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Ridicarea calificării minerilor — 
o problema căreia trebue să i se 

acorde mai multă importantă
Iu uiâroața operă do construire a 

socleti(l| soclullsto iu tnra noastră, 
uilaerll din Vulva Jiului au de înde
plini' o sarcină de c'tis e tl de maro 
răspundere; el trebue să dea lubri
cilor, ur nelor el locomotivelor dhi 
(ara noastră lot mol mult cărbune. 

Mal mult cărbune însemnează 
aiul mul'o lubrici el uz'ne, care să 
dea agriculturii noastre mal multe 
mașini el tractoare Fi vederea con
struirii roclal'sinulul la sate, însem
nează mal ntulte bunuri, pen'ru ri
dicarea nivelului de trai al celor ce 
muncesc Iii mine, lubrici el pe o- 
guare.

Una d'ntre coudlf'unite csenfale 
Iu vederea asigurării ere-terii con
tinue a producției de cărbuni In ml- 

| nele noastre, este grabnica complcc- 
| (are a efec'hu'ul exploatărilor car- 
I bonllere d u Valea Jlulii'. cu cadre 

calificate. Anul acesta, pentru Înde
plinirea cu succes a Planului pro
ducției de cărbuni, pentru asigura
rea creșterii producției de viitor, se 
Impune cnlll'carca a cei piithi 15(10 
mineri necal 11 leati care lucrează in 
pre'cnt in minele Văd Jiului.

Acest lucru, se Impune ru atât
I mal mult cu cât sunt niulfl mineri 
I care lucrează de multl ani in mină, 

îără să fl<> cai'f'ca'l. In Va'ea Jiu
lui averi nn însemnat număr de 
noul venlfl. iu cea trai mare parte 
br gadierl depo șantierele naționale 
de recons'ruetie, ca-e n"au idcluri (el 
de calU'care mlueră.

Ori. In munca atât de compf cală 
a exploatării cărbunelui in mină, 
poate un muncitor necal'flcat să re
alizeze o productivi ate superioară, 
epec'flcă so-ln'ătll «nc’',,’c,‘» -ontrii 
a cărei înfăptuire luptăm? Poate ua 
m’ner necalifcat să re=necfe cu 
strlc'eto măsurl'e de slr'urrnță in 
mină, unde o neatenție sau gre^a ă 
proveir'ă din necunoaștere poate 
costa mul*e v'ell scumpe?

Desigur că nu.
T cmal de aceea, organizațiile de 

Partid țl slnd’cale, conducerile ex
ploatărilor »■ tehn'clenll mineri au 
sarc'na imed'»lă de a i"lre"rlnde o 
intensă .campanie pen'ru calificarea 
a cât ma' mult' mineri rec ll’lcatl.

In prezent, re lângă trate exntoa- 
tărll d'r Valea .Ihdid fiincf'nnează 
Scoli de ca'iflc-re. Insă cn-surlle a- 
cestor scoli sunt frecventate de un 
număr m'c de cb'vl. I.a I unea, rele 
două scoli, una pentru pregătirea în- 
cărcătoHlor din rândurile tr-nspor- 
torllor șl cea de a doua rentru <ăe- 
torl d'n rândurle încărcătorilor, 
sunt frecventate de numai 10 elevi. 
La Atdnoasa. deși 59 la sută din e- 
fec'ivul total al minei este necalifi
cat, cursurl'e de ca'lficare sunt frec
ventate numai de 40 mineri necall- 
ficatl: deasemenea la Lupenl $1 Pe-

întreprinderea sovietică — 
școală de educare culturală a masselor

După p’anul cincinal pos belic, 
care se rea 1 eazâ astăzi cu succes, 
creșterea anuală medie a numă ului 
inun i ori or ți ă ari or din U.R.S-S. 
cons.itue tirca 1.250 000 oam ni. Că
tre sfârși.ul panului cincinal ( nul 
1950) număiul muncitorii r și func
ționarilor în economia națională va 
depăși nivelul antcbJic ajungând la 
33,5 milioane oameni.

Cum se re olvă chestiunea asigu
rării forței de muncă în Urianea S - 
vietică unde șomajul a f st 1 chidat 
pentru totdeauna i.t anul 1930? U- 
aul din i t oarele principale ale c m- 
p'ectării economici naționale cu ca
dre muncitorrș i sunt ștoalele .Vi 
nisteru'ui Re ervelor dc Muncă, 
școli create din inițiativa lti I V. 
Stil'n Ele vo- da în f mp de cir.oj 
ani 4 5 mi io n • tine i muncitori ca
lificați. Un alt i vor mare este în
vățământul individual de bjgadă și 
cursuri al tinerilor muncitori d'r ct 
în întreprindere. (Pe această cale în 

trlla, numărul minerilor care urmea
ză cursurile de calificare mlueră o 
foarte mic.

Iii ve'eren acoper'rll nevoilor do 
cadre călii cale, necesare exploată
rii r < ari oulfi re, i oile de calU'care 
tiebuesc ridicate la luă'tbiiea sarci
nilor ce le revin. Tehnicienii «I In
ginerii care pentru cursurile aces
tor s oll trei u 'sc recrutu'l din rân
durile celor n al dosio nici, celor mal 
legafl sl s'iupatlzafl de inassglo de 
mineri. Trebue llclild'ild atitudinea 
dăună'oare u unor lehii'clenl, de a 
nu se prezenta la scoll'e de cali
fic re pentru predarea lectl lor, sub 
motivul că ,.nu au timp" sau altele, 
fapt care n făcut ca un număr de 
mineri care s’au înscris la aceste 
șcmi, să renunțe fa frecventarea 
cursurilor.

In școlile do calificare, pe lâogă 
celelalte nPterll necesare ridicării 
n'velulul pro'cs'onal nl ndnerTor. 
RP<sPFQT\r>FA MASURILOR DE 
SIGURANȚA IN MINA, trebue să 
consllfue un suh'cct asupra căruia 
(r< buc să se Insiste cu stăru’ntă. 
Noul regulament sl «ecur t*<ll in 
m'nă el b rat de Ministerul M'nelor 
sl Petrolului t-c' ue să tic un ma 
rnal Iubit al fiecărui m'ir r sl mal 
ales al colora care urmează cursuri 
de callf'carc.

In it’lne, șe'll de erupe, deaseme- 
ma 're' ue să sc ocupe cu sârguintă 
de cal f'crea ni neri'or uccallflcati. 
I C"tli’e cre-’cie in cursur'lc de cali
ficare e -ccesar să mea-gă rrână în 
ni nă cu lecțiile practi-e. pe aceeaș 
'culă, predate de șefii de grupe, or
tacilor lor.

Ca s1 lectorii școl Iar do -a'lfcare, 
e necesar ca «cili de crupă să fns'sto 
in •> ed deoseb'f asupra însușirii 
măsurilor de siguranță de că re mi
neri necaliflcatl.

Insă oricât ar funcționa de bine 
școlile de cal flcare, dac' numărul 

cl v:lor es e redus, campania de ca
ii (care nu poale da rezul alele do
ri‘c.

Organizațiile de Pa-'ld. s'nd'ca- 
tcle conducerile exploatărilor șl șefii 
do grupe trebue să lupte prin toate 
m'Uoacele. rentru trimiterea la șco- 
cie de calificare a r-incrll r neca- 
Pilcafl Minerii n’ca'lf'catl frebuesc 
'ămurlfl asupra fap'ulul că nu'.-il un 
m'ner b ne ca'Iflcat poate să lucre
ze cu spor po.i'e să rea'lzezc un 
câ-t'g ma’ bun.

Se'il de grupe In d“n«ehl, caro 
sunt cei mai apropiat’, trebue să in- 
drumeze re macii lor iir,ca,'ă’ca(I 
spre a urma cursuri'e de calTcare.

Pentrucă numai as'fei. putem să 
avem cadre califica e suficiente, care 
să asigur " realizarea unei product) 
de cărbuni în măsura necesității 
mereu crescânde a "-dus<ri I noas
tre nat'onale. iu plină desvollare.

timpul p'anului cincinal vor fi p-e- 
gă iți 7,7 mi.ioane muncitori califi
cați).

Afară de aceasta. 13 9 milioane 
muncitori și un număr enorm de 
personal tehnic vor capă a stuiii t h- 
nice Î11 scopul ridicării calificări) Ier.

Ins.ifuții'e de învățămâal superior 
în timp de 5 ani vor da 602 mii' 
specialiști de înaltă calificare, iar 
ins i u ii e de învățământ sp cial se
cundar vor pregăti 1 326 000 oam ni.

