de 1 Mai, ziua soli
darității internaf'onale a acelor ce

(Continuare in pagina IV)

Plasa Gcoagiu: 73.61) la sută. în 
prima rerloadâ, 21.19 la sută din su- 
pra'afa totală.

Plasa Hațeg: 52,45 la su‘ă, in pri
ma perioadă, 21,51 la su'ă din su- 
priata totală.

Plasa Hunedoara: 87,59 la sută, 
in rrima perioadă, 42,76 la sută d n 
supra'ata totală.

Plasa llia: 65,82 la sulă in prima 
perioadă, 18,98 Ia su'ă din suprafa
ța loială.

Plasa Oră (ie, 83,6 la sută în pri
ma perioadă. 9,93 la sută din su
pra'ata totală.

Plasa Pelroșeui: 3,50 la sută iu 
prii a per'oa.'ă, 0,54 la sută din su
prafața totală.

Plasa Pul: 70,33 la sută în pri
ma peiioadî, 12,30 din suprafața to
tală.

| IN INTAMPiNAREA ZILEI DE 1 MAI |

NIMERII Din LUPENI
IȘI Ifîll PHGHJH/AEflTE NOUI

In iua de 9 Ap.ilie a. c. 
in mie i.igui i îiisuf-fi. in cadrul 
|.i.*biiaie  lor d> muma, Itiându - 
z U.i de 1 Mai cg iii.ucfe realizări

Răspunsul mineri or din Lup ni la 
cit nur a , mtiec eteri Iilor
dela ,,Grivi(a Roșie1', a constitui! 
pentru ii p ilejul de r inoire a an- 
gajamen.e or în muncă Numeroase 
grupe din ininn Lupetii șl-au luat 
aitgajamen ul să î.id piinească și să 
de|xa?ească p ogramul de p oducție, 
po n nil i'i acest -c ■ I n iu- în
treceri socialiste în muncă.

— IN CINSTEA ZII El 1>E 1 
MAI. GRUPA M:A CHEA.MA LA 
ÎNTRECERE grupa tov mo 
HAN FLOREAN. LUANDU-NE AN
GAJAMENTUL SA 1 EPAȘ M NOR 
MA CU 259/o — A SPUS TOV. 
BRAȘOVEANU VICTOR LELA 
SECTORUL III.

PRIMESC PROVOCAREA IN 
SA S\ NE LUAM ANGAJAMEN
TUL SA DEPĂȘIM NORMA NU 
CU 25 LA SUTA CI CU 50 LA 
SUTA — a RĂSPUNS TOV. MO
HAN FLOREAN. *

Șl chemările au continuat. An
gajamentele lua e pentru depăși
rea normelor se îimulțesc. T.i- 
vară.u Demian Traian. d la sec
torul I ș<-a luat angajamentul 
că grupa sa va depăși no ini ci 
200/0. |.a fel tov. Demian loan, 
de a s clorul IV. ca e a provocat 
la întrecere grupi lui Fra's loan. 
Tov. Si'.vester Andrei s'a anga
jat să rea i eze o depășire a 
normei d 15 la sută îi tiaip 
ce grupa tov Ordog loan și-a 
impus să depășească no ma cu 
40 la sută și să r.ducă p ocen.ul 
de șist în cărbune.

Grupi tov l.upaș Ins in din sec
torul 1 și-a luat angajamentul să d a 
cu 50 la sută peste no’tnă. redu 
când î:i acelaș timp consumul de ex- 
plosiv. Grupa tov Poborcni Ale-

Piasa Sarmlsegetuza: 65,56 la su
tă in prima perioadă, 12,76 Ia sută 
din suprafafa totală.

In total pe Județ s'a însămânțai 
73,23 la sută in prima perioadă, 22,61 
la su'ă d'n supra'tfa to'ală.

Rru'ita la timp și ln bune condl- 
tiuni a campanl i de insământărl va 
contribui la indepl nirca Planului de 
S’at și va aduce o serioasă îmbu
nătățire a nivelului de trai al oa
menilor muncii.

DEACEEA. ȚARANI.MEA MUN
CITOARE DIN JUDEȚUL NOSTRU 
SUB ÎNDRUMAREA ȘI CONDUCE
REA ORGAN ZATIILOR DE PAR- 
TiD ȘI SPRIJINITA DE ORGANE
LE TEHNICE Șl ADMINISTRATIVE 
VA TREBUI SA DUCA O SERIOA
SA ACȚIUNE PENTRU REALIZA
REA LA TIMP A PLANULUI DE 
INSAMANȚARI.

minerii din Valea Jiului s'au iuti unit 
cărora și-au ana i al iimdi iunile ți 

și a|*zi  angajaminul s.i îuiânijiinc 
iii muncă.

xand u. care Inerva i In sectarul II 
a provocat la întrecere grupa Iov, 
Ordog loan, f xându și ca obiectiv 
dcfglșirca programu ul cu tO-IOOu/o.

Au urmat apoî alte clnmai) li 
întrecere, alic angajamente de muu- 
ă. Grupa tov. Barfb.i Eugen țl a 

luat angajamentul uă dqfișeasch no - 
ma cu II) l i suta grupa I 1 I ete. n 
Petru s’a angajat • d a cu 20 fu 
suă peite iiorurs» ia a lut Timar 
Alexandru ți a fixat drep! obiec
tiv 80 la sută pzștc normă si a 
legerea comple’c'di a țis:ului din căr
bune.

Intr’o atmosfera săibaloreasti mi
nerii din Lupcrxi șl au luat angaja
mentul să-și sporca^rt c-forlurlle la 
muu ă. să extragă «ărbune mal mult 
și mai bun. așa cum cer In ap lal 
lor munci orii ceferlșj deli G-f 
vița Roșie’’.

IN JNCI1EERE Ft J 
HOTARIREA DE A C 
ÎNTRECERE PE MINE 
ANINA, ÎNTRECERE < 
URMAREASCA REALI2 
DEPĂȘIREA OBIECTIV 
XATE.

NASTAI A. și R. G
coresp.

la grupele cari preiau 
priducpa pe schimburi

GruncL care rre uu produ tla pe 
icîă buri dea mina An nou>a. rea
lizează o producfu mult mai mare 
decât ina'n'e, când ce'e trei echipe 
alp -rupeV lucrau in colccl v.

hi luna 3'ai 'e, cele 12 echipe care 
preiau producția re icliluiburi dctl 
seci rul I, au real zal o productiv 
m d e cu 19 la sută i'al rare da
că in I na Fcbruar'e. In sectorul li, 
prodncthltaka ce or trei ec'ii e car*  
munc sc dupS ac.astă inet dă ■ 
crescut cu 16 la sută, lată >'e tun? 
Februarie, Iar ii sectorul III, cele 
10 cch pc au realizat pe luna Vir
ile o producție cu 25 la sută mal 
mare decât cea real'zată pe lunț 
Fehruar'o.

CREȘTFREV PRO’»I CTIV TAȚII 
MUNCI LA GRUPELE CA' L PRE
IAU PRODUCT A n- . ...........—

CENACLUL Șl
Ionici e ucenic la o tipografie 

din Petrofenj, Axhi insă nu fpune 
preu nmre lucru , hiur duci am 
arăta că multe teii . | stă in atelier 
.— după orele de n roit iu — ră in- 
i/efe cui mai bine lainele culesului 
fără <a nim<ni >ă i-o ecură. Afli 
ureu el

Dar mai < ,-r a'l/eoa: Ionică scrie 
oers’Hi fi e iiidregăslil de literatu
ră. După cum spun i ologii dela (’B- 
min. in dulapul lui Ionica gă^ef'i 
j ufine haine, dar di i ,,f 'on-
lempuarnul" (lin „FI u'fi.ra" tot fe
lul de ziare, reviste sau cârti (le 
scriitorilor soi> etici fi p ogresișfi, 
că'e orei.

Ionică e un tânăr ile 16 ani care 
scrie versuri ■— depe a um bune — 
fi care in s'ihurile lui cântă unifi
carea tineretului, munca pentru 
eonstruiea soc.a 'ismuliii. lupți pen
tru pace... E a i tânăr care țfie in 
slu ba cui să-fi pună condeiul, care 
citeș'e mereu ca să poală deveni 
cu adevărat poet, inoafă cu îndâr
jire zâ ațeze cuvinte pline de avânt 
fn lipure frumoase.

