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SĂ ÎNTÂMPINĂM
MĂREAȚA SĂRBĂTOARE A OAMENILOR 
MUNCII CU SUCCESE CÂT MAI MARI 
IN CAMPANIA I NSÂMÂNȚÂRILOR 

DE PRIMĂVARĂ
(Pentru indep'.lnlrea Planului de 

Stat rc unul 1949, muncitorimea din 
fabrici, uzine și mine a pornit cu 
bo ărire la muncă, organizând intre- 
cer socmlls e in producție.

Zilele trecute, muncitorii celerlștl 
dda „(irivlțu Roș'e’ au adresat tu
turor muncitorilor șl tehnicienilor 
din tara întreagă un apel prin care-l 
cheamă la muncă pentru Îndeplini
rea cu cinste a programelor de pro
ducție in întâmpinarea zilei de t 
Mal — ziua solidarității internațlo- 
na'e a fu'uror celor ce muncesc.

In răspunsur'le pline de entuziasm 
— care au fost publicate in ziarul 
nostru — mncril din Valea Jiului, 
ceferișt i dela Slmerla, metalurglștll 
bunedorenl, minerii din Ghelar, Te- 
liuc șl Munții Apuseni, și-au luat an- 
ga'amen’ul să muncească mal mult 
șl ma1 bine să producă mal mult șl 
de calitate mal bună.

Muncitorimea hunedoreană îșl du
ce la indep'inlre sarcinile, traducând 
in fapte zi de zl anga’amentele luate.

Aceiaș sarcină revine insă șl ță- 
rănitn'i munci'oare din județul nos
tru.

Cu toate că intr’o bună parte a 
județului zăpada târzie a persistat 
până mal z lele trecute, țăranii mun
citori îndrumați ae organizațiile 
de Part;d au făcut la timpul po
trivit pregătiri minuloase in vede
rea campn'el insâmântărilor de 
primăvară. Au transportat gunoi la 
câmp, la SMTurl s’au reparat trac
toarele, mașinile și uneltele agricole. 
Pe de al'ă parte prin munci volun
tare au fost curățate pășunile, a- 
poi s'au organizat acțiuni pentru cu
rățitul Pomilor.

SI îndată ce timpul a permis, trac
toarele SMT-ului au arat pământu
rile țriănimif muncitoare organizată 
in asociatiuni.

Până la sfârșitul săptămânii tre
cute s’a însămânțat 13,23 la sută din 
suprafața prevăzută pentru prima 
perioadă a 
ce revine 
fața totală 
campanie 
nostru.

De felul 
bine și la
avea o recoltă îmbelșugată și in- 
destuÂătoare. Deaceea, țărănimii 
muncitoare din județul nostru ii re
vin sarcini deosebit de mari.

Astăzi când Partidul cla-el mun-

cUoarc, a pus buze serioase pentru 
construirea soclu Ismulul la suc. 
pentru u scăpa țărănimea muncitoa
re de exploatarea chiaburilor. (ărS- 
11 mea muncitoare va trebui să Pă
țească botării la îndeplinirea pla
nului de Insăinunțări. Ea nu trebue 
să asculte șoaptele dușmănoase ale 
chiaburilor șl conștientă, bolărită, 
să pornească la muncă.

Cel ce nu doresc altceva deci’ 
inapolcrea noastră la sără le șl mi
zerie, nu trcbuesc ascultați. Din 
contră. împotriva acestora trebue 
ascuțită vigilența, Iar încercările lor 
criminale de a sabota campania de 
insământărl trcbuesc zădărnicite șl 
demascate.

In întâmpinarea zl'el de 
țărănimea muncitoare d'n 
nostru se ai'ă in întrecere
nlmea muncitoare d'n județul

Obiectivele întrecerii sunt; 
zarea planului do Insământărl 
la 1 Mal in prop»rt'e de 98,5 la sn
tă; real'zarea planului la culturi 
speciale (cânepă, grâu de primăva
ră. legume, floarea soare'ul); trata
rea Integrală a semințelor de grâu 
de primăvară sl ovăz: ara’ul 
(ractoare'e SMT; semănatul cu 
ț'ni. executarea planului agricol 
micol, legumicol șl la pășuni

Țărănimea muncitoare din județul 
nostru, urmând exemp'uî minerilor 
din V lea Țiului șl al celorlalți mun
citori din ’abr’ci si uzine, trebue sa
și mărească eforturi'e pentru a în
tâmpina n ărra>a 7.1 re 1 Mal cu cele 
mai frumoase eoaFzărl 'n muncă. In 
această perioadă, munca legată de 
însămân*ări trebue mult Intensifica
ta Să nu rămână neutîl'zate nici un 
tractor, nlc' o mașină, n'ci un 
șl nici o vită.

De felul cum vom IndepVnl 
muncile agricole va depinde
târziu recolta. Iar dacă recolta va 
fi bogată și îndestulătoare, aceasta 
va aduce o imbună’ățire simțitoare 
a nive'ulul de trai al oamenilor 
muncii.

Tărăn'mil muncitoare din județul 
nostru îi revi"e carcina de cins'e de 
a împlini și supra Împlini planul de 
insământărl. Să muncim cu avânt 
pentruca procentul de 98.5 la sută,1 
prevăzut să f'e nu numai implinit,1 
dar si depăș't pentruca ziua de 1• 
Mai ziua internafona'ă a tuturor! 
celor ce muncesc să ne găsească cu ' 
angajamentele realizate.