Aceasta este complectarea enor
mei armate de muncitori care mișcă 
atât de repede înainte industria so- 
vie ică ce <l‘’ia în luna Cc ombje 
1947 a depăj. nivelul antebelic al 
producției.

Fiecare om sovietic care constilue 
această armată puternică a e propria 
sa viață, bucuriile sale, visurile sale. 
Dar toți --unt cuprinși de năzuin
ța spre noui vicotrii in producție- 

spre noui reali ări a e Pa riei lcr. f i 
merg pe unul și acelaș drum ajun
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Minerii dela Jieț-Lonea s’au situatIn fruntea 
celorlalte exp oatâri carbonifere 

din Valea-Jiului
Buna organizare a întreceri
lor între g'upe
Generalizarea melodri de pre
luare u lucrului pe schimburi

IATĂ FACTORII CARF AU DETERMINAT ACEST SUCCES
Minerii dela mina Ji ț-l o .ea au ră p.uis cu însuflețire chemării 

la întrecere în întâmpinarea il i de 1 Mai. lansata de c feriș ii d. 11 
„Grivjța Roșie”. In cadrul im c jugului de răspuns, minerii din l.onca 
au provocat la întrecere pe mim rii din Aiiiiioasa in tins ea acestei mS- 

din lumea întreagă.re(e sarba.ori a oamenilor muncii

(2u aceiaț însuflețire au po nit 
minerii din Lonea la numcă. pen
tru traducerea în viafă a a gaamen- 
lelor luate. Numeroase g.upe s’au 
provocat la întrecere între ele. r u 
șind să obțină depăși i de normi 
din ce in ce mai ma 1. I irept re
zultat PE INTERVALUL 1 13 A-
PRILÎE, MINER I DIN LONEA AU 
REALIZAI O DEPĂȘIRE MEDIE 
A PROGRAMULUI D! I R )DL’C 
ȚIE FIXAT IN CADRUL PLANU
LUI DE Ijo/o. INTRE' AND TOA
TE CELEI ALTE L.CI’I OATARI 
CARBONIFERE DIN VALEA JIU
LUI.

PRELUAREA LUCRULUI PE 
SCHIMBURI, FACTORUL HOTA- 
RITOR IN REAL'ZAREA ACESTUI 

SUCCES.

Mai mult ca Ia oricare altă ex
ploatare din Valea Jiului, minerii 
din Lonea au aplicat cu d agoste sis
temul de preluare a lucrului pe 
schimburi. Organi ații ue Partid ș 
sindicatul au dus o munca intensă 
de lămurire asupra sistemului de 
pie uare a lucrului pe schimburi- c. re 
dă posibilitate ca fiecare miner să 
fie retribuit în măsura cantității și 
caii ații mun ii depuse, antrena d 
grupele codașe în rândurile cJor 
mijlocașe și apoi fruntașe în pro
ducție.

Minerii din Lonea au înțeles și 
s’au convins de acest lucru. ASTAZI, 

gând pe cel înaintați și ajutând pe 
cei ramași în urmă. Și toți sunt 
oameni de diferite naționaiități. vârs
te și situația de serviciu, de diferit 
nivel cultural aproipe unul de ol t 1 
deoarece ei făuresc c u a c muriă; 
construesc lumea nouă crează viața 
minunată pe care o visau ci m ii 
buni oameni din lumia întreagă.

U ină. Acest cuvânt a căpătat o 
importanță deosebită în U.RS.S,. U- 
zina soție ică nu e numai p oduclie. 
Fiecare întreprindere sovie.ică este o 
mare școală obștească. Școala in 
care omul capătă ș i'nțe practice, ne
cesare pentru p oîesiunca lui, ir.v ță 
să pă rundă toate laturile producției 
sociale complicate și să se îngri
jească gospodărește de îmbunătăți a 
ci, se desvol'ă intelectual cește, se 
călește moralicește și fi iccșle.

După cum întreprinderea indus ria- 
lă modernă e de neconceput fără

(Continuare în pag. IV-a)

—— Buna eleefuare a transportului 
— Ap'ovizionarea la timp ți îd 

măsură suficientă cu material 
lemnos

98<>'o DIN GRUPELE DEl A A- 
CEASTA MINA LUCRE'ZA DUPĂ 
METODA DE PRELUARE A LU
CRULUI PE SCHIMBURI. FAPT 
CARE LE A PERMIS SA SE SI
TUEZE IN FRUNTEA MINERI
LOR DIN CELELALTE EXPLOA
TĂRI ALE VĂII JIULUI.

O PROBLEMA PE CALE DE A Ti 
REZOLVATA.

Mai multe luni dearânduT mine ci 
din Lonea deabia ț Unu Indefinit 
programul dc producție, de câteva 
ori rămânând cbi ir sub pre'imin it.

OrHie d la mini Lon a circ I 1- 
cra in ini.iâ sau li suprafață. în
trebat despre c .111 ele rimânefii în 
urmă, răspundea cu preci ie:

— Lip>a de goalei (idică l pB.a de 
vagonete pen ru încărcalu' cărbunelui 
extras de mineri in abataje).

In unul din numirile trecute, ia- 
rul nostru, a cii icat felul ihFctacs

(Coninuare în pag lll-a)

Concurenfa
Trebue arătat chiar dela tncepul 

cu e oorba de o concurență nelotalR 
fi foarte curioasă, născută fără 
premeditare fi cure se desfășoară 
fără rcop. Pe lângă țoale aceste — 
ori cât ar părea de purudoxul — 
câștigătorul n'a acut n m c de câș
tigat, ba dimpotrlDă...

Pentru a lămuri lasă ,cum stă 
cazul" ră ne ducem Ia.. gară. Cli ar 
in orașul nostru.

Există acolo o gazetă de perete 
Cure are dedesubt o „cutie pentru 
idei bune". In ea fiecare muncitor 
ceferist pune scrisori adresate Sin
dicatului CFR cu sugestii fl propu
neri in cele mai dioerse probleme.

Tot in gara mai există o cutie 
poș'ală (utilizarea ei e cunoscută 
tuturor I.

■Și Intre aceste două cutii se des
fășoară acea luptă înverșunată de 
care vorbeam ■ care să înghită mai 
multe scrisori Asta-i concurent >.

Câștigătoare e până acum „cut'a 
cu idei bune". Spre mirarea tutu
ror. odată cu „ideile", din ea se 
scot zilnic scrisori particulare adre
sate diferifilor cetățeni de te miri 
unde. Și spre mirarea celor dela 
poș'ă, „cutia poșta’ă" e mai totdea
una goală e sărbătoare când gă
sești in ea câte o carte poștală.

Cauza: „cutia cu idei bune" ins
piră mai multă încredere prin as
pectul său exterior, r curată, e

Din 14 prilie, orele 6

Minerii din sectorul I ai 
minei Lupani lucrează 

In coltul lunii Mai
Muncind cu insufle|lie peuira rck- 

oec'arca anga amețitelor luate !□ 
In amploarea zilei de 1 Mal, :rr«pe4e 
de " ’nerl dbi seci rul 1 al adnai 
Lu' eu1, realizează depășiri de nur- 
'uă d'n ce in ce mal imemnatc.

DPFP1 REZl L I A I AL MUNCU 
l‘E' I SE, M'M RII r i‘4 ACFST 
<ECTO IN ZIUA l)f 14 APRIlJL. 
a c, or le 6, Șl-Al ÎNDEPLINIȚI 
PROGPAMl 1 DE PRODUCȚIE. 
PPEVAZI T PE 11 A APRILIE
CANO AU DAI PRIMFI.F. TONE 
DE CĂRBUNE IN CONTUL LUMI 
MAI.

‘ Factorul r< nclpa1 care a deterial- 
1 nat < bt'ni r< a acestui Important «c- 
I cc- es e f piui că apr ap- toate gru

pele acestu sect'ir lucrează dapă 
nictod'i pr> luări producției pe 
schi buri șl toate vuPc-le ac glseoc 
aotri nife in întrecere social a'!.