Ionică mai j’iv iă e.itstă un ce
naclu la Pctroțeni. Știe că acolo 
po ziile tinerilor muncitori suni os
cul ale cu plăcere fi eforturile lor 
I terare sunt îndrumate fi stimulate. 
S'a hotă il să oină fi el la tedinfă- 

Sâmbătă la ora fixată iotufi n'a 
venit; fă'ca irinică . no'unlaru", 
impusa cu străfnpie de șeful d" a- 
telicr, măturând împreună cu a'fi 
uceni i prin curtea tinog afiei.

Din cauza adu n'a pulul su vină. 
Șeful de a'cl er < a e se plimba prin 
curte „coordonând'' munca reflecta 
cu voce tare că lonhă „trebue să 
se lusc de prostii f să-și vadă de 
ving.ilac, de meserie. De poezi ' —

VINGALACUL
spunea acelaș șef — nu trebue să 
se ocupe ui ă tipografii, viii minerit 
sau stiungarii. Poez a s'o facă 
AI.ȚIII

f’ar ,.nl(ii", n'u s tis. Dar f arte 
probabil i-i incl'ipilia <u umilișrfi,, 
plete bogate, imbră. ați cu haine 
tgia'e după ul imn modă. închiși 
înlr'un birou elegant și. acolo, <irv 
parte de frământările < Im di foSj 
așeză id s ihitrl pc- hărți' n / rrj 
pentru cuconiți pline de bijuhril 
și domni cu burtică fi f ibriri, ț

Ori, fonică n'aie nici cruvală și 
nici plete, huinelc-i sunt de pămrrd 
(i iui fi câteva petice, de scris, 
scrie și prin tipografi cu mâinile 
înecate de cerneală in sgomolub 
ma inilor și freamătul muncii pe 
câte o hâr'ie găs lă la lnlumplares 
Și >cDe tot pentru muncitori cat 
fi el.

După părerea j fulul di alelicrS 
el nu e poet, e muncitor. I

Așa crede insă numai șeful ți 
alfii ca el. Și deaccea tonică și nlfi 
zeci de tineri, po.ile. nu :iu jms'b li
tote să vină la cnerju. nu pd ca' 
prinlr’o maură dusă in lohciu să-l 
fi di svo'te talentele,

ln fafa elanului creator al I nc-, 
rlor nu trebue și nu mai poale să 
sten o .sene nea piedică, o menta
litate aparținând trecutului.

I oinfa iiivecbilă și îngustjmca u 
nor oamani < re nu s au dțădtii, . 
nici pvă acum, n'ou in rc I să se, 
schimbe, nu poate să < i o ba
rieră intre i C’im'lu -i oiii eal i* ’. Vui-, 
cu din lipo rafie, diif m nă sau fa- 
br ci nu rge mână in mână cu crea
ția literară, cu adevărata creafie 
literară.

F. timpul ca ac st adevăr să fie 
cunoscut de oricine, m. i. m.
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19 ANI DELA MO/'RTEA 
LUI VLADMIR MAIAKOVSKI

CARTEA-PRIETENUL NEDESPĂRȚIT 
AL OAMENILOR MUNCII

Momentul de față al eultuill 
.jauas.re marchea ă un adevărat salt 
in ceea ce p.iveșe CARTEA. Și 

Jacea'ifa din două puncte de v uere. 
JAauuie: din cel al conținutului căr
ți*  de acum, — al cărții noui 
ț#i implicit al scopurilor rl, șl in 
ja) doilea rând din cel al alîluuinii 
Imasse'o munii.uarc f ți de carte. 
Ij Sal rrl iii această direcție e mai 
’cvid'nt încercând a arunca o pri
vite asupra trecutului Exilau erj da 
Icdl Uri îll 
tto-â anual 

rcârți. Nu
kr.-4 acum

țara noastră care S'ot au 
un număr mic de diferite 
cantitatea ne interese;! ă 
cu toate grăitoarele ț>ro- 

grese făcute în ultimii ani
ceas’ă privință, ci conținutul 
lor editate.

tn a- 
cărți-

In pro 3 sau beletris iei, în l atni 
sau critică literară, toate cărțile e- 
dltate în trecut, purtau o ânume 
perele; acea a decadenț I. Cu toate 
ej erau producții în genul „artă pen
tru artă" aveau tendințe bune pie
ri ate: erau as rvite intereselor bar
gile ici

In timp ce romanele pscudo fi
losofice, îmbâcsite de misticism, și 
Scrierile pornografice ocupau loc de 
frunte In toate vitrnele, rp rel1 lai 
Sabia, poe iile Iui A. Tnma sau c i 
ticile lui Glierca. rămâneau necunos- 
CU e pub icului <i itor adevăratului 
puh L ci i‘or. acel care era dornic de 
cultură, totuși era ținut dcptrlo 
dc ea.

In ceea ce p ivește traducerile, 
situația era identică: operele scrii
torilor progresiști nu aveau nici o 
„trecere" în fața editorilor, fără să 
oui vorbim de literatura s >vi tlcă, 
direct prohibită în timpul regimu
rilor burghe o moșiereș'i.

IntHo țară ca România în care 
analfabetismul era în floare și con
siderat ca ceva normal, iar Lrc.'rcl- 
rile de a-1 stârpi ca inutile, era na
tural ca produsele editorilor să ve- 
|fdcule e in rândurile unui cerc res
trâns de cititori. Și aceasta cu atât 
mai mult cu cât ori ce carte avea 
un preț care-o făcea inaccesibilă li

ASPIRINE...
Naționalizarea farmaciilor a fost farmacistului Nicolae Georgescu. Cu

o năsură primită cu satisfacție dc 
oamenii munci.

Prin aplicarea el, cot ce se îm
bogățeau exploatând suferințele po
porului muncitor au primit o lovitură 
botiritoare.

S’a dus vremea când un ,,titlu” 
sau o croială elegan ă a hainelor a- 
ducea temenele șl scoaterea discretă 
a med camentelor de sub tejghea 
șan vr'un dulăp'or discret în timp 
ce penlru acel care nu puteau cum
păra ,,1a negru" răspunsul Suna Im
placabil: ,,Nu cs e”, ch ar dacă era 
vorba de un copil bolnav sau de un 
bătrân neputincios.

Ce imporanță aveau aceste 
..bagatele" pentru proprie arii de 
farmacii al căror singur Ideal era 
concretizat in monede și bancnote? 

...ȘI d'ntr’odată, ,,reprezentanții
fui Esculap” s’au trezit cu decretul 
de lege privitor la naționalizarea 
farmaciilor, l'nil nici nu se așteptau 
ră vie așa curând, Iar a’țil. mai 
prevăzători șl-au luat din timp mă
suri de asigurare. Oamenii cliibzuiți 
șl economi au pus câte ceva de-o- 
parte , pentru zile negre".

— Numai că SOCOTEALA DE 
ACASA NU SE POTRIVEȘTE CU 
CEA DIN TÂRG spune un înțelept 
dicton popular, Iar altul s’-unc că: 
,NU-I PENTRU CINE SE PREGĂ
TEȘTE, CI PENTRU CINE NIME
REȘTE”

— Și a nimerit miliția — Vigiiențl, 
oamenii poporului cam bănuiau cu 
cine au deaface șl au făcu1 o vizită

nul public rnai larg in continuu pro
ces de pauperi are

Și totuși, daca unele câ ți ajun 
geau in rândurile oam nilor muncii, 
in cel mai bun M’ — din cauza 
ermetismului — erau neînțelese. Dar 
rfe erau chema c Iu o’deaun r de a sădi 
in masse ca întreaga artă bur 
glie a dc a t fel nelncn derei 
iu papile foițe, supunerea f iță de 
exploatatori, făceau să circule cJe 
mai reacționare teorii, șovinismul, 
erau (acare de răspândire a mis i 
ilsinuiui și a celor mai retrograde 
idei.

Pe de altă |Mcfe, caițile aveau 
menirea de a sustrage massele drla 
problemele reale ale vieții. dela 
lupta de clasă, de a le pune în 
imposibi itatea de a înțelege sensul 
realității

Acestea erau s.opurile curții din 
-trecut. De a servi interesele bur- 
ghe iei In acelaș timp, edi liri c \i- 
vau ca unic scop al activității lor 
pro'i ul material pentru proprieiiri.