I Mal, 
judelui 
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MUNCITORII ȘI TEHNICIENII 
PREPARAȚIEI VASILE LUCA DIN LUPENI 
AU PORNIT ÎNTRECERI CU ANGAJA 

MENTE CONCRETE
Urmând exemplul minerilor din 

lelalte exp;oatăii carboniferp din 
Ireagă Valea Jiului, muncitorii 
tehnicienii preparației Vasile Luca, 
din Lupeni. au pornit cu noui

a
a

campaniei agricole, ceea- 
22,64 la sută din 

prevăzută in 
agicolă pentru

sunra- 
actuala 
județul

cum se fac insământările, 
timp, depinde dacă vom

gajamente în muncă pentru 
tâmpina măreața sărbătoare 
lei de 1 Mai.

In urma Snei ședințe de 
tujre care a avut loc zJele
s’au luat angaja nente concrete de că
tre munci.orii și tehni icnii prepa
rației.

După ce s’au ana'izat posibilită
țile de muncă, muncito'ii și tehni
cienii ș'-au luat urniă'oarde angaja
mente: Economii de energie și ma
teriale de 50 la sută, reducerea pos
turilor sup iinen are și a absențelor 
nemo ivate, schimbarea transbordoru- 
lui Nr. 3. să pună în funejemașinile 
de zețaj pentru recuperarea cărbune
lui cu o granulație de 10 80 mm., 
instalarea unui jghiab cu 5 apa
rate .,Rheo” pentru șist și cărbune 
mixt.

După fixarea acestor angajamente, 
numeroase ecliipe dela p epara'ie și- 
au luat- a''’gajbrti-n'e- concreta în 
munca.

Echipa tovarășului Heghes Ștefan 
ș Petrcvici loan ș'-au luat angaja
mentul de a pune la punct măsurile 
de siguranță în preparație si de a 
prepara elen'cnți pentru schimbarea 
benzii metalice de transport., pre
gătind tolodată și elemenți pentru 
schimbarea benzii de cauciuc.

La spă ălorie ș ful de echi ă Szabo 
Dominic împreună cu tovarășul Fdd- 
vari Francisc și-a luat angajamentul 
să mon eze un jghiab pentru spălarea 
cărbunelui de 0-10 mm., iar tova
rășul ' Stulek Iosif și-a propus să 
pună în ordine p-nă la 1 Mai toate

țevile și aparatele de ungere din 
spălătorie. i

Tovarășii Solomon Arpad, Mări 
u(ă loan, Lazăr Vasile și-au luat 
sarcina să urmărească cu atenție a 
paratul automat care efectuează spă
larea cărbunelui și reglarea și c- 
vacuarea automală a apei pe jgliia- 
burile de spălare a cărbunelui, cu o 
granu'ație de 10-80 mm, aparat ino
vat de tovarășul Solomon Arpad. 
Deasemcnea, tov. Pop-șan Ponipiiiu 
și-a luat angajamentul să termine 
lucrarea de transformare a balerîi-

< riilor de zețaj pentru cărbunele do 
10-80 mm.

Deasemenea. muncitorii d la sec
țiile uscătorie, flotație, scuArie și c- 
leclrică, și_au luat angajamente con
crete în întâmpinarea zilei de 1 Maî, 
după care muncitorii dela depoul de 
locomoăve al exploatării Lupeni și- 
au luat angajamentul să realizeze o 
economie de combustibil și uleiuri 
de 15 la sută.

Un noufransport 
de mărîuri sosit 
din U. K. S. S.

în cadrul acordului 
economic sovielo - român
BUCUREȘTI, 14 (Rador). — la 

cadrul acordului economic lucbelai 
cu Uniunea Sovietică a Intrai in Iară 
prin stația do transbordare primul 
transport de niaș'nl speciale de se
mănat cartoll.

Ceeace este deosebit de important 
la aceste mașini cs’e faptul că pria 
intre' ulii|arca lor se ușurează foarte 
mult munca, iar semănatul cartofi
lor se lace ran'd «I in condlflanl 
n ul mal bune.

Odată cu aceste mașini au mal 
sosit in s afla de transbordare can
tități mari de med camente, diferite 
aparate electrice. Instrumente medi
cale. strunguri, dl cri e n a-lni, ■ael- 
tc, apar, te medicale. Instrumente 
optice, etc.

R. ALBU

Citîți în corpul ziarului:
— O PAGINĂ PENTRU 

PLUGARI
— UN CHIABUR CA 

TOȚI CHIABURII

JUNIE PETRU DIN CUGIR 
A PLECAT DELA STĂPÂN..

chiabu-
Cug.r,

O GRUPĂ CARE PREIA PRODUCȚIA PE SCHIMB, 
IȘ1 SCOATE LIPSURILE LA IVEALĂ

La mina Aninoasa,, mai multe 
grupe de mineri care s'au convins 
de justețea și necesitatea introdu
cerii metodei de preluare a lucrului 
pe schimburi, lucrează acum după 
aceasta metodă. Printre acestea se 
află și grupa tovarășului Colda 
loan, care lucrează într'un abataj 
cameră din sectorul III Priboiu.

înainte ca această grupă să lu
creze pe schimburi, se număra prin
tre cele codase: rare ori își îndepli
nea norma.