Cea al Irum-iasă depășire de 
norniV n fos* lnregl'l>a<ă de grupa 
tov. I upas Iustin. 75 la su ă. Bartha 
Eugen 42 la sută, șl "rupa tov. 
Hufer F nat care a dat ca 40 'a aut! 
nr-'e n r^L

Orupe'e c iubise de tov. strimta 
loan. flozman laenh. Chlrl'l leaa, 
Kacsn Ml'nl sl TI ar Mexandra, 
4i -pă‘esc n'rnieie cu 12 "“> la »utl, • 
>a cele ale tov. f romer loan Aa- 
dru «ă M'ha’ -I Zbnrovslf Ludovic 
au r al'rat denă«lrl de nnrml de 
2 la «u'ă NIC'O GRUP* DELA 

r

. SFCTOPI'L [ Al MI'FI IUPEN1 
NU A M'I RAMAS SUB NORMA 

In idleftl de iccst frumos -accc 
r-upelc de nil erl dl ace ( sec'r 
au pornit ’a " uncă cu un nou avâa 
pentru a Intâmp'na ziua de 1 .M 
cu rca'lzărl ș' mal frumoase.

proaspăt oopsi’ă. Inlr'un cui 
frumoasă. Cutia poș'aln pire 
mult un coș de hârtii cu capac. 
Nit i decor nu poate fi considerată 
fiindcă — fi ai i e cheia ing, eresu
lui ei — nu e decât o lin chea de 
pe care oopse ua a căzut de-mutt, 
nu e decât un cub ’e tablă ruginită 
pe care un mucalit a scris <u cretă: 
„Defect".

Corespondentul nostru, fon. Sfud- 
niczikiy, care ne arată acest, fapte, 
susține că nu numai in gară cutia 
poștală, numai cutie poștală nu 
pare, ci in întreg orașul toate sunt 
In fel. Și mai departe zice că O- 
ficiul Poștal din localitate ar putea 
să le vopsească pufin, să le facă • 
mai arătoase, sau în orice caz să le 
facă în așa fel încât să câșt ge în
crederea cetăfeni’or.

Nu știm In ă care e părerea 
PTT-ului. Probabil na cere sindica- • 
tutui CFR ca în locul cutiei atră- . 
gătoare să pună o tinichea asemă
nătoare cutiei poștale, ca pe viitor , 
concurenta să fie mai cinstită fi . 
forțele de luptă egală.

Totuși „litigiile" s’fir pulra re-| 
zoJoa fără <ă se spoi^scă cu smoafS 
„cu tiu cu idei bune" 'au fnltr 
cuiâsră cu fier ucehiu.

.'tsfa iu să tiu mai de pi de de sin- * 
dicaful CFR.

u. i. a.
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A. PAGINA TINERETULUI A.
| IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MAI |

In abatajele de tineret din Valea Jiului 
normele sunt mereu depășite

Tinerii din abatajele de tineret dela Lonea, Aninoasa și Lup ni, in urma ap.'lului lansat de ti- 
nărul Stoieeseu Iun, au Început — ca in cinstea zilei de 1 Mai — sa ducă o miinid intensificata pe 
ba ă de întrecere socialistă. [ ,

83'1- DEPĂȘIRE DE NORMĂ
13.258 LEI IN LOC DE 6.449 LEI

SALAR PE LUNA

Udata ce munca a fost mal l.ne 
organizații, ce a incepul sa se lu
creze cu eforturi sporite. rezulta
tele pozitive ale întrecerilor n'nu în
târziat să se arate.

DEPĂȘIRILE DK NORMA ALE TI
NERILOR DELA Jl! T-LONEA

Tinerii din abnlalul delu mina 
Jlct Lonea au reușit să obțină Im
portante depășiri do normă. Astfel, 
In ultimele IU zl e echipa condusă de 
Stolcescu Ion a depăș't norma in 
medie cu 54 la sută, urmată de 
schimbul II a Iul Calda Teodor cu 
o depășii e medie de normă de 52 
la sută. In urn ă se găsește schim
bul III al tânărului l.ccs caro n’n 
a'lns in ultimele 10 zile decât 23 la 
sută Pes'c normă.

Fchl a de Ineri a lut Potrlc Petru 
caro lucrează in cadrul grupei Iul 
Deak Venlzel a depășit norma pe a- 
ceeașl perioadă de timp ca $1 pri
mii, cu 42 la sută.

Rezultatele ultimelor 2 zile arată 
o nouă creștere a producției. Ast
fel, în ziua de Luni 11 Aprilie în 
cadrul întrecerilor s'au obtinut ur
mătoarele rezultate în abatajul de 
tineret dela Lonea:

Schimbul lui Sto'cescu Ion, 61 la 
sulă peste normă, schimbul II, 51. 
Iar schimbul III, 26 la sută peste 
normă.

DECE LA ABATAJUL DIN ANI
NOASA NU SE DFPASFȘTE NOR

MA DECÂT CU 21 LA SUTA...

La fel șl în abatajul de tineret 
dela mina Aninoasa norma e depă
șită. Aicî însă în ultimele 8 z'le — 
depășirea este de numai 21 la sulă 
pe întreaga grupă.

Pasibilitățile sunt aceleași ca șl 
in celelalte abataje și condițiile de 
muncă diferă prea puțin.

!n z'ua de Sâmbătă 9 Aprilie, 
când schimbul I — cel mai bun — 
condus de șeful a'iaajulul, BăUn 
Pe re, a împușcat de două ori pe 
schimb, a reușit să depășească nor
ma — calculat pe întreaga grupă — 
cu 46 fa sute. Acest lucru, ca șl re
zultatele de a doua zi când s’a mun
cit după acerași metodă de Împuș
care șl s’a obtinut un rezultat ase
mănător, arată că tinerii d:n acest 
abatal pot at>ea realizări șl mal mari.

CAUZA PENTRU CARE IN ABA
TAJUL DELA ANINOASA DEPĂȘI
REA E MAI MICA DECÂT LA LO
NEA, ESTE CA — SPRE DEOSE
BIRE DE CELELALTE ABATAJE 
DE TINERET — AICI NU SE LU
CREAZĂ DUPĂ METODA PRE- 
LUAR J LUCRULUI PE SCHIMB.

De aceea, nu toate trei echipele 
mun esc cu enfuz acin egal, nu toate 
se străduesc la fel pentru o Pro-

Ocolul Silvic
• o serie de lucrări importante
hi primul trimestru al Planului de 

Stat, pe anul 1949 aplicat în Silvi
cultură în cota repartizată Oco’ului 
SilVic Deva, s’au reali at datorită 
muncii neprecupețită a personalu
lui-tehnic administrativ următoarele:

La delimitări și acte de punere în 
valoare norma a fost depășită cu 
30 Ia sută, lucrându-se în afara o- 
relor de serviciu 156 ore suplimen
tare care echivalea ă cu 13500 l i 
totali ându-se 448 ore, în sumă de 
22.000 lei.

4a movile de hotar (consolidarea 
hofarelor) la păduri s’a depășit nor
ma cu 2.000 Ia sută, lucrările exe- 

ducțlc cât luai mare. In timp ce 
schimbul Iul Angliei Remua de exem
plu abia Atinge norma, col al Iul 
1’51'11 Petru muncește pentru a rea- 
l'zu depășiri șl pentru celelalte două 
schimburi, curo lucrează mal slab, 
doar el singur Impușcând de două 
ori.

Pentru n înlătura lipsurile do 
până acum șl pemruca prlulr’o sa
larizare |us ă după cantitatea șl cn- 
II alea muncii depuse, tinerii să pri
mească un nou imbold Iii muncă, 
TINERII DIN ABATAJUL DELA A- 
N1NOASA TRIBUL SA TREACA 
1NDATA LA PRELUAREA I.UCRU- 
I UI DUPĂ FIECARE SCHIMB. In 
această direct e tinerii trebue să pri
mească tot sprijinul din partea or
ganizației do Partid șl tehnlc'enilor 
spre a putea îndeplini cu succes an
gajamentele luate in cltislea Iul I 
Ma’u.

Sf SCHIMBUL III DELA JIEȚ- 
LONEA NUMAI CU 23 LA SUTA

In abatajul de tineret dela Jleț- 
1 onea, depășirea medie a normei în 
ultimele zile a fost de 54 la sulă la 
schimbul I.

Schimbul III însă n’a putut de
păși norma pe aceeași perioadă de 
timp decât cu 23 la sută. Aceasta 
pcntruca acest schimb au a reușit 
încă să-și organizeze îndeajuns de 
temeln'c munca, nu a rcuș't ca prln- 
tr'o armare mal bună să u»ureze 
procesul de extracție a cărbunelui.

Faptul acesta se datorește LIPSEI

jw <*
Tinerii ceferiști din Slmerla, an

trenați în munci voluntare, au rea
lizat o serie de lucrări importante in 
atelierele C. F. R.-LocotnoUve.

S'au prestat astfel 1.390 ore vo
luntare, economislndu-se suina de 
123.352 lei.

In această muncă s’au evidențiat 
tovarășii Breazu I, cazangiu Avram 
Rernus, montator. Popa N;c., Mun- 
teanu I., ș. a.

Până acum câtva timp lănăra 
muncitoare Florlca Sânziana era a- 
nallabetă. De cum a învățat șl a 
incepul să citească, lucrurile le-a 
văzut altfel.