Asta i asemenea cărți, servind 
atari scopuri străine intereselor ca
sei munci oare nu își mai au locul. 
Cartea a devenit și este un mij'oc de 
luminare a rnasselor muncitoare, e 
un mijloc de educare a lor. Cartea 
de a i a devenit prie.enul indispen
sabil de flecare 'i. a devenit o 
necesitate penlru fiecare om al mun
cii Dacă ea în trecut era consider rta 
drept un divertisment care sustră- 
gea ctitorul dela preocupările jl- 
nice, prin noul ei conținut a de
venit un puternic mijloc pus in 
slujba indqrlmiru marilor sarcini de
curgând din construirea socialismu
lui în țara noastră.

îndeplinirea acestui scop — de 
a da ciitorilor cărți de o a levărată 
valoare științifică și literară — a 
devenit o prcocu|»are de prim or
din a editurilor noastre.

Operele lui Leuin și Stalirr, a|e 
Iui Marx și Engels cunosc un tiraj 
pe 71 ce trece tot mai mare. Din 
Istoria Partidului Comunist (b) al 
U.R.S.S. s’au d'-fu at numai în a- 

câtă bunăvoință au fost primiți nu 
putem ști. dar că au găsit medica
mente este lucru cert. E drept că 
nu prea multe , uh fleac” vreo 82 
de fiole de Novoca n, i5 de Delanthi 
și încă niște mărunțișuri , lipsite dc 
Impor'anță”, dar care erau cele ma) 
va'oroase.

Despre farmacistul Reisman Pa
rei, se poa'e spune însă că e un 
om multilateral. A rreferat câ e pu
țin din toate. In acest fel s’ar putea 
eventual motiva: „pcn'ru uzul pro
priu”.

Cine a văzut pe o coală și jumă
tate înșirate unui lângă altul tot fe
lul de numiri farmaceufice-Pronto- 
s:l. Ultraseptil, Mcntanol, Cevion, 
Podoxon NeoluveUn, P'ramldon, 
Verao’on, etc. — desigur a exclamat;

„Val dar bolnav mai frebuo să fie 
domnul farmacist!"

ȘI 15 LEI RESTUL

Odată deschise, farmaci'le națio
nalizate, cu personal nou. au înce
put vânzarea produselor

Sunt mulțl cumpărători.
O bătrânică, vrând să cumpere o 

aspirină dă o hârtie de douăzeci de 
lei. Primește o tabletă și 15 lei 
restul,

— Numai cinci iei cos'ă?
Numai! și farmac’slul zâmbi.
Vasăzică cu 20 de lei iau acum 

pa ru in loc de una. Mai dațl-mi trei.
Inpâturind cu grijă mcd'camentul 

iri'r'o foiță, băfrâna eșl... Zâmbea.
M A. M. 

cest an In Valea Jiului <500 e- 
xemp are, ia din voi I a) Op ce
lor lui S lin ni f.jst difu ale tot 
în acest an 150 bucăți

Două din miile de exemp'are a- 
semaiiăoue sunt suficient de a a- 
răta asidi alea ma selor pentru Ir 
liralura de Pa lid p litru cărțile c re 
le hnbo ;ă(< sc cunoș in ele și lc dau 
o orientare jus ă In loate acțiunile.

Dragostea mas-clor f ț.i de crrle 
s’a manifestat ș cu p itejul ■ x|X>- 
ziții.or de că ți organizate de I i- 
lirl I .libră i i Noaslie’ din Pe- 
troșeni, Lupeni și Deva.

La Deva, expo iția a oferit su
telor de vi italori un nuină de 3500 
titluri La fel și recenla expo iție d n 
10 Apri ie dela Petrojeni a | opu- 
lari at ul im le p oduse ale edituri
lor noastre, <>j>erele lui Gorki, Th 
renburg și Polevoi. ale cla i i or n și, 
precum și ale marilor scriitori din 
toată lumea ca: Dikens sau Twain, 
ale lui Dreiser. Sinclair, Lewia, Cp 
toii Sinclair. Brecht, ș a ii f<l ca 
și operele scriitd.ilor au'olițcni: Zi- 
liaria Stan u, E. Camia-, I. f’a 
Jar. poe ii e lai Bmiuc, ale Mă
riei Banuș etc.

In>a nu numai bogăția de titluri 
e semnificativă ci și faptul că __
încă ridicate — prețurile fac orice 
carte acceUbi ă oricui. Lupta care 
se duce acum pentru o și mai mare 
reducere a prețurilor va face po
sibilă o difu are a cărților nemai
întâlnită până acum.

Pe de altă parte expo ițiile au fost 
un bun prilej de a vedea grija regi
mului nostru față de ridicarea cultu
rală a popula'iei muncitoare a| arți- 
nând naționali.âților conlocuitoare. 
In special bogăția de fi lari în limba 
maghiară e cât se poate de grai-
toare.

Expo iții'e organiza e de , Libră
ria Noastră” în diferitele orașe ale 
județului nostru, |>ot pe drept cu
vânt să fie considerate ca eveni
mente importante. Ele reflectă rea- 
lil’ările și succesele obținute în o- 
pera de cultural are a inasse'or prin 
cărți prin lup a dusă de Partid.

Ele arata perspectivele care se. des
chid cărții în regimul nostru de de
mocrație populară arată înalta pre
țuire de care cartea — mijloc de 
luminare a masse'or muncitoare — 
se bucură în rândurile celor ce mun
cesc, arată locul de cinste în care 
acest neprețuit tovarăș a fost așe
zat de acei care ținuți departe de 
ci atâția ani de zile, au știut și 
știu mai bine ca o icare să-i desco
pere și să-i dea întreaga ei va
loare de armă de luptă pusă in 
slujba scopurilor înalte.

CITIȚI
FEMEE A

Și
SATEANCA

O campanie pentru
In anii planului cincinal de după 

ră boiu, rețeaua 1 brăriitor în satele 
din regiunea Novosibirsk s'a mă
rit de doua ori, Anul trecut 1 brariile 
„Rogi ului” au vândut cărți în va
loare de 10 milioane ruble mai 
mult decât în 1940

In decursul unui an au fost vân
dute 90.000 de exemplare din , Is
toria Partidului Comunist (b) —
curs scurt”. Biografia lui I. V. Sta- 
|in” și „Problemele leninismului” de 
Stalin.

S’au vândut zeci de mii de e- 
xemplare din oj'erele literare ale cla
sicilor ruși și ale autorilor sovietici 
contemporani.

Cererea de cărți d • literatură, 
știință populari ata șii broșuri a-

Iii iua de 14 Aprilie 1919, se 
iinpiiie.se 19 ani dj.i muaitca 1 n 
Vladimir Maialiov.-ky.

Născut iu 7,19 Iulie 1893, in 
Geo. gia, satul llagdidi, dinti’o la- 
mi ie de paJuraii Mai kovsky < ie 
■ •■a mai icp,>; cnialiva figuia din 
lilerațuia euiielica.

lină de I măr intrând in rândurile 
comuni; ilor, to ta aci l alea * <ste 
consacrată lup.ei imptlriva celor ce 
asuprea, punându și lOideiul iu 
slujba popou ui năjaăsluit.

Pii d bitul saa el s I leadri a a 
in landul ]>o -țllor fa ur.ș'i. Nu este 
voi ba insă de futurismul aCcid n- 
tal. exp e ie a celor m ii agre-ive 
atitudini ale tineri tuleai burghe7, 
care așii, insa le ne sa t e.iă d' j>e 
această |»o i i de mc nformisin la 
in.siiul conformism fascist Eulu- 

lisniul rusesc, al lui Mai ikov.-kv este 
de alt ge i și se inanif s ă mai ales 
prin p ofestde sale romantice lin- 
po riva |r a t aților autocrației țaiistr

..Incadrându se In acest curent, 
Maiakovsky nu se serv.ște decât de 
forme noui sol cițate d un c tiți iul, 
nou, d - noua fun ție a |x>c ici p. li
tru și emanând dela itiH.e.

Plin aceasta el este In pac ie un 
inovator care rupind tradiția um i 
versificații p ca ii ide, îmbracă Iu 
forme noui idei noui

Oprindu-se asupra oper> i sale, ci
titorul va rămâne uimii de pute
rea de si nț re cc-0 cuprinde

Maiakovsky e poetul revoluției, 
poe ul poporului, In p ie iii Iui iuna 
cadența pa u'ui miilor de |y. le-tari.