După ce a pornit la muncă după 
sistemul de preluare a lucrului pe 
schimburi, in grupa tovarășului Col
da s'a schimbat ceva. Schimbul I 
condus de tov. Colda depășește nor
ma zilnic cu 23 la sută, echipa care 
lucrează în schimbul II condusă de 
tovarășul Prața Nicolae muncește 
nai bine, r.alizând depășiri de nor- 
tră de cca. 65 la sută. Insă echipa 
tovarășului Macovei Alexandru lui 
Mo’1 e rămâne tot sub normă cu 
:.r la su ă.

răr. ăsese in primul 
cărbunele împușcat 
să continue munca

ore dela 
de căr- 
schimbul 

din acest 
rând să 

din aba- 
mai de-

lui echipa tovarășului Macovci a ră
mas sub normă cu 26 la sută.

CAND UN ȘEF 
NU MUNCEȘTE

DE ECHIPA
IN ABATAJUL 

SAU

DF. CE RAMVNE ECHIPA TOVA
RĂȘULUI MACOVEI SUB 

NORMA

In abatajul tovarășului Macovei

am ajuns după cca. două 
inceperea șutului. Frontul 
bune a fost Împușcat de 
dinnaiute, așa că ortacilor 
sut le 
scoată 
taj. și 
parte.

Ce s’a întâmplat insă? La 'îndru
mările tovarăsu’ui Macovei, doi mi
neri au coborît pe suitoare și au dus 
in abataj 5 bucăți de lemn pentru 
arrțătură. Insă armarea abatajului 
nu putea fi făcută până când cărbu
nele rupt de pușcături nu e scos 
afară din abataj. Iar dacă stâlpii de 
armă'ură au fost inghesu'țl in aba
taj, minerii n’au mal putut lopata 
cărbunele

Câțiva 
rerea că 
pentru a
Tovarășul Macovei susținea că nu.

$1 astfel s’a iscat o di’cuție apr'n- 
să. care a durat atâta timp, cât ar 
fi durat scoaterea întregei cantități 
de cărbune din abataj.

Până la urmă, lemnul a trebuit să 
fie scos din abataj pe galeria prea- 
batajului. Insă — la fel ca șl în ce
lelalte zile — până Ia sfârșitul țutu-

pe scocul oscilant, 
dintre ortaci și-au dat pă- 
lemnul trebue scos afară, 
se putea continua lucrul.

Acesta nu este singurul aspect al 
felului cum re desfășoară activita
tea in șutul echipei tovarășului Ma
covei. De multe ori, tovarășul Ma- 
covei nu muncește împreună cu or
tacii lui in abataj, nu se ocupă de 
o bună organizare a muncii, ple
când prin alte abataje.

In schimb ortacii din această e- 
ehipă sunt lipsi i de îndrumarea șe- 
fului de grupă, iar la sfârșitul fie
cărui șut, maistrul miner care preia 
lucrul efectuat, găsește norma rea
lizată numai in proporție de 75 la 
sută. Mai ales că tovarășul Macovei 
figurează în registrele exploatării 
ca un om activ in această echipă, 
și-i revine in fiecare zi o parte din 
producție — norma, de 4 tone 
cap de om.

Când a intrat in slujba 
rului Filimon Nicolae din 
Junie Petru era un tânăr voinic și 
dornic de a munci. Pământ n'aveu, 
dur s'a gândit că dacă o să mun
cească o să poată să se pue și el pe 
propriile-i picioare.

— Filimon chiaburul, parca om 
de treabă și zâmbea mieros decide 
ori il întâlnea Uneori il bătea pe 
umăr așa cum bați un plăvan zdra
văn și-i zicea: „— Mă, da voinic 
mai ești!"

Și a intrat Junie la „s'ăpân”.
Anii se scurgeau unul după altul, 

chi iburul nu-i mai zâmbea și nu-l 
mai bătea ,.prieteneștc" pe umăr. 
In schimb, ghionți și înjurături, b? 
rcchct.

,.De dormit dormea pe unde n- 
puca până când „S’A MILUIT CU
COANA” și l-a l&sat să se culce în 
grajd! Cât despre mâncare mai 
mult palme, pumni și picioare intre 
coaste, iar din când în când câte 
un cocoloș de mămăligă învechita.

Junie nu mai era iei de altă
dată. Obrajii i se scofâlciserS, iar 
o hii stinși priveau triști fără vioi
ciunea de odinioară. Supt de exploa
tarea nemiloasă a stăpânului, Junie 
îmbătrâni și se cocârji înainte de 
vreme. Când trecea prin sat, oame
nii se uitau compătimitori și dădeau 
din cap, dar de spus nimic nu spu
neau, că doar Filimon era ..prima
rele" și oamenii cum:'ecade se fereau 
să aibe de a face cu dânsul. Era 
pe vremea când hălăduiau „cămă
șile verzi" cu ciomege și pistoale și 
dacă dracul ie punea să vorbești d:- 
dreptate, ie 
erau aprigi 
inimă când 
iri cineva.