Așa i-a venit ei Ideea de a deve
ni muncitoare in mină. Dela incepu- 
tul acestei luni ea lucrează in ca-

ln cadrul Planului de Stat 

Deva a realizat

cutându-se în cea mai marc parte 
prin munca voluntară a populației 
satelor, care a fost antrenată în a- 
ceste munci, în urma actiunei de în
drumare și lămurire duse de organi
zațiile de bază P.M.R. dela site și 
organele silvice.

La șanțuri pentru hotar la pădu
rile Statului, programul a fost rea- 
li-at în întregime adică 100 la sulă.

S’au făcut planlațiuni în terenurile 
degradate pe o suf-afață de 10 3 
Ha. cu 10.000 pueți lucrare execu
tată prin muncă voluntară de tine
retul din Deva.

P. NEMȚOIU, coresp. voi.

UNUI MAI ÎNALT NIVEL DE CA
LIFICARE A SE! ULUI DE SCHIMB 
care înari, a. ut mai avansate cu- 
noșl tehnice ar fi putut obține 

npreimă cu întreaga echipă rezul
tate superioare.

Faptul acesta poate constitui o 
pildă pentru toți tinerii mineri din 
Valea Jiului. El ne arată că PEN
TRU A OBITNE SUCCESE IN 
MUNCA NU E SUFICIENT NUMAI 
ELANUL, CI TREBUE CA PE 
LANGA AVANTUL TINERESC FIE
CARE TREBUE SA AIBE UN NI
VEL DE CALIFICARE CAT MAI 
ÎNALT. Munca in această direcție, 
a perfecționării tehnice trebue să 
fie, tocmai pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate, o preocupare de 
scamă a fiecărui tânăr miner.

• • •
Unele echipe de mineri din aba

tajele de tineret șl-au depășit an
gajamentele luate. Altele — cu toate 
ca au depășit il ele cu mult nor
mele — sunt sub aceste angala- 
mente.

Trebue Insă ca măreața r.l de I 
Mai să-l găsească pe tofl cu sarci
nile duse In l'iin șfârșlt. Dcsvollând 
pe mal departe realizările șl iu a- 
celaș timp luptând cu mai multă 
hotărire inip"trlva lipsurilor ca, 
neprcluarea lucrului după flecare 
schimb, nivelai pro'es'onal încă scă
zut ș. a. — tinerii ÎȘi vor dovedi 
prin fapte concrete atașamentul lor 
fafă de măreața sărbătoare a oame
nilor muncii din întreaga lume.

TE
lllate de cuplătoare la sectorul Prl- 
bolu al minei Aninoasa.

Muncind pentru a dovedi cât mal 
multe ciinoșt'nte în direcția mineri
tului ca are acum dorința de a mun
ci in mină la extracția cărbunelui, 
de a deveni miner.

A. DRUGA, coresp. voluntar.

• • •
Ziilele trecute, în sala Teatrului 

Muncitoresc d, n Petroșeni, a avut 
loc o reușită serbare prezentată de 
f liala Crucea Roșie, cu concursul 
școlilor elementare din Petroșeni.

La reprezentarea programului a 
luat parte un numeros public, pre
cum și părinții elevilor.

Veniturile ce s’au încasat au fost 
destinate complectării fondurilor 
pentru înființarea unei maternități.

Desfășurarea programului a fost 
întâmpinată de public cu repetate 
aplauze, iar micii elevi diletanti au 
avut o bună ocazie de a-și mani
festa aptitudinile in fața publicului 
spectator.

ANDREIANA GRIGORESCU, 
coresp. voi.

Cititi1

SCÂNTEIA
Timumi

Tânărul Bota Ion, e muncilor U 
secția t,Scularb” a Uzinelor Meta
lurgice din ( u gir. In luna tiecută 
ci a urnit o depășire de normă de 
83 Iu tulă, iar pe luna Aprilie, pună 
anim h dt pășit norma cu 70 la 
sulă.

E punctual li serviciu, nu-șt 
pierde niciodată timpul cu plimbări 
prin atelier și își îngrijește bine 
moș nu. Aciu a e unul dintre „te- 
(relele” pe c re le împărtășește el 
tutui or: metoda lui de a munci.

I)tir mai e și allceoa: Bota Ion 
lucrează deodată Iu două freze. A-

CU STUDENȚII DELĂ INSTITUTUL CĂRBUNELUI

INTR’O EXCURSIE DE STUDII
înființat pentru a da cadre nouț, 

cadre tinere și bine pngăi'c, Ins
titutul Cărbunelui din Petroșeni. 
caută prin toate mijloacele prac 
tică in mină, lucrări la A.C P. și 
la U ina Electrică din Vulcan, ex
cursii de studii — să dea studen
ților posibilitatea de a a-irnila cât 
inai multe cunoșiințe folositoare, de 
a reali' a cât mai bine o perfectă 
îmbinare intre practica și teorie.

Astfel, în ilele trecute, sub condu
cerea (ov. prof., C. Marinescu, s u 
denții anului I și II au făcut o ex
cursie de studii prin Munții Sebe
șului, având ca traseu princijial Va 
lea Slreiului.

. » »
Din Barul Marc trenul fores ir. 

poartă zeci de studenți d unici de 
a cunoaște, de a însuși t- l ce<c le 
poate fi de folos în noua caiicr.i.

In tot parcursul drumului ei as
cultă atenți explicațiile date d ■ pro
fesor cu privire la structura g.-olo- 
gică a munților. Către am ia ă tre
nul îi lasă la cabana dela km. 25. 
Popasul e de scurtă durată.

In grupuri, studenții se împr.tș ie 
pcn'ni a cerceta regiun a, Cioc inele 
speciale pentru sfărâmat rocile l:i 
crea ă necon’enit și artoza. mica, t 1- 
cul, cuarțul sunt repede identificate.

Tineretul român — un factor activ 
al construirii socialismului în țara noastră 

Cuvântarea roslilă de (ov. Gh. Florescu, prim secretar 
al C. C. al U T. M. la înapoerea dela cel de al Xl-lea 

Congres al Comsomolului lemnisl-slalinisl

Marți la amiază a so it cu avionul 
venind dela Moscova, unde au pir- 
li-ipat la cel de al Xl-lea Congres 
al Comsomo'.ului leninist - slalinisl. 
delegajia tineretului mun ilor din R. 
P.R.. formată din tov. Gh. Flo
rescu, membru în C.C. al P.M.R. și 
prim secretar al C.C. al U.T.M. și 
Paul Cornca, secretar al U.T.M-

Pe aeroportul Băneasa delegația 
română a fost întâmpinată de mem
brii C.C. al U.T.M. precum și de 
numeroase delegații a'.e tineretului 
muncitor.

Cu acest prilej, tov. Gh. Flores- 
cu. prim secretar al U.T.M- a res it 
o scurtă cuvântare spunând înlre al
tele:

,,Venim d.la cel de al Xl-'ea Con
gres al Qomsomoîului leninist-stali- 
nist și aducem un salut frățesc de 
luptă și muncă din partea eroicului 
tineret sovietic către tineretul mun
citor d’n RFR. care luptă sub îndru
marea PMR pentru construirea so
cialismului.

După ce a arătat forța și v'goarca 
cu care tineretul sovietic luptă pen
tru construirea comunismului în U. 
R.S.S., tov. Florescu a încheiat spu
nând că ți TINERETUL ROMAN 
ÎNSUFLEȚIT DE EXEMPLUL TI
NERETULUI SOVIETIC VA TRE
BUI CA STRÂNS UNIT SI SUB 
CI NDUCEREA PARTIDULUI MUN

oâud un nivel profesional r.diuat, 
ti a pti ut a depa cască ns ful nor
oi.t cu 100 la sutĂ.

Muncu lui con ști ruioasă și cu- 
fiuștințele tale s'au i ătfrânt insă și 
asupra talar iubii: m luna trecu'Ă, 
talurtulm du buza de 6.449 lei, i ta 
mui n uuP fi i cordul. Pe li fa de 
fda fi Bobi Iun ura trecut iu un sa 
Iar d> 11.25$ Ici.

liegimul tt.. m de democrate 
populară — prii lupi a dusă de 
Pa'fi<f — a ii girai tuturor o re- 
fribuț'e justă după cantitatea și ca- 
lintea muncii depuse de fiecare.

GH. *] 1GAU, corvap-

Seara in < a bana hic<p discuțiile 
Unde există vreo nelămurire ca este 
repede e ucidată pr.ntFo munci dusă 
in colectiv.

♦ * ♦
Sunt insă și unii mei puțin preo

cupați de chestiunile ce s- di cută. 
Aceștia au preferat sa râmăe tot 
timpul jilei in cabană i ,r s ara li 
discuție cască plic.i i'i, sunt cri 
care încă n’au înțeles că Învățătura 
e acum o datorie a fiecărui tinir.