Poe ia sovie ică. po zi i li Ma- 
hkovsky a laat f.ința di i Iapă din 
combaterea pe f onlul nvo'uției so
ciale și artiști e a resturilor bur
ghe e, a con a evolitți i. 1 ,,| n ul 
lui Maiakovsky. plin de temerita
tea inovați unii in fond și foind ■ 
fost alimcn at de avântul revoluțio
nar rusesc. In inovatorul Maiakosky 
a trăit in'o:deauni insă tradiția de 
luptă și de căutare a sinle elor de 
adevăr și frumos care au caracteri
zat clasicismul rusesc. Afirmarea tra
diției revo'uționar democratice, fi- 
liațiunca cu marii înaintași a s ă-

| ȘTIRI ȘI FAPTE CULTURALE DIN URSS
UM CONCURS PENTRU CEA MAI BUNĂ NUVELĂ 

PENTRU COPII
Redacția ziaru'ui , Pioncrskaia 

Pravda” a organizat un concurs 
pentru cea mai bună nuvelă destinată 
copiilor in re vârsta de 6.7 ani. Ter
menul de depunere a manuscriselor 
este dela 1 Aprilie până la 15 
Octoinvrie 1949.

Corni e ut C< ntral al C in omoțului 
a stabilit condițiile acestui concurs. 
Subiectele nuvelelor trebue să se 
inspire din viața actuală și să co
respundă sarcini'or educației comu
niste a copiilor. Dimensiunile nu
velelor nu trebue să depășească trei 
pagini de tipar Pentru cele mai bu

„Luna căr(ii“ în regiunea Novosibirsk

Colhoznicii din Siberia citesc din ce in ce 
mai multe cărți

înzestrarea colhozurilor cu biblioteci

bil jx>'ițiile decaden Linului c i»p*t  
in fo inc g >al • ș> lip « c f ud Vi 
goirca taimtu ui și v lorije lale/uTc 
I o i i\e din p ia I i .'A i Ion ky 
au șiib e it <; i o lui f 11 av al f lui is- 
mu u nici mului ei inului pa
le; uliului și a Iulu or c I i| 1(. cu
rente -eu , islenie’ lilerare

De-i lnțaira I nljitplo decad'n o 
prin afjimar . Vuoiil.r înalt arlis- 
lice din op ia Iu Mai k jvsky. ■ 
con > iii ii pxj< ia ovietiiă, ■ iscată 
din i p ă. c u;ă in combaterea 
conlrsrev'iluți i, Intaiilă li desva ui- 
reu rămășițe or mic bur, he e E c • ■ 
ce da marca foiță p e iei li Ma- 
iakov'kv, e ci ea ■ așca i in m <1 
neindoi >s j»o>- ia - vie ici în f un
ica creației inondi de e <• ea et fi 
menține pe Maiakot.-kv mai actual 
decât ori ând In fațr noastră, e c ea 
ce laie ca — așa după cum spune 
tov Slalin — ,,să fie și să ramâni 
cel mai mare poet al e|x»iii noastre”.

Verourile lui Mai ikovskv. sunt 
cântecele de sictorie a'e pr lei tria
tului desrobit. sunt iinb Id p ntiu 
iei ce lupta a um pentru făurirea 
viefo ici defini ive a socialismului șj 
comuni rnu'ui din lumea intrcagl.

ER1 Șl AZI
V. Maîakov^ki

om birui'" —
tpuneum noi cu tĂric.

Și burghez ii rătpundea:
— f,Utope' 

Dc nu mi-nr fi b n<-,
de mult u’uți fi furi ii!" 

llolbniuhi-ți ochii
la ehtirificnre,

Utopic —
2inr -

că nici o noimă nu are".
Iar apoi lot burghezia

in ufopie n’a fopii 
lroni aoc i fi noi < âhun S'eni-York 
l'efi Ded< burghezi 1

urinț 
in fiecare

fn fier, re oraț.
1921.

ne nuvele au fost stabilite 6 premii 
de 10.000. ,r OM și 3.000 de ruble.

Cele mai bune nuvele vor f: jnt- 
blicate în , Pionerskaia Pravda”

Juriul concursului este leatuit 
din urmă'oarele pesoane; V. Se- 
menov secretarul de redacție al ga
zetei „Pionerskaia ț,.<-țri-
torul secretaruml general al Uniunii 
Scriitori'or Sovie ici N. Tihonov, 
tov, E. Racenovskaia directoarea să
lii de lectura pentru copii din bi
blioteca unionala „Lenin” și p o- 
fesoara de literatura V. Smirnova.

gricole, a crescut enorm.
Recent s’a organi at în regiune o 

lună a cărții,. Colho ul „Viața 
Nouă” din Novosibi sk și.a în es. 
trat biblioteca proprie, cumpărând 
cărți îa valoare d. 3.000 r ble. Ur
mând exemplul aces-.ui colita , In re
giunea Novosibirsk a început o ac
țiune pentru a se înființa o biblio
tecă în fiecare co'.lto'.

Biroul Uniunii librăriilor sovie
tice .Car.ea prin pașlă’ din Novo i- 
birsk. în urina comen il- r primite 
din pir.ea co ha urilor a cx; di it în 
(impui , Lunii Cărții' volume d ÎL 
teratură în valoare de 70 000 ru
ble. Deasemeni s’au făcut nume
roase abonamente pentru operele 
comp’e.e ale lui Miciurin, Timiria- 
zev, Wiliams și Docuceacv.

iinpiiie.se
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^DINCAMPULMUNCIIk
I LUPTm PENTRU ECONOMIlJ

- ECONOMII DE COMBUSTIBIL SI ULEIURI IN VA
LOăRE DE 2J2Q69 LEI

— DEPĂȘIREA PROGRAMULUI LA SPĂLARE $1 REPA
RAREA LOCOMOTIVELOR CU 35“/0

lată realizările de pe luna Martie 
a muncitorilor dela depoul C.F R -Peboșeni

Străduiu|ele mon itorilor deli ae- 
poul C.F.R. Peiroșeni |>.nțiu Înde
plinirea <11 strictele a p ogramului 
de circulație cu economii d • c uii- 
tii. I ui d „z.i cu

tezviltațe din ce in ce mai bune
In luna Marje iiiiiiând îndrumările 

argani ației de Pat td e liioele de 
mecanici și fodiiș i iiigajaie in ii 
treceri so îalisțe, au reali al însem
nate economii de combus .ibil și u- 
leiuri. Echipa de conducere a lo- 
como.ivei 342 985 condusa de ine- 
cani.ii Cos in l ram.Bc ș Bulboaci 
Ohiorglie împr. ună cu fochiștii Ma
rine] Vasi e și Surducan Francisc nu 
reali at o economie de 25.5 tone 
combus.ibil, 60 kg ulei mineral și 
10 kg ulei special Mecanicii Că
lugăr Alexandru și P eșa Teofil ni 
fochiș ii A iinpescu Francisc ș K - 
bel Alexandru care cmduc Domo
liră 342056 au economisit 19 9 l ne 
combus.ibil, 28 kg. ulei mineral și 
6 kg. ulei special. Echipa compas! 
din mecanicii Sava Pavcl și Eo'.cg 
Iraian și fochiș ii Dobro.ă Virgil

Prnfru a nu slagnn producția de cărbuni 
in minele Petula, Aninoasa șt Lonea

Două echipe de muncitori de Io preporotio P*  trila 
ou reparat cab'ul de manevrare o vagonHelor 

C.F.R. în timpul record de 80 minute
Zi.ele trecuse, ia p eparația Pctrila 

«*a  rupt cablul de manevrare a va 
goanelor CER. pentru încărcatul 
cărbunelui.

Cum și o urile preparafiei erau 
pline, stagnarea încărcării vagoane
lor C.F R însemna stagnarea pro
ducției în minele Petri a. Aninoasa 
și Lonea. al căror cărbune nu mai 
putea fi primit în preparație.

Pentru a evita acest neajuns, e- 
chipa compusă din tovarășii Vâj- 
dea Octavian, Barasai Eugen, Toth

Tov. Dr- V. Mârza, ministrul 
vizitează instituțiile sanitare din

Sănătății
Volea

i

Grija pentru sănătatea oamenilor 
munci formea ă una din preo
cupările principale ale regimu
lui nostru de democrațe 
populară. In această direcție 

- s'au ipitist o serie de lucrări și ac 
tiuni in cadrul Pianului de Stat. 
.Recent prima etapă a fost îidepli- 
-nită. Pentru verificarea modului în 
care ea a fost dasă li bun sfârșit, 
o delegație ministerială în frunte cu 
tov. ministru Dr V. Mâr a s’a de
plasat pe teren, pentru a vi ita inș
ii. uțiile sanitare di a județul nostru.