Blestemele porneau pe furiș și se 
irilretăimi ctt suspinele. Junii tră
geau pov rile și Fil:monii iși um
pleau burțile cu lăcomie.

pumni

de ani 
putea i 
ceru c 
picior

pe

ANDRUK ALEXANDRU 
miner coresp. voi.

făceau ei să-l vezi că 
ți plini de tragere de 
era vorba să lovească

51, iar au trecut anii. De. 
mul e se schimbaseră, (lamei, 
cepeau să fie veseli și incre 
Se făcuse reforma agrară și 
câte unul dispăreau boerii

( hiaburii insă au mai răr, 
mulți, tot mai slujesc încă 
primind injură'uri și 
de mâncare și culcuș.

Junie împlinise 45 
trudit ce era nu mai 
Drept răsplată, când 
rului p'ata, primi un
de cuvintele: „cură-te odată d 
bă'rân. De slugi ca ine nam ne
voie, cât despre plată — mai pune
ți pofta fn cui".

Și — a plecat omul. Ce era să 
facă? Se deprinsese să nu mai câr
tească in fața „dapânu’ui": dar nn 
cu asta s’a terminat afacerea.

Oamenii din Sindicatul Agricol, 
cunoșteau pățania lui Jun!e și au 
cerut socoteală chiaburului. Strâns 
in chinga, e] Sc oferi să plătească 
„de bună voie" lui Junie pe tru cei 
45 d” ani munciți... 5.000 DU Ba 
„mărinimos" să-i mai de 1 fi ceva 
haine... „is cam vechi, dar de bune, 
foarte bune" — încerca cl ă spună. 
Credea că scapă, dar nu i-a mers. 
Socoteala sa mârșavă n'a fost în
găduită dc sindical care, îndrumat 
de organizația de Partid, cu con
cursul organelor administrative ale 
comunei, a trimis in fața Justiției 
Poporului pe chiaburul Flmon 
NDolae, pentru a 
sa.

Poporul nu se 
sfoară, Libertatea 
dobândită cu jertfe și 
dreptul să-fi bală joc 
burii de teapa lui Filimon c re mai 
există nu vor continua mult timp

Oamenii muncii vagii ază și / ag 
la rgsnundere pe toți acei rare mai 
inc arcă să trăiască din su Warea 
altora. M. A. M.

rliiaburul
plăti netrebnicia

mai 
de

le î tras pe 
acum n fost 
nimeni n'are 
de ea rhia-
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Țârânimea muncitoare lucrează cu drajț 
pământul Gospodăriilor Agricole de Stat

O ZI DE MUNCĂ VOLUNTARĂ
IN GOSPODĂRI A AGRICOLĂ DE STAT 

DIN RÂll-BÂRBAT
Duminica Kl Ai r lle a. c, d'u Inl- 

Jțiathra i rgaih/ulM de luzi l’.M.R. 
dm comuna Rău Bărbat. țutlctul Uu- 
Iieduara. a’a organizat la Gospodi
na Agrlooll din localitate, o ac|lu- 
fee de muuca 'oluutarâ, la care a 
iual parte (irănloea muncitoare din 
lolrenl notariat ciiprln-ând șirete: 
Rta-BArba cu M(l cameril, Serei cu 
Bti oaaeztl, lloh'fn cu ’tl oameni, 
Urle cu 75 oameni, precum șl elevii 
penalelor eNnien'are dlu Râu-Uăr- 
bat yi liric.

Iaci du'a orele K.30 (l mlneata au 
Iseeput sl apară «trupuri de (ărnnl 
lauucltori. te vel șl capii, purtând pe 
umeri lî&rlete, sape, târnăcoape lo- 
pefl sl rrehle.

tinete grupuri de (iran' muncitori 
au venit in comuni strigând lozinci 
șl cântând cântece democratice, iar 
cel din satul liric, au adus fanfara 
Satului, făcând cu acest prilej, o dc- 
kiousfrafe care a dut întreitei co
muni an aspect de sărbătoare.

Grupele de oameni au [ost repar
tizate pe sectoare de munci. Mun- 
cludu-sc cu elan, până către prânz 

k

s'a terminat drenat ea terenului 
înlășlliioș, prin sauarea unul »ant In 
lungime d? f’OO tav'rl, pr cum -I 
curățirea de mușuroaie a unul teren 
Iii suprafața do 20 bj. lâua|.

Cu acest prilej s'a evidențiat Iu 
ii unei să eanul muncitor Adănies.-u 
Isale, din satul Serei, care fiind in 
vțrstă de 73 ani. a muncit alături 
do tineret.

,Dupâ Orele l.l, când a încetat 
muncii, partlcipaiifll r.u vlzl’at tere
nurile arute cu trac i rut Go-podărlel 
de Stat, unde, s'au explicat șl ară
tat avantagllfe coma ărll pământului 
yl n munelHr exe.utate cu mașini a- 
Krlcofo.

I lupul toate acestea întreaga tara- 
nlYro purl'e'pairtă ta muncă, s’a a- 
dunai in curtea Gospodăriei unde Iii 
sunetele mui cilor, a Indus o horă 
țărănească. Iar dupi aceasta, tov. 
T Ir ea foan, șeful de cultură. In câ
teva cuvinte a arătat celor prezent! 
Importanta Gospodăriilor Arrlcole 
da Stat șl roiul tor in vla(a eco
nomică a Statului nostru.

AVRAMESCU ȘTEFAN, coresp.