• * »
A doua i excursia continui pe 

Valea Strâmbă.
Cupi ns intre șisturi cristaline ti 

această Vale se află un strat de 
aproximativ 35 m. grosime format 
din miner, u de lier și manga-1. la 
lămuririle p ofesorului s udenții a- 
flă că deși în pre ent încă nu exiști 
posibilități de exploatare el consil
iile lin bogat 'zăcământ ce se în
tinde pe o lungime de .aproape 
100 km.

* * •
La întoace,. fiecare ș:ie mii 

mult: toți au învățat lucruri mui. 
Excursia le-a îmbogățit cun știnple 
și a fost un bun prilej de a cu
noaște frumusețile și bogățiile Re
publicii noastre Populare.

cor<eșp.

CITORESC ROMAN SA FIE UN 
FACTOR ACTIV AL CONSTRUI
RII SOCIALISMULUI IN ȚARA 
NOASTRA.

distribuite gratuit 
studenților Institutului 
de Cărbune din Petro

șeni din partea 
Ministerului Minelor 

și Petrolului
Săptămâna trecută s’a trimis din 

partea Minlsteru'ul Minelor șl Pe
trolului, Institutului de Cărbune din 
Petroșam, un însemnat număr de ar
ticole de îmbrăcăminte șl rechizite 
studențești.

Au fost nstîel distribuite prin A- 
sistenta Studențească 15 pal’oane șl 
45 perechi bocanci studenților să
raci șl cvident’ați in învățătură $1 
în câmpul muncii.

Ajutorul acordat de M'nlstcr stu
denților din Petroșeni. arată grifa 
pe care Partidul o poartă față de 
te' n'cicn'I de mâ'nc, grl’a pentru 
a Ic rsigura in timpul rtudiulul, con- 
ditlunl cât mai bune de viațțl șl 
învățătură.

I. ENACHE, coresp. voluntar.
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^DIN CÂMPUL MUNCIIF Luptând pentru întâmpinarea zilei 
de 1 Mai cu realizări în muncă

| IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MAI |
RĂSPUNZÂND CHEMĂRII CEFERIȘTII OK
DEl A „GKlVl'l A KOȘIE“

NUMEROASE GRUPE DELA 
MINA PETRILA DEPĂȘESC NORMELE

MUNCITORII Șl TEHNlCItNII ATELIERELOR CER 
SIMERIA

ȘI-AU LUAT URMĂTOARELE ANGAJAMENTE:

— Depășirea Planului de producție
— Ridicarea productivității muncii
— Respeclarea diagramei tehnologice

— Realizarea de economii
— Imbună(ă(irea calitativă a muncii
— Reducerea absen|elor nemotivule

La mina Petrila, grup Ir de mi
neri au pornit cil avânt 11 munca 
pentru tndip'inirea angajamentelor 
luate In cinstea zilei de 1 Mai

Deși minerii dela Pe rila trec a i.m 
prin diferite greutăți pe care sunt 
hotărîți să le învingă, nume roase gi u- 
pe, și tu special acelea cire pieiau 
producția pe schimburi, au reușit 
să reali eze dețiașiii d‘ normă

Astfel. giiițM tov. gudura I mii 
care lucrează intr'un abataj cam,.a 
din sectorul I în condiții grele d, 
muncă, a depății noima p iutervali I 
1—13 Aprilie cu 54 la sulă.

Dejsrmenra grupa lui |;e. k \ il- 
lichn a depa i uorina cu 51 la i'.i.â. 
Alte grupe ta acelea ale tovarăș lor 

I i|a loan Bonlz Adalbert, Bodo I 
loan VaiJeanu I an. Hoca luliu.- 
(“rxlja Glmorgh.. Ghcorglie (rlxor- 
gbe Lo'imduț Alexandru Daxid A- 
lexandru și altele au depășit nor
mele iu iile ’jO 50 la sută.

Un alt număr de gruțr* muncesc 
cu sârgu rița pen ru a in ampina z ua 
de 1 Mai cu succes, cât mai fru
moase in muncă

Chemau a la întrecere socialistă 
•de ceferiștii dela , (jrivița Roșie’’ 
treaga țară a fost primită cu 
Ie, fabricile, minele și atelierele 
tu'iaste muncitorimea minieră din 
tul să producă mai mult și mai 
măreafa i de 1 Mal — ziua 
celor ce muncesc din luni,, a întreagă.

Ca și minerii din Valea Jiului, 
muncitorii și tehni ienii atelier e- 
lor C.F.R. Simcria s’au întrunit tu 
tiua de 9 Aprilie într’un mee ing. în 
care, — după ce și-au ana’i at mun
ca — și-au luat anga amentul să în
tâmpine 1 Mai cu cele mai fiu- 
aioase rea i ări in muncă.

In acest scop ci au hotărit să 
pornească întreceri în muncă, fixân- 
4u-și drept obiec.ive urmâtcarele 
puncte:

DEPĂȘIREA PLANULUI DE 
PRODUCȚIE:

— locomo.ive cu 5%

/

4

Reînoindu-și angajamentele luate în întreceri socialiste, 
lucrând după metoda preluării lucrului pe schimburi 

IMi dela sedoml II al minei Petrila maura cu avânl pentru 
înlâmainarea zilei de I Mai cu «oui realizări în muncă

In cadrul unei consfătuiri între șefii de grupe din s clorul IV al minei Petrila, s’a luat inițiativă 
organi ării grupelor în întreceri socialiste în cinstea zilei de 1 Mai.

Șefii de echipe și-au luat angajamentul să ducă o intensă muncă de lămurire în cadrul grupe
lor, antrenându le în întreceri socialiste în vederea sărbătoririi zilei de 1 Mai cu mari reali ări în 
muncă și depășiii de nonne.

In acest sens, grupi tovarășului 
Szilagyi loan a și provocat la în

trecere în cinstea zilei de 1 M; i 
grupa tovarășului Marian Vasile, am
bii șefi de grupă ti responsabili 
de grupe sindicale. Pornirea la în
treceri constă din următoarele puncte:

1. Muncă sindicală în cadrul gru
pei.

2. Consfătuiii de p oducțjc, mun
că de lămurire cu toți tovarășii din 
resortul Asigurări Sociale, încasa
rea coti ațiilor sindicale și buna 
funcționare a resortului de Asigu
rări în care intră și respect; r.a mă
surilor de siguranță în mină.

3. Sub lo in a .CEL PUȚIN UN 
CÂMP DE M’NEREU PE SCHIMB, 
MINEREU DE BUNA CALITATE’, 
depășirea normelor stabilite cu 30 
Ia sută.

4. îmbunătăți ea calității cărbune
lui, economii de explo ivi, reduce
rea absențelor nemoiivatc și întări
rea discip’inci în muncă.

TOT IN CINSTEA ZILEI DE 1 
MAI NUMEROASE GRUPE AU 
TRECUT LA PRELUAREA LU
CRULUI PE SCHIMBURI, ASTFEL 
CA IN PREZENT TOATE GRUPE
LE LUCREAZĂ DUPĂ NOUA ME
TODA DE MUNCA.

Dar nu numai grupele ce lucrea
ză la cărbune au trecut la prelua
rea lucrului pe schimburi, ci ți cele 
două grupe dela intreținere și-au 
organizat munca in așa fel, incăt 
preluarea lucrului se face după 
fiecare schimb Pe lângă real zarea 
unei productioităfi ridicate care a 
sigură bunul mers al fabricilor și 
trenurilor din inlreaga Iară, se l’ot 
realiza ți câștiguri pc-rsona'e, câș
tiguri după munca depusă.