In iua de 11 Aprilie, a. c., de- 
Jegația ministerială a vi i.at insti- 
tuți le sâni are din Valea |i lu după 
o prealabilă ședință cu personalul 
medical al Casei Asigurărilor So- 

-ciale.
La orele 5 după amia ă delega

ția s’a oprit la Spitalul din Vulcan, 
.unde a vi i at bolnavii.

In camerele albe din paturile cu 
așternutul curat, perechi de ochi s.' 
apn esc ampra vi itatori or. Zâmb te 
înfloresc pe figurile trase; zâmbete 
de mulțumire și recunoștință.

Așa ceva nu s’a mai pomenit în 
.trecut- A venit însuși ministrul.

Fără fra e inutile, cu o privire 
prietenească care face însă mai mult 
decât toate vorbele ce s’ar cap iade 
într’un volum; iar la despărțire ,n> 

.roc și sănătate” stnter, fără pate
tism teatral, la care cu aceeași căl
dură vine acelaș răspuns.

Spi a'ul din Lupcni este mult mai 

și Nicu Oogtt care conduc locomo
tiva 312. 32 au reamintiși. 20 I t >ne 
combus ibil «i 31 kg. ulei mineral, 
tar echipa compusa din mecanicii 
Hatbura lo,if și Ifrru Iran și fo- 
chi .iii Vlad Octavian și l’reja luau 
au e.onomi it cu locomotiva lor 26 
tone car bune, 97 kg, ulei mineral 
și 39 kg valvolina

Deasemenea, cel Irite vehipt deț 
conducere a 1 icomo iv. 1 >r d n de
poul C F R. Petroșeni au r. aii at 
economii însemna.c de combus ibi și 
uleiuri, a ca or val rare se ridică li 
suma de 232 939 1 i

Dar nici munci o ii dela repara
rea și spălarea locoino ivdor nu 
s’au lăsat mai p ejos. An renați in 
întreceri orialistc, muncit ii Mic- 
lea Rudolf Ciișan loan lloinoro- 
i'< ,n l< n 1 V :l. Narița
Tomj Vcrtțel Ludovic. Apos ol Va- 
site și a'ții au de . i-it p ogramul de 
repara e și spă'are a locomotivelor 
cu 35 la sută.

SARBULESCU N COLAF coresp. 
voluntar.

luliti Irimie loan și Versok Anton, 
au pornit la întrecere cu mon itorii 
din echipa lui Kovacs Anton com
pusă din tovărășii Farkas Iii- Mi- 
dea nă el, < o a Zoltam C rghe- 
zan Nico'ae, Ardi Ludovic și Ma 
riș Anghel pentru repararea acestui 
cablu într’un timp record.

MUNCIND CU ELAN SPORIT. 
ACESTE ECHIPE AU REUȘIT SA 
REPARE CABLUL IN TIMP DE 
80 MINUTE IN LOC DE 240 
MINUTE CAT DURA O ASTFEL 
DE LUCRARE ÎNAINTE.

frine uitat decât cl dii Vulcan O 
clădire modernă respirând salubri
tate și confort. Do.to ii și ia general 
tot personalul spitalului sunt la f 1 
de stărui.o i ca și la p imul. Ei știu 
că .omul es'e cel mai prețios capi
tal'' și pentru buna lui îngrijire nu 
precupețesc nici un efort

Urmea â o viz tă p in toată c ă- 
direa începând cu saloinele bilmvi- 
lor. sălile de consultații, farmacii, 
laboratoare, bucă.arie, instalațiile 
centrale de îtcăl irc șl dependințe. 
Peste tot, aceeași ’curățnie exem
plară care mu'țum.'ște pe vi halo i.

Dea Lup.ni, de egația ministeri lă 
s’a în ors la Pe.roș.-ni unde a vi it t 
policlinica și clădi-ca destinată ma
ternității.

Ac ivitatea ilii s’a t .rminat p in 
convocarea la o noua ședință a în
tregului personal sanitar în cadrul că
reia ana i ându-se 1 psurile semna
late — de altfel puține — s’au 
trasat o serie de sarcini pentru re
medierea lor și pen ru ac ivita ca c'e 
viitor.

După vi i arca Văii Jiului u m a- 
za acum continuarea vizitelor în 
restul județu ui

Vi ita făcută de reprezentanții gu
vernului la instituțiile sanitare din 
regiunea noastră este o dovadă e- 
videntă a atenției deosebite de care 
se bucură munci orii mineri și în 
general, în regul popor muncitor din 
R.P.R.

MUNCITORI CARE CER 
MĂRIREA NORMEI

Mmic'torîl Muntean Gheorghe, 
Bolzan Floria, Crâsillc Alexandru, 
liucheș Ahiandru, Fravetz. loan, 
Buc a Adam șl Bogdan luau care 
efectuează ransportur le vugonetelor 
de cărbune cu loco >,olivele cu aburi 
dela mina Ur'cnnl la prepa ațin ,,Va- 
r-llu lues” din I ut-enl, prlnlr’o mal 
bună orc.anl’a e n cir ulațlcl prin fo
losirea rațională a programului de 
muncă au reușit să realizeze mari 
depă-lrl de normă pe luna Martie.

INSA, MUNCITORII DEI A A- 

CF.STE TRANSPORTURI, AU VĂ
ZUT CA, PRIN ORGANIZAREA 

MAI BUNA A Ml NCII. NORMA 

I OR l)E 16 VAG »M II l’l OM 

POST NU MAI ESTE CORESPUN

ZĂTOARE DEOARECE POATE FI 
CU UȘURINȚA DEPĂȘITĂ CU 
MULT PENTRU A PUTEA PRO
DUCE $1 MAI MUT IN CADRUL 
PLANULUI. S’AU ADUNAT INTR'O 
ȘEDINȚA DE PRODUCȚIE L'NDF, 
DUPĂ CE AU ANALIZAT FELUL 
CUM SE DESFAȘOARA MUNCA, 
AL CERUT SA LI SE MAREASCA 
NORMA DELA 16 I.A 23 j'AGO- 
NETE PE OM $1 POST.

In felul aces'a, au înțeles munci
torii dela transporturile sectorului V 
Ur'canl-Lupenl să cootrlbuc la de
pășirea cu succes a Planului pe a- 
nul 1919.

tIROȘTEA MlliAI, coresp.

1
In Uniunea Sovietică au început

’ntreceri socialiste în cinstea zilei
Inițiativa constructorilor de mașini c

llrmâ'hl n tradiție luminoasă, 
muncitori' intreprinderilor indus
trial' din Gofki, au lio'ărit să în
tâmpine ziua de l Mai cu noui suc
cese in muncii. I'i și renizuesc sar
cinile asumate, luânduși angaja
mente mai importante.

lnifiato'ii acestei mișcări sunt 
constructorii de mașini d n Corbi. 
Inaugurând întrecerile, coasfructorii 
de mașini au liotăril să degajeze 
in contul accelerării circul ițici fon
dului de ruhn nl î.PCO.OO tuble tn 
loc de 2 mii oane cât era prevăzut 
in planul lor de muncă. Colectivul 
uzinei și-a luat obligația să indc- 
p'inen că planul de patru luni, 
până la 25 .Iprilie a. c. In uz nă 
au fos' Create 50 de brtcăzi pen
tru irodiicfia de calitu'e super oară

ȘI ÎNTREPRINDERILE DIN
LITUANIA

In urma in'țlatlvcl colectivului

AȘEZĂM1NTELE NOASTRE CULTURALE

Din activitatea căminului cultural 
din Hărțăgani

Căminul cultural din Hărtăgani a 
început să ființe e încă de acum 
2 ani. De atunci și până acum, 
mai ales după încadrarea comite- 
tu'ui cu elemen.e cinstite apa ținând 
țărănimii munci oare, cl a obținut î i 
munca de culturalizare a ntasselor, 
importante succese.

El are un local pe măsura nevoi
lor sale are o sală fes.ivă cu sce
na. o sală de lectură și mobilierul 
necesar.

Căminul e do‘at cu o bib iotecă 
destul de bogată și e abonat la 
diferite reviste ca A'bina”, ,,în
drumătorul cultural ș. a.