(a 4id
folos

4OU'^
importante lucrări de 
obștesc realizate de țăranii 
din Corn Murtineșfi prin 

muncă voluntaiă

Sub lud. ■uitarea orgaiiizufi 1 de 
P (Ud in comuni Marin.-li pasa 
(•ași., au fost r ali/ile imp ri ut' 
Iu a i td. 1 atr rid Ii4 » i I

A-.fel, v.ihi , local d- o «u ti 
fi ud io p n/jtor al. m » 
|at un i o.i 1 nai

| ai ui din comun i Mar in ș i >i 
satul vecin I uidaș au ra-puns Li- 
tr'un marc nuinăi <h nurii I’ ri 
ilului. p-estând 101 Zile a 8 ore 
de muncă voun.a'ă In ere au adu-, 
150 care cu friuiân' pentru amena
jarea cur|ii I a LI mim a de rq a ar 
și renovaie a localului a f .sl dc 
pusă In mod voluntar, rcali/ându » 
as'l I «. < omiliile de (.iiixm lei,

Inaugu arca noului 1 c 1 d școala 
s’a iă.ut In zma dc 1 Aprilie a c. 
intr'uu cadril festiv

Tot prin munca voluntara a f st 
reparat drumul comunal tran-| rlan- 
du-se 00 căruțe cu pir.ra ș: 10 ru 
pietriș. 1 a câmp s'au muncit 0.0 
ore voluntare fieiuru curâ(ir«a unui 
tereu de 200 jugare pașun J- ma- 
iac ini.

și ELAN MATIIȘ. coresp.

jaraiUmea muncitoare a păruit 
pentru o.gani/ar. a C ,<<pc atici 
>p ulii i sc uțU.c.iZa s.liluibal .

Pubi un mat jos nrisoriie «>i 
munci o j din |5a-a liafeg

TOVARĂȘI- REDACTOR

Când a.ii cetit in z ar, Decretul 
rentru wg mizarea C'ni.pera'lel 
ic.'aiu bucura l.;ar v uli < imp tu
na cu iu ne șl cițl țărani iuu.ici.uri, 
întrucât in ăsvi decret am varul 
cure es'e adevărata meu re a coo- 
re a Iv d<>r. Prin emp atlve se va 
iace cu mai nare u.urinia sclilui- 
Lul de Produse dintre sat șl oraș, 
liilăturiud (K acei care, speculau 
re țărani la sate cumpărări Ju-le 
produsele pe un pre| rulc, ca apoi 
sa le ducă la orar, cu pre( dublu.

PRIN ACI ST DECRET St PI
NI CAPAT TllVROR IARADL- 
II OILOR TACITE 111 SPECL'- 
I ANI II Șl CltlABt Rll SATELOR. 

|.TRUCAT PRIN SOIA ORIiANI 
ZARE A COOPERATIVELOR. A- 
CFSIEA VOR I ACI CI MII MA
RI IȘl RINTA Șl IN CONDU II NI 
MAI HI NI CA PANA ACI M 
SCHIMBUL DL PRODUSE INTRE 
ORAȘE și SATE

CĂRȚI BUNE DE CITIT

VICTORIA REGIMULUI COLHOZNIC 
IN U. R. S. R.

DECRETUL
pentru organizarea Cooperației, a fost primit 

cu bucurie de către massele țărănimii 
muncitoare

tu ■» doi bi»a -rid uciir Dec rVil 
tyjlnd U ptiu a U5(a j Jtir

I 1 . - Jl U Ull
ii • ,i,t.ui. i.z^iu d« dji țoralii

Pciiliu ca accJc cui perațive
de-'tJiv noi ț raaiirca i iuuci- 

luaru- tunici» datori ti ir bprihulm 
duid jri dL.-v r«*i-bii€ s. re «aiuri* 
1 cire iiHfiia In c peradve. Prin 
acfubla ie imbuni cundlțiunlle
d. 'b|l util L ii latre, cil -I ale 

f d ♦ rj uiunc'tori dela urate.
HațK. la l< Aprit*e

UIMPOPfSCI POMI LI S 
țăran l.uiic tur

Cuirufia Butorod plan Bațec

|u\ ARAȘh kl iDR

Citind Întruna din zilele litcute 
Drvrciu1 irniru îngâni. uxipe-

pr n Care da ui; nou avânt 
o. t m *L&n i<> -ani dat »eama de 
Purca ir^P'trranțd pe care u are a* 
t c-sl act lin ru îmbunata’i rea c-.ndi- 
lulur Jc \u(a ale crlor ce muncesc-

Mi-aduc arnlnli de mâ § mile la 
i^rc i’au dedat In trecut iwenustorli 
ut't d la c.r bi diii orașe pre
cum >♦; de ic-'ul cum uuuu ca 
*r iadjo^ațrsc pc sțiinaiea țâri- 
inrn i muncitoare.

A* an c'nd aieti în fruif cj țării 
un guvern al pofn*ru!u Carc $e o- 
cup:i Ind'.apiuape de ir. buna tați rea 
traiului tuturor CcRr ce n un ce ic.

AVIAȚIzA CIVII Â SOVIETICĂ PARTICIPĂ LA 
CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

In mtele Uniunii Sovietice, cam
pania de însămânțări este în toiu. 
Recent n sosit în gara Ceardjun din 
Turcmenia un transport de semințe 
de bumbii selecționat din stațiunea 
de selectiv af ată în valea Fcrgara.