în cinstea zilei de 1 Mai. adresată 
munci oii’or și tehnicienilor din 1:1- 

mullă însuflețire de toți muncitorii din uzine 
din județul nostru. In mce.inguri en- 
Valea Jiului și-a luat angajamm- 
bine, pentru a întâmpina cu cinste
so'idaii’ățil internaționale a tuturor

— vagoane cu 5% i
— comenzi spe dale cu 250% 
RIDICAREA PRODUCTIVITĂȚII

MUNCII:
— loconio ive cu 12®/o
— vagoane cu 10%
— comenzi spedale cu 15% ;
RESPECTAREA DIAGRAMEI 

TEHNOLOGICE:
REALIZAREA DE ECONOMII IN

VALOARE DE LEI:
— locomo.ive 1500 000 lei.
— vagoane 750 000 Ri
— comenzi speciale 100.000 lei;
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITATIVA

Rezulta'ele preluăr i pe schimburi 
a lucrului in mină se pot vedea șl 
din ridicarea grupelor codașe la ni
velul celor fruntașe care păr.ă acum 
erau sub normă. Grupa lui Miron 
Tudor care pe luna Martie era cu 
10 la sută sub normă, are acum o 
depășire de 14 la sută peste normă, 
a lui Far. aș luliu de'a 38 la tută sub 
normă, Ratz Mlhai dela 15 la 
sută sub normă, la 9 la sută pes
ta sută sub normă, la 9 la sută pes
te normă. La fel țl echipele frun
tașe au avut însemnate depășiri de 
normă, murrc'nd după preluarea lu
crului pe schimburi. Astfel, Marian 
Vasile care lucra cu Allclea N'icolae 
intr'o grupă, având pe luna Martie 
o depăș re de 31 la sută peste nor
mă, acum a realizat depășirea de 
48 la sută, față de Mlclea care are 
numai 45 la sută peste normă. AEe 
grupe fruntașe cate se numără in 
locuri de frunte mai sunt ace'ea ca 
a tovarășului Szllagy; loan, care 
de a 14 la sută peste normă pe luna 
Martie, la 7 April e înregistrează o 
depășire de 61 la sulă peste normă, 
Aluller Ios'f dela 11 la sută la 54 la 
su*ă depășire șl Hoțea Petru dela 1 
la sută sub normă, la 31 Ia sută 
peste normă.

MARINDU-Ș1 EFORTURILE IN 
MUNCA. MINERII SECTORULUI 
IV DELA MINA PETRILA ÎNTÂM
PINA MAREA SARBATOARE A 
OAMENILOR MUNCII DIN LUMEA 
ÎNTREAGA — ZIUA DF. 1 MAI — 
CU MARI REALIZĂRI ȘI DEPĂȘI
RI DF. NORME, CONTRIBUIND 
T RIN ACEASTA I A LUPTA MUN
CITORILOR PENTRU REALIZA

A MUNCII, REDUCEREA REBU
TURILOR:

— loeotno ive <u 20%
— vagoane cu 20%;
REDUCEREA ABSENȚELOR NE- 

MOTIVAIE DELA LUCRU CU 10 
LA SUTA:

In a a ă de obiective’e de mai sus, 
munci.oiii și tehnicienii a'eljerelor 
C.FR. Simcria si au mai propus să 
aduci o serie de inovații și rațio
nali ări in muncă, să îngrijească uti
lajul și mașinile unelte, să porneas
că o campanie de curățenie și bună 
gospodăiiie a locurilor de muncă, 
șantiere, ateliere și birouri.

Munci orii și tehnicienii ce
feriști dela Simerja și au luat 
apoi angajamen ul să-și sper as- 
că eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin în cadrul 
Planului de Stat, pentru a în
tâmpina ziua de 1 Mai cu suc
cese din ce in ce mai frumoase.

ȘT. NIEDERMAN, coresp.

REA ȘI DEPĂȘIREA PLANULUI 
DE STAT.

CURSURI DE PERFECȚIONARE 
PENTRU RIDICAREA CALIFICĂRII 

IN MUNCA

Tot pe lângă sectorul IV al minei 
Petrila funcționea ă și două școli 
de perfecționare. Pentru ridicarea ca
lificării in muncă și pentru îmbo
gățirea cunoș ințelor prac.ice și teh
nice — ținând seama că noua sa
lari are pune mare bază pe nivelul 
calificării în muncă — 15 mineri
și 15 vagonetari urmea ă cursurile 
de perfecționare pentru ajutori mi
ne, i și mineri calificați. Cursurile 
au o durată de trei luni și sunt ți
nute de două ori pe săptămână de 
că.re tov. subinginerii Filip Nico- 
lae. Kalat \ Francisc și Benea Ican.

Para'el cu aceste cursuri, toți ar
tificierii mai urmea ă cursuri de re
împrospătare a cunoștințelor pentru 
asigurarea securității în mină

Tovarășii subingineti ajută îndea
proape ca și munca pe teren să fie 
aplicată în mod just, contribuind e- 
fec iv cu sfaturi și îndrumări pen
tru ridicarea nivelului profe i nai și 
tehnic al minerilor.

Inițiativa înființării acestor școli 
de perfecționare se datorește în cea 
mai mare parte muncii organizației 
de Partid și sindicatului care are de 
scop lidicarea și îmbogățirea cunoș
tințelor oamenilor muncii.

Munci oiii și țchni i nii b ne p e- 
gătiți din punct de vedere t- linie ți 
profesional, vor putea prin aceasă 
să-și asigure o cât mai bună sala
rizare în raport cu puterea de mun
că.

E. FAOUREL

Minerii dr| i Jief-tonra s’au situat în fruntea 
celorlalte exploatări carbonifere 

din Valea Jiului
(Urmare din psg. I-a)

ai efectuării transporlurilor subterane 
ți dela suprafață dela această mină, 

lnsușindti-și această ^critică la În
drumările organi ați 1 de Partid, 
conducerea exploata ii a luit măsuri 
pentru lichidarea acestui neajuns. 
Supraveghetorii dela transp.rturi c;re 
nu-șl făceau datoria, au f< st s Inm- 
bați cu muncitori conșlienți care a- 
cordă un interes deosebit bunului 
mers al transporturilor tn mină și li 
suprafață.

Acum, vagonetele pline cu cărbune 
nu mai stau înfundate p- diferite 
galerii laterale ale minei. Pe lin a 
fera.ă dintre mina Jieț-Lonca și p c. 
parația Petrila, vagonetele răsturnate 
cu roțile in sus sunt toi mai puține. 
Supraveghetorii de circulație dirijea
ză vagonetele goale spre ab daju in 
măsura necesității, nu ca in t ecul 
când o grupa de mineri primea va- 
gonetc goale mai multe de cât c a 
necesar, iar altele nu putea încărca 
cărbunele din lipsă de goale.

Iar acum, deși parcul vjgonctelor 
e încă redus, grupele cârc șe jȚâi g 
de lipsa de vagonele goale sunt t t 
mai puține.

ABATAJELE SUNT APROVIZIO
NATE LA TIMP CU MATERIAL 

LEMNOS DE MASURI 
CORESPUNZĂTOARE

Nu de mult timp, abatajele din 
mina Lonea erau aprovi ionate în
tâmplător cu mateiial lemnos pen
tru armare. Cărucioarele încărcate cu 
lemn, erau introduse prin puț în 
galeriile minei Deacoio erau îndru
mate spre abatajele minerilor fără 
să se țină cont de dimensiunile ne
cesare fiecărei grup fapt care în
greuna munca și producea risipă de 
rnate.ial lemnos.

In bună mă1 ură, această scădere 
a fost l'cliidată. La suprafață, lem
nele sunt taiate la dimensiuni spe- 
c;f'ce fiecărui abataj șl încărcat» ta 
vagonete cu destinat a precisa. Lu
ciul acesta, alaiuri de aproviziona
rea la timp și în măsură suficientă 
cu material lemnos, e de mare în
semnata.e pentru bunul mers al 
muncii în ntină. Minerii nu mai 
pierd timpul cu retezarea bucăților 
de lenin la d mens’uni potrivite, 
timp care e îiitrebu'uțat la extra
gerea cărbunelui.

GRUPE CARE DEPĂȘESC 
NORMELE

Toate aceste masuri alături de 
hotărîrca minerilor din Lonea de a 
întâmp na z ua de 1 Mai cu reali
zări cât mai frumoase in muncă, au 
dat posibilitate multor grupe să în
deplinească și să depășească nor
mele.

In Iruntea tuuror echipelor dela

Angajăm
DACTILOGRAFA 

cu practică 
lnformaținni la edacti’ z’an lui „ZO^I NO|“

mina Jicț-Lonea, s’a situat echipa 
taurului Stolccscu loan care lucrea
ză In ahatn|ul tineretului, cu o de
pășire pe In'ervalul 1 1.3 Aprilie
de 65 la sută.

Dcasemenea grupele tovarășilor 
I’elric Pe'ru, Liricii Ș etan, Cotuia 
Slmlon șl Tamașl Franc’sc au reali
zat depășiri de normă Intre 45- 65 
la Mită. Alte 15 grupe au depășit 
normele cu câte 5 45 la sută.

E necesar insă ca ala uri de cele 
31 echipe care realizează depășiri 
insetnir.te de normă, să fie antre
nate șl cclelal c 14 grupe, care sunt 
deabla la normă, iar unele din ele 
sub prellm’nat.