In acest an activitatea lui s’a 
desfășurat și mai rodnică. Pe lin
gă faptul că au fost atrași spre 
b.bl o ecă un ias.-mnat număr de ți-

Muncitorii uzinei „Victoria" din Călan 
au cerut mărirea normelor cu 50'1,

Ața înțeleg muncitorii uzinei Câlan să 
lupte pentru realizarea unei producții mai 
mari ți cu un preț de cost câl mai redus

La turnătoria uzinei ,,Victoria 
din Cul-n, uilrecer.lv ''Ojjahste ce 
se desfășoară intre echipele de 
muncitori au dat rezultate deosebit 
de frumuuse.

Organizarea mal bună a muncii la 
ex.cutarea turmelor pentru turnarea 
diferitelor piese, pr ti aranjarea pă
mântului și a cut ilor dc formare la 
îndemâna, prin efectuarea inirun 
timp mai scurt a diferitelor operații, 
s’au real zat depa-iri dc normă in 
massâ de peste 50 la suta.

Alțl nimicitori ca toiarăsll l’elrl- 
călol loan șl Mii.el Ruber . realizea
ză depășiri zllulcu de 8U 100 la 
tu'ă.

Realizând aceste mari depășiri de 
normă, tovarășii Petrlcălol loan șl 
Meisel Robiri au văzut că timpul 
ilxat pentru executarea acestor lu
crări a devenit necnrespiinzălor, 
ll'nd astl.-l o pl.dlcă lu calea reali
zării unei producții mal mari cu un 
preț de cost ntal redus.

ZILELE TRECUTE, TOVĂRĂȘII 
PLTRICALO1 Șl MEISEL S’AU 
PREZENTAT LA BIROUL UE RE
CALCULARE A NORMELOR, UN
DE AU ARATAT CA DATORITA 
UNEI MAI BUNE ORGANIZĂRI A 
MUNCII, NORMA NU MAI ESTE 
CORESPUNZĂTOARE, > CERÂND 
SA FIE RIDICATA CU .0 LA SUTA.

— Ne luăm anga■amenlul — au 
spus tovarășii Petrlcălol ți Me sel 
— că șl această normă o vom de
păși. Pviitrucă numai astlel vom 
reuși să producem mal mult șl cu 
un prel de cost mai redus.

• • .
La secț a de montai a uzinei din 

muncitorilor combi 
Xla peda. in intrep 
tuan'a to de lășoar 

iiitrecîrea soc allstr 
de 1 al. Colectiv 
gația să îmbunătățească calitatea 
p oducțlel șl să reducă costul el. 

In'fiatorli iii recerii au dobândit suc
cese considerabile in muncă.

In luna Ma.tie a. c., ei au sporit 
produclivita ca muticii — față de lu
na Februarie — cu 11,7 la sulă.

Țesătoarele Kravanco și Pllaleva 
dau in prezent o producție din care 
9C la su'ă ette de cJitate superi
oară. C' leclivul fabricii dc tricotaje 
din Kaunas a hotărit să îndeplineas
că pân i la 1 Mai a. c. planul de pro
ducție pe șase luni.

răni muncitori, și-au fost antrenați 
în munca de redactare a articole
lor pentru ga-eta de perete. în zi
lele de Duminică au fost organi
zate ședințe de Ectură a cărților din 
bibliotecă și a diferitelor articole 
din presă care erau apoi urmate 
de discuții în colectiv.

Preocuparea principală a conduce
rii căminului a fost organi area for
mațiunilor artistice. Astfel au lurt 
li.nța dela începutul acestui a.t do tă 
asemenea echipe artistice ale tine
retului.

In general activitatea de pe a- 
cest trimestru a căminului din Hăr- 
țăgani se concreti-ează în 10 șe
zători. 5 festivale artistice, 20 hore 
și 8 ședințe cu caracter politic cul
tural.

Calau, intectrile socialiste au intrat 
imr'o tuza super oara: dela om la 
om Deasupra n as n fiecărui mun
citor -e găsește afi ala o d agramă, 
p. care t <• înseninata producția 
realizată ni fii-vre /i Aces e d a 
graire precum și straiul roșu al 
producte care fdfne in f.ecate zi 
d<a upra mașin.i muncitorului ce a 
realizat in ziua precedenta cea mai 
m.-.r depășire de norma, au dat un 
puterne tntbrdd intrcvi r;lor socia- 
lis'e. I'rept rezultat in această sec
ție nu m i avetn de-aface cu câteva 
vârfuri in producție. SCHIMBUL DE 
EXPF.PI" NTA INTRE MUNCITORI. 
POPULARIZAREA METODELOR 
DE MUNCA FOLOSITE DE FRUN
TAȘI. AU FĂCUT CA MA.IORJTA- 
TEA MUNCITORILOR DIN ACEA
STA H -ȚIE SA REALIZEZE MA- 
l?i DEPĂȘIRI DE NORME. Echipa 
tovară»u>ul Precup loslf, caro lu
crează la proba1 ea la preș une a ra- 
d'atoarelor, depășe-te nori» t zlln'c 
cu 250 la su'ă. ec’dra Iul Drăgan 
loan. care schimbă radia oarele de
fectuoase d'n lateril, depăseș'e nor
ma cu 263 la su ă. Munc t a ele S n- 
dor Ileana șl Gisparescu Marla, lu- 
cr.'nd la confecționarea garniturilor 
inetal'ce pentru bateriile de radia
toare depășesc norma cu IMt la su
'ă. tovarășii Far. go lacob șl Mun- 
teanu loan. dela Irezarea radiatoa
relor, depa-esc norma cu 40 la bulă, 
iar muncitorul f’ret'ald Ludovic dela 
conle f'onaria cazanetor pentru băl, 
dep'șește norma cu M> la su'ă.

UNII MUNCITORI DFLA ACEA
STA SFCTIE. CL M SPRE FXEM- 
PLU SUNT TOVARĂȘELE ȘASDOR 
FLFNA. GAȘPARF.SCU MA»IA Șl 
MUNCITORI L PRECUP IOSIF, AU 
G4SJT CA NORMELE LOR Nil 
M <■ ei——

RECTIFICARE
In articolul întitulat ..La instalata 

comitetelor provizorii ale Statui lor 
Populare” apărut in ziarul nostru 'e 
<ri. tpag. D s’au strecurat unele g-e- 
ștli de tipar. Astfel, cel d<. al i i- 
'ea pafaj se va citi după cum ur
mează:

Comitetele Județene vor lonoa 
nenun ărate coml'elc in care să ’n- 
tre mii de muncitori, țărani mun:'- 
torl și intefec'ua'l clnst'țl cu ■ >- 
pul de a rezolva cele mai difcr'te 
prohleme care se Ivesc pe plan Im al 
sau pe județ. Administrația de S'at 
nu va mal ii exercitată de un sna- 
rat res'râns de Innctionarl, ci de în
suși poporul muncitor.

Prin Instalarea C .mitctelor '
(ene provlzori' ale Sfaturilor Popu
lare MASSE1.E UI PARTE F.FrC- 
tlV I A CONDUCEREA. GOSPODĂ
RIREA Șl ADMINISTRAREA ST5- 
TULUT.

De aceea. Sfaturile Popu'are, care 
constitue baza noului aparat de Stat, 
reprezintă cea mai democratică for
mă dc guvernare cunoscută in (ara 
noastră.

In timp ce arara'ul de «tat. apar
ținând burgheziei e a un mițloc al 
acesteia de a asupri și exploata pe 
cei ce muncesc, noul aparat de Stat 
iși rune întreaga sa activitate in 
slujba poporului muncitor.

Citiți

SCÂNTEIA
Organ Central al PM p

uilrecer.lv
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Pan

PI’KING, 1
China Noua țransmltu ca m ziua de

Apnie pândele $1 organizațiile 
deniocrul c zt'n China au publicai 
<> dei'aialie comuna in care con
damna tratatul A’băni icului.

In declin ație se spune că tratatul 
Atlanticului „prezinți un pe. Icul 
pentru pacea sl securi a eu omenirii, 
or n el uriuăr n u- v deși nțuhea li
nul nou război inund.al de agresiu
ne".