• Sămânța este ' des i iată colhozului 
din regîunea Tașauz. Dar dela Ceard 
jon până la Tașauz este o distanță 
de 800 de kilometri, prin nisipu
rile di^erlu'ui Kara-Kum Tiansportul 
semințelor pe f.uviul Amu-Daria ar 
dura foarte mult

De aceea el s’a făcut cu ajutorul 
aviației civile. Intr’un t rnp record, 
f&când câte 2-3 curse pe zi, piloții 
BiroVoi și Stepanov au tranqort t 
astfel pentru colhoznicii din T ș.iuz 
1500 de tone de semințe d' bumbac 
Aceasta este numai un exemplu a' a 
jutorului dat de aviația civilă c 1- 
hoznicilor din Turkmenia

Avioanele care pleacă la Tașauz 
Încărcate cu semințe au inscripția 
„PenLru campania de insămânțâri”.

In diferite raione ale republicii 
Turcmene se aduc pe calea aerului, 
piese ele rezervă pentru tractoare, 
cartrbjs ibil p.n.ru slatiuni . de ma
șini și tractoare etc.

tMn regiunea Tașauz care este u a 
din regiunile cele mai în căinate îi 
privința culturilor de luccrliă. s'au 
transportat pe calea aerului în dife
rite colțuri ale U.R S.S. mari cânii- 
tăfi de semințe de lucerna.

Aviația civilă sovietică se pregă
tește de pe acum pentru a efectua 
protecția câmpurilor cultivate, de 
paraziții vegeta i și de diferite boli.

In acesf scop .la Așhabad se a- 
menajează câteva avioane înzestrate 
cu aparate speciale.

Aviația civilă sovietică își dă o 
contribuție prețioasă și în dome
niul creșterii vitelor. In oazele din 
pustiul Kara-Kum pasc sute de mii 
de oi cu lână fină dc karakul. In 
curând oile vor făta și vor avea ne
voie de alimentație specială In mij
locul deșertului a.e.izează avioane 
puternice care aduc nutreț concen
trat pcnlru oi și alimente pentru cio
bani. Nu va trece mult timp și a- 

liolnele vdr tian porta din pășu
nile îndepărtate ale Kara-Kum ului 
piei de karakul

In liinpul ia durilor mari. Care in 
deșertul Kara-Kum încep din luna A- 
prilie. pilo'ii sovietici vor patrula, 
apărând pășunile de incendii.

Un chiabur ca toți chiaburii...
In armată a fost hoț. A furat 

haine militare și vesela ostașilor In 
compliciiăte cu un 1 coknent. P ins 
asupra faptului și băgat la inchi 
soare. Petrean Dumitru nu s'a descu
rajat. Era un ,,om” care ș ie ce vrea 
și închisoarea unde mai găsise și 
alții de teapa lui îi fusese o școală 
bună la care a învățat cu sârguiutâ.

In acel țirrtp. boerii erau s ăpâni 
și l-au eliberat după puțin, 

'gândindu-se — miloși — ca în de
finitiv cea ce el făcea în mic ci 
făceau în mare.
- » * s

Când s'a întors- acasă In sat la 
Mtcăneștl, Petrean Dumitru se apu
că de treabă. Voia omul să so chi
vernisească cu orice prc(. Că pentru 
as’a a furat (ruda celor 190 dc ță
rani care lucrau la exploatarea unei 
Păduri de lângă comana M'căneștl, 
nu-l Interesa — bani să lle și asta-l 
tot. Că n’au alții, nu-l Interesează'

Si-i mergeau treburile bine, nimic 
de zis. Deși pădurea Statului. Pe
trean făcu cc făcu — legile puteau 
fl oricum tălmăcite — șl după un 
tlmn de Jaf stăpânea 2 mori de apă 
mari sl frmoase

Puțin mal târziu, șl un cazan de 
țuică. Apoi se gândi că nu i-ar prin
de rău câteva rânduri de case. 
Treaba-i mergea strună și averea 
creștea văzând cu ochii pe măsură 
ce țăranii muncitori deveneau lot 
mal săraci.

Și așa, ca din pământ apărură una 
după alta patru rânduri de case.

In anii războiului. Petrean Du^ 
mi ru se îideletnicea cu predicarea 

'minuni'or „duhurilor cerești’’. Oa
menii mai slabi de minte î; ascultau

In ,.Colecția A R L II.S.” editată de 
,Cartea Rusa", a aparul u noua 

bro,ură ,,Victoria regimului colhoz
nic in U R S S.”

Acum, când la noi sc pan b.izUc 
transformării socialiste a agricullu 
rii această scriere ne es.e de mare 
folo-, prin datele pe c ire 1 ■ cuprinde 
in legătură cu colectivizarea ti LL 
R S S. ți cu rezultatele obținute 
de colhozuri.

cu gura căscată și nu vedeau că
fu timp ce el vorb'a. cu gura, cu
mâinile le inhăta din bruma 1 r de
avut, ba o vaca, ba un petec de
iximânt.

Ei se inirau de isprăvile . duhu
rilor sf nte”. iar il fura n stânjenit.

Tot în acest (imp. cxjrioatarea pă
durii începu mai intens și se fă
cea fără nici o teamă. Petrean i i 
găsi „ortac’’ în Pas.iu loan. nota
rul „care-ti învârte legile pe dvști’’.