IN FELUL ACESTA, MINERII 
DELA J1EȚ-LONEA VOR PUTEA 
ÎNTÂMPINA Zll A DE 1 MAI CU 
SUCCESE ȘI MAI FRUMOASE IN 
MUNCA, VOR PUTEA CAȘT1GA 
DRAPELUL ÎNTRECERILOR SO
CIALISTE IN CIINSTEA LUI | 
MAI DISPUTAT INTRE MINERII 
DIN ANINOASA ȘI LONEA.

I BRANEA

’ PIERDERI
— Crăciun Cons'an in din Pe 

șeni pierdut Bule.inul Biroul 
Relației eliberat de poliția G.

Declar nul.
■ Bâr.ida loan Malei comuna 

ve er.i pierdut cartelele de alt 
te și îmbrăcăminte tip, A.

Declar nule.

In cad ul OJ

La Deva s’au deși 
cursuri teoretice 

ale Districtului Ai 
nautic Sportiv

Pentru popit ă,i arca sp.r.ului 
rian în massele largi ale poporului, 

la Deva a luat ființă recent Disl i 
tul Aeronautic Sportiv care are ca 
scop desvoltarca acro-mode.ismul. i, 
propaganda aviației și înliințarca u- 
nci școli de sbrrr fără moior p li
tru brevetele A și B.

La deschiderea cursurilor teor ti- 
ce, a asistat un număr important de 
tineri muncitori și elevi din Leali
tate și jur.

Cu acest prilej s’a ales un corni ct 
de inițiativă alcătuit din: p of. A'i- 
halciuc Radu secretar, Petrinca I ie 
resp. organi atoric. Ganea Ican, 
resp. tehnic, Nicoară lostf, propa
gandă și Savin Romeo, resp. admi
nistrativ.

Un mare număr de tineri și tinere 
s’au înscris la cursuri.

CORNELIU BUDA coresp. v. 1
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Noui adeziuni la Congresul Mondial 
al Partizanilor Păcii

Încercarea autorităților franceze de a împiedica marea manifestație 
internațională pentru pace

In timp ce criminalii dc război suri achitați

închisorile italiene sunt 
pline cu muncitori neiu- 

decați
ijj,se'ști lach'sor le sunt olum

LONDRA. 13 (Rador). — Piturile 
laici al populatei din Anglia bl 
exprima iot mul hotărlt iidez'unea 
la Congresul Mondial al Partizani
lor Pac i Corn letul br'anlc pentru 
org n zarea delegației la Congresul 
Păcii cmtUuă să primească nume
roase ine agii dc spril nire a Con
gresului atât din partea organiza
țiilor de massă. cât sl din partea 
pers' anelor particulare.

Ș ind catul muncitorilor du indus
tria lutunului a hotarit â tri l'ă la 
Gong es trei delegați. Secția din 
Sheffldd (districtul Yorkshire) sl 
secț'o d'n K ngstone (d'str'c ul Su- 
rrey) ale sindicatului unit al con- 
struc orilor înecau ci. precum ș! sec
ția din Klasgow a sindicatului mun
citorii r d n transporturi și a mun
citorilor necaliiicati au hotărlt șl 
ele să trim tâ delegați la Congres.

Autoritățile franceze 
Încearcă să împiedice 

mereu manifestațiile Inter
naționale pentru pace

PARIS 13 (Rador). Ilotărîrea 
guvernului francez de a l'inlta nu
mărul dc vize acordat delegatilor 
din i’uropa Răsar t“ana la Congre
sul Mondial al Partizanilor Păcii a 
provocat numeroase proteste in 
(franța. Minis'rul de Externe a pri-

școala de
întreprinderea sovietică —

educare culturalo a masselor
_______ (Urmare din pag, l-a)
for(a mecanică, tot așa n i pați să-ți 
inchipui uzina sovie.lca făiă c'ub 
bibliotecă, școli, cursuri, fără or- 
gani a(ia de cultură fizică, g â iniță 
de copii și alte instituții asemănă
toare, despre a căror menire ari ă 
denumirile lor. Chel'uelil ■ stalului 
:ovie ic pen ru de eri i ea cu t.irală și 
a vieții de toate ilele a munci
torilor și f incționarilor cresc u c>n- 
tenint. In noul p'.an cincinal aceste 
ci’el ve’i ronstitue anual zAc: de mi
liarde ruble, s.i în anul 1950 vor de
păși nivelul antebelic de 2 6 ori.

• * ♦
,,Acesta a fost un tablou straș

nic și atrăgător, — descrie A. Ku- 
prin u ina capila'is:ă. Munca ome
nească fierbea aici ca un mecanism 
enorm, comp'.i.at ș' precis. Mii de 
oameni, — ingineri, ida-i, meca
nici. tâmp'ari, fierari, mineri, dul
gheri și strungari — s'au adunat a.i 
din toate colțurile lumii penl.u ca, 
supunându-se legii de fier a lup
tei pentru existentă să-și dea for
țele, sănătatea inteligența și ener
gia...” Lupta pentru existență...” 
Ce trecut îndepărtat par aceste cu- 
v n e muncitorului sovi ti: de acum, 
stăpân al întreprinderii sale.

Și într’adevăr despre ce fel dc 
luptă pentru existență” poate fi 
orba. când el, tânăiul muncitor, a 
■nit în u ină dintr’un sal calhaz- 

• ic înstărit, sau dinlfo familie de 
uncitori și a devenit imediat un 

leinb-u cu drepturi egale al colec- 
ivului, în fața căruia se întinde d u- 

nul direct și larg al muncii libere 
recut deja de milioane de tineri 

și tinere Ia fel cu el. El c liber 
să-și aleagă orice p-ofesiune care-i 
place: în UR.S.S. pretutindeni e n - 
voie de oameni.

Fiecare muncitor tânăr ș'ie b ne 
că u -na ia care va veni el, va de
veni pentru el nu numai sursă de 
câștig, ci și școală unde capacită
țile și talen.ul său vo p imi rec: 

mit telegrame de protest din partea 
iun i au rațiilor progre iste In 
care e -ubl niaza că o asemenea 
măsor d masca planurile autorilă- 
t lor anceze de a impied'ca marea 
manifesta' e Internațională pentru 
p ic" ș. consl tuc o violare a pripel
ii l'or democratice fundamentale

Denu'a a comunistă Mărie Vail- 
lan’ Contur er n depus pe Irroul 
Adunării ‘ aț >.na'e o int rpel re prl- 
vtoire 'a limitarea arbitrară a nu
mărului dc vl 'e acordat d> lega'llor 
d'n țările Europe Răsăritene. Ma
joritatea guvernamentală a respins 
ac astă 'nterpclare.

• * ♦
1‘MUS. M dt.'i'or). In la

tură <n 'eclaralia euuernu'i i fran
cez, că nu t> i penii e intrarea in 
I ranta decât Ia câte opt del-nati ai 
fiecărei fări pentru a participa la New-Y»rk.

In wurnonai» "ra*a din llal'a «u Inc

Uriașe meetinguri de protest 
împotriva tratatului Atlanticului 

de bord
ROMA. '3 (Rador). - Ziarul UNI

TA. anunță că fn numeroase orașe 
din Ital a . u fost organ zatc mcetin- 
gurl de protest împo'riva tratatului 
Atlanticului de Nord.

noaș'.erc dep ină și ap'icarea largă.
Din sânul mun i o iler sovie ici 

simpli ii’au ieșit numai sute de inii 
de ingineri, ci i mu ți savanți s ră- 
luciți și oameni de stat.

Majori a ea directorilor întreprin
derilor sovietice au început și ei 
net v 1 i lor m numea in c Etate 
de simp i munci ori Din asemenea 
oameni constă armata comanda îți- 
lor care repurlea ă victorii s'rălu- 
cite în toate domeniile economiei na
ționale.

• * »
...Cadrele decid totul... Tehnica, 

în frunte cu oamenii ca-e au însușit—o 
poate și trebue să fad minuni ’. A- 
ceste cuvinte a'e lui I. Slalin au 
găsit confirmare strălucită în re ul 
latele mișcării slahanoviste.

Această miș are a apă-ut înlr’o’ 
simplă întreprindere industrială și 
imbo'd pentru ea a fost eminenta 
însușire în urma învățâmân ului d 
către minerul Stahanov a tehnicei 
profesiunei sale. De atunci numă
rul stahanoviș ilor a crescut într’a- 
tâfa încât ei ocupă astă i locul de 
conducere în orice întreprind re so
vietică. Poporul sovietic ș'i: și ono
rează pe acei oameni care'au repur at 
cele mai mari succese în munca. 
Mu'ți munci ori sovie i i înaint ți. a- 
lături de cei mai mari savinți lite- 
rați. mi i an(i pe tărâmul art i ș a.in.d 
6unt onora i cu titlul de lnureați ai 
premiulu S a in sc decorea ă cu or
dine și meda’ii Pe aceș i munci o i 
îi ajută în muncă colectivul și ei 
răsplătesc tot cu aceasta pe e lectiv.