, Partidele și organizațiile demo
cratice d n Clima se precizează 
n a1 departe — declară In mod so
lemn în numele poporului chinez 
următoarele:

DACA BLOCUL IMPERIALIST 
AGRE IV VA ÎNDRĂZNI SA DES- 
l.ANȚUE UN NOU RĂZBOI, PO- 
PORU CHINEZ VA PORNI ALA
IURI I E UNIUNEA SOVIETICA SI 
DE PORTELE PĂCII SI DEMO
CRAȚIEI DIN LUMEA ÎNTREAGA 
IA LUPTA HOTARITA ÎMPOTRI
VA AȚATATORILOR RA BOIULUI 
DE AGRESIUNE. PENTRU A-l 
SDROBI. RASTURNAND ÎNTRE
GUL SISTEM IMPERIALIST SI

Cetățenii sovietici duc o viată mai fericită 
decât oameni mnnc’i din or’cafe altă tafă 

din lume
SYDX'EY. 11 (linilor). — Dumi

necă u utrul loc lu S d cij un nur- 
ting organizat de Asociația de Prie
tenie Sooieto-uustru iună, la cure 
uu purliiipat peste 6 mii persoane

I.uând cuvântul, președintele Ca
sei di Pil'linie Soaie ir- us t-lianu 
din Uelbourne, John Rog rs, u îm
părtășit asistenjei imprzsii'e fale 
din călătoria fă u'ă in U''iunea So- 
oietică, El a declarat eă: „< ETA

JE.41 SOVIETICI DUC O VIAȚA 
MAI FERICITA, AU UN NIVEL 
CULTURAL MAI RIDICAT DE
CÂT OAMENII MUNCII DIN 
ORICARE ALTA ȚARA DIN LU 
ME".

Rogers a adăugat: „CETĂȚENII 
SOVIETE I SIMT CU ADEVĂRAT 
(A EI SUNT REPREZENTAT! DE 
GUVERN Șl CA GUVERNUL

Să luptăm pentru îndeplinirea cu cinste 
a angajamentelor luate în întâmpinarea zilei 

de 1 Mai
(Urmare din pag. I-a) 

muncesc", sub loz nea: „CEL PU
ȚIN UN CAM!? DE MINEREU PE 
' CHIMIE MINEREU DE BUNA CĂ
UTATE”.

Prin acest apel, minerii din Valea 
J ulul se angajează să fie primii care 
să-și ducă la îndeplinire angajamen
tele luate in cinstea lui I Mai, să fie 
r rin li in lupta pentru indepl nlrea și 
deFăș'rea sarc’nilor ce le revin in 
cadrul P anului de Stat pe anul 1949.

In indep inlrea cu c’nsie de către 
minerii din Valea Jiului a angaja
mentelor luate în cinstea lui I Mai, 
organizațiile de Partid, sindicale șl 
tomisil de întreceri au o sarc'nă de 
onoare șl de mare răspundere. Ele 
sunt acelea care au da oria să scoa
tă în evidentă, să popularizeze suc

j Angajam
1 DACTILOGRAFA
| cu practică i
| Info-maț'uni la Redacția z'»rvlui ,ZO?I N' I"

...oinuKAND O PACE TRAINICA 
PENTRU ÎNTREAGA OMENIRE E- 
LIBERATA.

SUNTEM CONVINȘI CA IN CĂ
ZUI UNUI RĂZBOI AGRESORII 
IMPERIALIȘTI VOR l’l SDROBITI 
IAR TARILE COTROPITE CARE 
SE VOR OPUNE IMPPRIAI FMU- 
LUI VOR El ÎNVINGĂ rOARI'.".

Declarația a fost seinnuiă de Mao 
Tse Diiii, președintele Comitetului 
Cen'r.il . 1 Partidului Comunist Chi
nez precum șl de alte pcnsonal'tățl 
ale organlzatiunilor democrate din 
întreaga Chină.

3011 PERSONAI ITAȚI Al F. VIEȚII 
CULTURAI E DIN STATELE UNI
TE CER RESPINGEREA TRAl A-

TULUI ATLANTIC

WASHINGTON, II (Radar). — 
Un num ir de 300 peronul tați ale 
vieții culturale șl religioase din Sta
tele Unite printre care scrii'orul 
Thomas Mălin H p'anistul Artl'ur 
Scliriahel au trims Congresului o 
serroare de cliisă in care cer res- 
P'ngerea tratatului AtlanUc.

Scrisoarea spune printre altele

MUNCEȘTE PENTRU BINELE 
LOR'.

In Incheere, Rogers a arătat în
semnătatea prieteniei cu Uniunea 
Sovietici, care unește in jurul ei 
for(c e crescânde ale păcii.

Monarho-fasc'Știi 
g eci au violat dm nou 

teritoriul aibanuz
TIRANA, 11 (Riulor). - Minis

terul de Intime al Republicii Po 
polare Albania anunță, Duminică 
fn/r'un comunicat că la /<■ Aprilie 
nrli’eria moiiarho-fateistă greacă a 
deschis focul din localilăple Plot- 
chai și Ochai, a'upra teritoriului 
Albaniei. 14 obuze au căzut la o 
adâncime de 2 km. in interiorul Al
baniei, în sectorul Silichl 

cesele obținute de către grupele de 
mineri, să urmărească felul cum se 
îndeplinește punct cu punct anga
jamentul luat, șl să ajute minerii in 
îndeplinirea lor. Să se ducă o bă
tăile Intensă, mai ales pentru lămu
rirea șl antrenarea grupelor codașe, 
ca acestea să-și îndeplinească lozin
ca: „CEL PUȚIN UN CÂMP DE 
MINEREU PE SCHIMB, MINE EU 
DE BUNA CALITATE". Numai antre
nând in întreceri și i idicăud TOATE 
grupele de mineri vom / u‘ea să 
mergem „înainte pentru indepl nlrea 
și depășirea Planului de Stat, în
ainte pentru respectarea anga'amen- 
telor luate in întâmpinarea zilei de 
1 Mai", așa cum sună înclieerea a- 
pelului lansat de minerii din Valea 
J'ului către ortacii lor din întreaga 
tară.

„tialaiul Atlanticului Consiliile uu 
pas spre război" și cere președin
telui Trii-’uii 'îi loceapa conversații 
d recte cu Uniunea Soviet că in ve
derea rezolvării tuturor divergen
telor

.Cl’MIM. .pune »cr'"ar a CA 
PREȘEt'INTI I P STATELOR UNI
TE SA I R M'TA ’N UNTB'I’A SO
VIETICA o ppt> DANA însărci
nai I ' pr.'l'GATIRI'A UN"' RE
UNII'’"' ■ cri up MAI AUTORI
ZA II Pi pi” ZENTANȚI Al CELOR 
D'tlIA GUVERNE”.

OLANDA NU ’ I CUNOAȘTE TRA
TATUL ATLANTIC

AMSTrRDAH i| U'ndor). — In 
nurueroa'e urase olandeze nu avui 
loc n- <■ ’iieii-t ta car" «'<>u st Ivnf 
loz’rc' JOS rți AȚATMORR
I A RA7llOl”. ..lHa„r* *a  nu • rea răi*  
h«|” Ol '( nu ■ r’Z'r'NOAȘTl 
TRATATUL ATLANTIC!"

imediata revi ui c a noului buget 
al Angliei, precum șt scăde ea f^e- 
(uiilor în vederea măririi patiri de 
cumpărare a salariilor.

* » »C— - . -
măi
Loi
fat:

R
trai. .. iiiLiuiiin (.uni ia un 
meeiing. au votat alăturarea Iar la 
greva docherilor.

— Duminică au fost schimbate la 
Sofia instrumentele de ratificare a 
tra alu'ui de Pri tenie Coabnare șl 
Asis en'ă Mu uală incli ial îr.t e Bul
garia și Cehoslovacia în April tre
cut la Praga.

» ♦ »
Del gația sovie ică c indusă de 

scrii orul Fade v. care apr icipat 
la Congresul p ntru pace al i îtelec- 
tuali o americani, ț nut 11 New - 
York, s’a inapoiat la Moscova la 
9 Aprilie.

• * *
RIO DE JANEIRO. 11 (Rador.) 