• • •
După război, lucrurile începuseră 

sâ se schimbe. Oamenii dela sate, 
numai puteau fl cu u urlntă înșelați; 
auziseră șl ei de Partid și de sin
dicate. Pâcla deasă care le apăsa 
mințile dc sule de ani. prinse a se 
destrăma. Faptul că până atunci fu
seseră furafi era clar șl deaceca sta
rea dc lucruri nu mai putea dăinui, 
lui Petrean Dumitru începură să i 
se cam încurce socotelile. Văzu că 
nu-i mal merge șl inceru mal cu 
înverșunare să-si frământe m'ntea 
pentru a putea găsi noul metode de 
jaf.

In anul 104^ făcu el ce făcu 
șl reuși să sc strecoare în Partid. 
Un an de zile și-a făcut mendrele 
căutând să compromită Partidul in 
fata tăran'lor muncitori, dar până la 
urmă, dema-cat prin vigilenta oame
nilor clnstlfl, a fost svârllt afară ca 
o otreapă nemernică ce ora.

Era acum cunoscut dc toți „chia
burul satului" — lefultorul".

Cu a utorul subvențiilor acordate 
dc Imperialiștii anclo-amcr'canl prin 
călugării franciscani, Petrean Dumi

Un fa|>t dc mare impoiisii(i re
iese din aceste date: .o hazurile au 
scos larăniinra sovjetk-s djn mize 
rie și intuncne t.liuka marca p. o- 
duc|ic colectivă mecanizată dcScliide 
drum, bunel stăr. materiale cul
turii (x^MiruIui. Aceasta c un ia- 

demn, să folosim experiența sovt« 

tica in agricultura noastră.

tru deveni „pastor credincios" in 
rândul preditaiurilor „duhului rfiut". 
22 do oameni tineri șl bătrâni mai 
slabi de ui nte au iosl atrași de chla- 
hur ,1 încadrați in secta „trcmurl- 
cllor''.

Cu cărfilc primite din America șl 
Anglia, cu a'ut rul „preasfintllor- 
călugărl franciscani cef cu buzu
narele largi la vestminte șl cu sto
macul mat larg ca buzunarele. el 
reu-i să facă re cel 22 rdepți a săi 
să postească câte 4 5 zile In șir 
pasă-ml-lc pentru a putea vorbi cu 
..duhul sfânt".

După post, sd oblfl dc foame, a- 
mct'fi, prost'ti. h etll oamenii erau 
in ilare iă vadă ci Iar in hoful de 
Petrean. întruchiparea duhului slânt. 
Bâlbălnd anapoda, făceau Ici de fel 
d< bazaconii mai dihai ca nebunit 
din balun ac, Iar Petrean il privea 
mulfumlt șl zâmbea. Apoi mal tră
gea câte un gât din sticluța ce o 
finea in’otdeanna intr'unul dintre 
buzunare.

Mai curios crn insă că tocmai el. 
cel n ai credincios dintre toți tre- 
muricll, nu finea nici un iei de post, 
ba dimpotrivă mânca pentru toți 22 
și oăănza de pe el era o bună do- 
v adă

• » •
Numai cu atât nu sc mulțumea 

chiaburul din Micăneș'i A încercat 
să se strecoare și în conducerea coo
perativei din sat. dar nu i a mers, 
începuseră și oamenii să vadă ca- 
re-s planurile lui. Adunându-se la 
sfat. în fața întregului sal au arătat 
cine e Petrcanu Dumitru și cc vrea 
el.

• * ♦
Deoarece în sat nu era cămin cul

suntem urne cerate cu operati
ve 'or irdesii; aprovizionarea (a- 
ran mii cu mărfurile tr< bu ruioase, 
c»t ■ .1—t.ul de uirturi intre sat
sl ora».

Hațeg la t-4 Aprilie ISHV

PIPCELONI VAI ER
țăran muncitor

Comuna Hertliclol p’asa Hatel 

tural oamenii muncitori și dornici 
dc a învăța s'au ho.arlt si-i deș- 
lUnțcZe chiaburului .casa aposto- 
Ir.v ă-’ unde-^i aduna trcmuricU șl 
să facă din ca cămin.

In sat viața s'a schimba; a um cu 
mult. In casa In care cu câtva timp 
in m jt.-.-d co'j .nu' duhu
rilor cereș i” și t t f -tul de astfel 
de drăcovenii, as azi se du.e o in
tensa activitate culturala

Oamenii din »at mobi izati d Sin
dicatul Agrtco' si îndrumai de Or
ganizația de Partid ai reușit sa 
dea mai mu'tc serhâri cu programe 
și conferinji luate din îndrumat .«ud 
cultural.

Cu fondurile adunate și prin 
munci voluntare au amenaja și or
namentat să ile căminului cultural. 
Tot prin munci voluntare au făcut 
reparații la scoa'a din sat și au cons
truit un pol

• * »
Fx- mplul c' .d t)-i!l-!i Petrean Du

mitru nu e unicul Ca el sunt încă 
destui. Deaccea tr.ți oamenii mun
cii dela sa'e sunt datori s -i demaște, 
căci existența lor constitue o pie
dică în calea desvol’ării noastre so
ciale in caria construirii socialismu
lui ui R.P R.

Lup a împo riva chiaburilor trebue 
intensificată din zi in zi Ei nu tn- 
bue o clipă lăsati din o hi deoarece 
nu urmăresc de i să jefuiască pe c i 
săraci și trudiți.