Aceasta este importanța întreprin
derii socialiste în opera de ridicare 
a nivelului cultu-al al il-s-i mun
citoare. acesta este rolul ei în în- 
dep'inirea sarcinei istorice ere s'ă 
în fața statului socialist — 1' bifa
rea deosebirilor din're munca fi ică 
și munca intelectuală. Planul cinci
nal postbelic este un pas mare pe 
druniu’ spre acest ț 1 remarcabil. 

(ongreiul Mondial al Partizanilor 
PA'i l’ierre 1 ourtade urie fu 
I ’lluinanite: „ex'stă o strânsă legă
tură In re ac astă atitudine a gu
vernului francez șl fociirl'e de armă 
trase de p"ll(le la Rlo de Janulro 
împotriva delegafUor la Comitetul 
dc prevăt re al Congresu'ul Mondial 
pentru Pace.

• . •
PRADA, II (Rador). Sesiunea 

plenară a Uniunii Z'arlș'llur Ceho
slovaci a adresat o rezo'ut c Iii care 
cpri Ină Congresul Mondial al Par
tizanilor Păcii sl exprimă solidari
tatea zlarl-t'lor cehoslovaci cu sco
purile. Con tcsuIiiI.

Această re'o'uț'e a losl trimisă 
Congresii'ul Mond'at al Partizanilor 
Păcii șl Cens Herulul Național pentru 
ar a. st Iuta •( profesii libere dela

Luând cuvântul In cadrul unul 
meeting care a avut lec la Florența, 
depu'a'ul comun'st Gian-Carlo Pa- 
jetta a relevat că guvernul De Gas- 
per', care a proms în cursul cam
paniei electorale din 1948. pacea Si 
justiția socială. s'a declarat acum 
pe fată in favoarea războiului.

Vorb!nd la Modcna, Plrtro N’ennl, 
a declarat d'n nou i ă semnarea tra- 
t: tu'ul de N rd nu poate Impune o- 
M ga(la decât guvernului De Gnspe- 
rl, șl n nlc'un caz poporului Italian. 
Nennl a cerut să se facă un plebis
cit in chcst'unea semnării (ratatului 
Atlantic.

Tratatul a fost prezentat 
senatului american 

pentru ratificare
WASHINGTON, 13 (Rador). — 

Triiman a prezentat senatului spre 
ratificare 'ratatul Atlanticului de 
Nord însoț t de un mesagiu în care 
repetă afirmația că acest tratat a- 
tresiv ar contribui la stabilirea pă
cii și sccur tă(ii șl că ar corespunde 
Chartei Națiunilor Unite.

BULETIN EXTERN
S'a anunțat în n od ofic'al că ale

gerile pentru Parlamentul ungar vor 
avea loc la 15 Mai.

» * •
In ședința adunării din Renania 

de Nord — We tfal a — deputatul 
comun'st Hugo Paul a prezentat un 
proect de rezoluție prin care se cere 
: uvernelor ac stor provincii să pro
testeze împotriva nedrepte! anexări 
de către puterile occidentale a unor 
regiuni din Germania occidentală și 
să consulte întreaga populat e asu
pra acestei chestiuni prin ț nerea u- 
nui referendum.

. * *
Agenția ANP anunță din Batav a 

că trupele Indoneziene sunt inlr'o 
con inuă ofensivă atacând p ■ o'nn- 
dezi șl (ă'ndu-!e liniile de comuni
cație.

ROMA, 13 (Rador). — Curtea de
Casație din Ronia a achitat pe cri- 
inina'i' de război Carlo Catari a șl 
Alfred Potenta, care au fost con
damnați la o oarte acum doi ani de 
tribunalul din Florența rentru ur me 
de iâ,bo‘. n ilmp e tribunalele ita
liene achită pe cr.minai i de război

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ONU

Soarta fostelor colonii italiene în 
discuta Comitetului Politic

A fost constituit un subcomitet cnre va examina 
situația forțelor coloniei italiene

NEV.' Y'iRK 13 (Rador). — In 
ziua de II Aprilie, Comitetul Po- 
I tic a contribuit discuțiile gen rale 
cu privire la soarta fostelor colonii 
Italiene.

Că ev a delegați au Insltat că pea- 
tru rezolvarea -acestei probleme- A- 
duna:<a 'eneralâ i def neasca in
teresele popul.-ț ci d n terilor ile co
loniale șl au (acut propuneri care 
viu întru totul în sprijinul planuri
lor miel -americane de împărțire a 
colr-iil lor italiene.

Comitetul a luat apoi In discuție 
p opunerea delegatului br".anlc de a 
■e con t''ui un subcomitet care sa 
examineze situația d n fostele colo
nii italh ne. Reprezentantul sovietic, 
Gioimko, a subl mat ca acest iuh- 
corii't-i treime să fie format din re- 
prezen'antil celor patru irari puteri.

DIN SFERA IMPERIALISMULUI
Rff: ___________

NORVEGIA

Cum sc resfrâng, binefa
cerile" planului Marshall 
asupra populației munci- 

toare norvegiene
COPENHAGA, 13 (Rador).

Elatorită dependentei economice a 
NorvcH.i față de S ateje Unile Io 
cadrul planului Marshall. [opilația 
munJtoare norvegiană sa avea d.- 
suportat o nouă scădere a nivelu
lui de trai.

După declarați le rcpTe cntantului 
planului Ma shall i 1 Norvegia — 
Norvegia nu-și va putea acoperi de 
cât.mivimum 75 l< suta din eh 1-

La propunerea cancelarului Fiegl, 
guvernul austriac a adop’at proec- 
tul de lege privitor la amnestierea 
cr minalilor de război naziști. Legea 
ordonă încetarea urmărTii și con-

Greva celor peste 300 mii de muncitori 
italieni din iodustria chimică și Asigu
rările Sociale a luat sfârșit prin victoria 

greviștilor
ROMA. 13 (Rador). Greva ce

lor 300 mll munc'lori d’n Industria 
chimică a luat sfârșit prin victoria 
greviștii r, care au ob(Inu( punerea 
in libcrta e a sccre'ariitiil general al 
s ud catului loi. Eugenio Gului. A- 
ce:-(a fu;ese arestat acum câteva 

munci or . care li l' n ăcar nu >■ 
apărut fn fa'a tribunalului. U»rie* 
de ap I d'n I orenta a am nat pe«- 
tru a Irea oară procesul celor 3* 
munc ’o-i acurat! de a ' pârtie pat 
la ere1 a generala din luna Iulie 
1948.

V;.u Langenhove a propus urml- 
toru' aut-.'om'tt-r ■ IJraz'Fa Pelo'iiL 
Statele Un te Uniunea Sovlettc*> 
Ijanta Pat. ’nd'a ' orvegia oua 
Zeelan'5. Polona și Anglia. Această 
| r punere a fmt aprobată

Comitetul Politic a a 'optat o re
zolut e cnre p cvede ca până la 23 
April e pot prezen a cereri totl cel 
care doresc șâ facă declarații la 
Și m'!etul Politic , u plivire la c' ea- 
t un*a fostelor colonii i'altene De- 
: semenca rezo'uț a prevede ca sub- 
con ite'ul poa’e face recomandări 
Uomitetu'ui in privința declar ti'lor 
c re ar putea fi ascultate.

D scuti le g. nerale .sunra proble
me' 'o telr-r coli nil paliere vor con
ții,na la viitoarea șed nța a Corn to
tului Poli'ic.

tiielile el de import ceeace deter
mina o balanță comercială defici
tară.

STATELE-UNITE

Greva muncitorilor tipo
grafi continuă

WASHINGTON 13 (Rador). — La 
vi iibîng on c n inuă guva munci
torilor tip 'grafi care a Început In 
urma eșuării diicuțiLor dintre npre- 
zen an ii indi a uiui muncitorii r ti
pografi și pa r ini fn ved.rea mănrU 
salarii'or. In urma acest'i greve ta
rele nu au nu ut ajvare li W ashing
ton nici Mâ ți.

damnării naziștilor notorii, precum 
■i amnestierea lor. Această amnes- 
tie vizează pe toti foștii conducători 
a formației SS și ai celorlalte or
gan zatii teroriste.

z'le. deoarece luase cuvântul la ua 
meeting al muncitorilor.

Deasemeni, greva celor 20 mll 
muncitori dela , ’nsi tutu! Național 
de As'gurâri Soc'alc", care a durat 
28 zile, a Ina' sfârșit prin n'c'orfa 
greviytkr, I ever.d.sările Inc cu prl- 
vre la salari: au fost satisiăeute.
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