Guvernul bra ilian a ir.t rzis ținerea 
Congresu'ui pentru pace a e cărui lu
crări începuseră Ia sediul uniunii 
naționa'e a studenților din capi ala 
Bra i'i i

P.i.e-rni-.'cle (o țe p.-ii-ne i tii- 
inise spre a executa aceasta holă- 
rîre. au atacat cu b ula i'ațc pr păr
ți ip.anții la congres răni id mai 
multe p rsome

L A <1 APP|I io A «VUT |()C | 4 
II'Ol n orMONCȚoATIF A Pf. 
MEII op. M'N-I ESTAND PF Sl 
7|l P '•'"Ast'l UI FF”r-|t p A(i 
PU taț n,yi.,w Pi c,\- f- s-[7 
PUTFA C’v|. S'U VRFM RA7- 
KOU” N|| v°M DA COPIII PF.N- 
T U RF'I i-za^fi ni rir>n no 
I A PA7HO ț”, „PENTRU PACE IN 
INT’E'GA I DME"

Nemultum rea fnjă de politica 
S u'e'or Un ’e șl a ă do planul 
Mars'all a fost exprimată nu numai 
de presa rrogreslst', dar șl de pre
sa olandeză de dreapta.

IIT CONSILIUL Dt SECURITRTE
Uniunea Sovietică a împiedicat admiterea în
O.N.U. a Coreei de Sud reprezentată de 

guVernul-marior etă dirijat de amei
NEW-YORK. 11 (Rador) — In 

ședința Consiliului d. S.cuiitate din 
8 Ap i.ie s'au examinat cererile dc 
primire în ONU. ale Coreei de 
Sud și Nepalului, precum și ches
tiunea admiterii duca.ului Lichten- 
stein printre parii ipa iți la Juris
dicția Curții de Jus.iț e dela Haga.

In legătură cu cererea Coreei de 
Sud de a fi admisa în O N U , tre- 
bue amin.it ca ..guvernul'’ mario
netă din Coreea de Sud a înaintai 
această cerere, la ordinele guvernu
lui american — care încearcă să 
conso.ide e poziția șubredă a re
gimului antipopular din Coreea de 
Sud și să-i dea o aparență de le
galitate. In ciuda opoziției repre
zentantului sovietic în Consiliul de 
Secuti.ate, majoritatea anglo-ameri- 
cană a reușit să obțină transferarea 
acestei cereri corni,etalut cire se o- 
cupă de primirea de noui membri. 
Acest eonii .el, ascultând de ordinele 
Statelor Unite, a recomandat aduce
rea Coreei de Sud.

In ședința din 8 Ap.ilie repre
zentantul U.R.S S. Ma.ik. a arătat 
că actualul , guvern* ’ din Coreei de 
Sud a fost creată prin fzlsifiearea a 
legerilor din ordin il autorități ur a 
mericane de ocupație.

Luând cuvân ul. Ausân, reprezen
tantul Statelor Unite nu a putut să 
jus.ifice pre ența trupe or americane 
în Coreea de Sud. decât pin faptul 
că guvernul marionetă din Corcea 
de Sud ar fi „cerut” menținerea lor.

Trecându-se la vot. cererea Co
reei de Sud a fo t respinsa d.oar ce 
Unrm.'a Sovietică unul dintre mem
bri permanenți ai Con i iului de Se
curitate a vo'.at 'împotriva ei

iiuitt a 
canidului Comunist I rancc . Iu 
pre ența a nuiiiiioși delegați. în c 1- 
direa prima tei din Moijtrcuil

In pre idlul a tiv au fost aleși 
piiu re ații Ma.nîce 1 hori , )a 
«lues Duclos. Leon Mauva s. Benoit 
F ram hon. V in r-cli Andre Mar- 
tv, Charlcs Ti Ion I ne is Billoux, 
E icnite Fajon, Ar hur Ram tte, G s- 
(on Moninou e u. Waldecki Riclrf 
șt Luurenf Ca-sanovt.

Leon Malival s cotar ,| Par i- 
ilului Comun sl France a dat cili e 
unui raport. In circ a anali al re

DIN SFERA IMPERII
| ITALIA

Mun< it.ji unea italiana luplă 
cu îndârjire inijjotri a includerii 

înlrc pri liderilor
ROMA, 11 (Radorr. - Peste 590 

inii dc nunclioii dm luate regiunile 
ital ci au . ecia.ut gieva dc pruiest 
impur .a i ,c ideii, .mrepi iii..e. iiur. 
In iui i> c.e de au lest ncldt e ta
ce ând complect lucru zece intreprin- 
d-ii riaiis . a . d a provincia Mude- 
na, lolus ud peste 30 m I de muncl- 
t’ji a M l..nu au iust incluse patru 
uzi c iu ca e merau „2 mii de nun- 
c or .

L. SEMN I.E PROTEST ÎMPO
TRIVA CON LD 1 Rll MUNCIȚI) I- 
LOR PI. TE 30 M I LE MUNCITO
RI META l t,iș ) LILA INT E- 
PRINDE'ILL DIN SESTO SAN 
GF V ’ ' Și . MII Ml CITORI

Cererea Nepalului a fost- înain
tată comitetului cire se ocupa cu 
primirea de noui membri.

Luându-se in discuție chestiunea 
clabo ă ii condiții cr in care d icatul 
Lichteiistein poate să intre iu ju
risdicția c r ii de jus iție dela Hagi,

BULETIN EXTERN
PARIS 11 (Rador) — in 1 ga- 

tură cu brutala acțiune d r presiune 
întreprinsă de guvernu' bra ilian îtn- 
po riva parj.i. anți or Ii Congre ul 
Național pentru pace dela Rio de 

Janci o Congresul Mond'al al Păr
ți anilor Păcii a prb icat un c inu 
nicat declarând prin re a le e: PAR
TIZANII PAC I DIN BRAZILIA 
POT FI SIGURI CA SUTE DE MI
LIOANE DE BARBAȚI ȘI 1 EMEI 
DIN LUMEA ÎNTREAGA SUNT A- 
LATURI DE El AVAND CONVIN
GEREA CA IN CELE DIN l RMA 
FORȚELE IMPERIALISMULUI ȘI 
RASBOIUL VOR FI ÎNVINSE”.

* * •
SOFIA. 11 (Rador). — Comi'.e.ul 

Naț onal Bulgar pen'ru apă ar.a pă
cii a primit din parțea guvernului 
france- o nota ofi ială r-f ri oare 
la relu ui accs uia de a p.ermi.e p r- 
ti.iparea la Congresul Mondi 1 al 
Pari anlo Pâc.i dela Pari, a de
legației bulgare în întregime. 1 i î 
delegația bulga ă. după cum se știe, 
fac parte 24 de persoane. Guver
nul fran:c p imite par.iciparca nu
mai a 8 delegați bulgari 11 Con
gresul Par i ani'or Pății

• * *
— Po'iția monarlio-fascistă a a- 

restat f0 menib i ai Pi lid il i Co 
muiii.,. din (j.eci

* * *
— Conferința anua'ă a indicatului 

munci O’ilor din jidusrii c u.iucu 
lui a adop'at o re o'.uțir îi cire cere 

zultatul ahgerițor cant nale. arătând 
<â P.ir.idul Comunist France' a 1 ah 
plinul, in ace» e al «c i

Iu Uși ii.ma.ul I curllor d consi
lieri generali comuniști au fost mult 
mai r dus din ciu a legii clică le 
uejusie.

Vu lilud despre pr bl mele picii. 
Leon Mauvai a caracterizat '(ra
tatul Al ani ului ca un p el agre. 
siv, având pr.litre altele s opul d*  
a reiuarina Germ inia. Raport arul a 
fost ainljl la delegații c n ern’el ca 
'a depue to.de efortul le pcnlru a 
mobiliza |>e • - ““ '
lupta pentr

DELA UZINELE UREDA DIN MI
LANO, ’ •• | J („ A I f- O 
SAPTAMANA.

In acest timp, p Jitia c nt'nuă ■- 
tacurile imfolrlva întreprinderilor 
ocupate de nitiiie tu I. M' nc 'orii de- 
lu uzhiele fha din Pot Io Fcrarrlo 
ieds<ă di zece zl<e r incurilor pnfl- 
l'l mo orizne. Au I sl o upate de 
munci ori opt intieprlnderi in Ha
liri de ‘ ord. trei mine in SIcIHa șl 
doua in Toscana.

' ANGLIA |

Cile o docheiilor englezi
LONDRA 

mii docheri t 
t n grt‘oâ 

n.jii for in < i
(s'reoa n foi 

d> pro ti st pentru conced Ier eu a 3^ 
docheri.

reprezentantul so
mi.e.ii acestui du ...
un stat suveran ți conform Chiri i, 
nu (Kiate ța ,i ipa li as.m n<a 1 i- 
crari. Consiliul a hotăril ca aceisU 
chesiiunc ^ă fie examinată de o 
comisie de expe.ți.
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