Această Itrp.a este o sarcină prin
cipală a or. mirați r de Parii ș 
a Sindica e or Agricol? din tot cu
prinsul țării raci ho(i nu mai au 
ce căuta în R P.R.

C RUTAN'CHE co esp

p.n.ru
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D I N CAM PU L M UNCM'Z I H ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
Pe jiiarginea unei consfătuiri de producție d la Petrila

FELUL CUM SE LUCREAZĂ 1N~ĂbĂTAJELE 
GRUPELOR CODAȘE, TREBUE SA CONSTITUE 

UNUL DIN SUBIECTELE PRINCIPALE ALE DISCUȚIILOR 
IN CADRUL CONSFĂTUIRILOR DE PRODUCȚIE 

INTRE MINERI Șl TEHNICIENI

Muncitorii și tehnicienii dela Țesătoria 
Vulcan și-au luat noui angajamente 

în muncă

La ini.ia Petrila a avut lac zii le 
trecute o c mlaluirc de pr< du ți' 
Intre mineri Ș' t liii |i oiguii- 
zata de comuti de întreceri s nia- 
1/ste depe Lingă a e.is.a exploatare.

Iu cadrul i estci ș din|., tovara 
șui Cande i Nico.u-, rcsprn abilul co- 
tnuiei de întreceri a analht.it I Iul 
cum s’au des ușurat Intr.erile socia 
liste p Lina trecuta, dând i zultit Io 
întrecerilor ce 6e d șoaiă intre 
TOATE grupele de mineri din l’e- 
trila.

In întrecerile socialiste — a a- 
râtat tovarășul Gândea - cele mai 
frumoase rezultate In munca au f st 
Obținute de grupele do mineri c ire

Muncitorii dela atelierul de grup dela 
mina Aninoasa au transformat un camion 
pentru transportul minerilor dela Vulcan

La mina Aninoasa se simțea lipsa 
camioanelor pentru transportul mi
nerilor.

Intr’o ședință a organizației de 
Partid mai mulți tovarăși au des- 
bătut av’ea.lă p oblemă, luându-și 
angajamen ul să modifice un camion 
existent care servea la transport de 
material.

Acest camion care avea o supra
față de încărcare prea mică, a fost 
modificat pentru a putea transporta 
un număr cât mai mare de persoane.

PROTESTUL JURIȘTILOR DIN R. P. R. 
împotriva arestării și procesului 
înscenat diplomatului român Solvan 
Vițianu de către guvernul elvețian

Nicolae Simion asesor popular la 
Curtea București a arătat că impe

rialiștii privesc cu ură și dușmănie 
la construirea comunismului îa U- 
niunea Sovietică și a socia Linului îi 
țările cu democrație populară. Ei 
încearcă să compromită în fața o- 
piniei pub'ice mondiale țările de 
democrație populară cu ajutorul gu

vernelor capitaliste în slujba lor.
Prof. AL Mața decan al facultății 

de Economie Generală a relevat mo
tivele reale care au determinat a- 
ceas'.ă înscenare împo.riva Repub icil 
Populare Române să aibă loc tocmai 
în Elveția.

Realizări gospodărești prin muncă voluntară 
In plasa Hațeg

Nefiind localuri de școală cores
punzătoare în comunele Reia, Chi- 
tid, Tușlea, Ba'omir și Curp.’iîi din 
plusa Hațeg, sub îndrumarea organi
zațiilor de Partid, țărănim a munci
toare din aceste sale a i c.pat cons
truirea de noii localuri de ț oală.

Țărănimea munci oare din comu 
neîe Bre.ea Română și Strei a mux- 
■cit în mod voluntar 40 jugăre de pă
mânt proprietatea Gospodăriilor A- 
gricole de Stat din aceste comune.

• * *
In comuna Măceu. în urma iaiția- 

■țivei organizați i de Partid, țărăni
mea munci.oare, a început repararea 
unui drum prin muncă voluntară.

* « •
Îndrumată de Par.iJ. țărănimea 

muncitoare din plasa Hațeg a în
ceput curățirea pășunilor comunale 
de mușuroi și spini, totodată a cu
rățit pomii fructiferi într’un pr c m- 
taj de 80 la sută.

Deasemenea 150 de țărani munci
tori din Vâlcelele-Bune au întreprins 
e frumoasă acțiune de muncă volun- 

lucrează dupâ metoda preluării lu 
cru’ui pe schimburi a ac L a ale to
ca a i or Si agili Alexandru fi.., I a , 
l up S .trin < tini Paiu l irb jir., 
Ghiu ghe rilieorglie Mle/ivu lesif 
ți altele.

In con'iiiuare tovarășul Când a a 
vorbit despre f iul cum trebir- sa 
muncească minuni In cedrul întrece
rilor socialisre. țwiilru a i dâni| ina 
zbir de I Mai ați cum se cuvine.

A urmat la cuvânt tovarațm in
giner Op.ișa, eare a vorbit despre 
prevederi'e noului rcgulamen al ma
șinilor de i’urunț.+ 'n mina. Ac st 
regulament - - a r pus vorbit orul — 
e întocmit pe baza de reailăți, pe

Dar. după terminarea lucrării de 
modificare s’a siinți lipsa | i scl ir 
de compresie dela irolor, șl acest caz 

a fost discutai în ședința d grup, 
unde mfincilo ii dela atelierul de 
grup Aninoasa și-au hat angajamen
tul să confecționeze aceste piese a- 
sigurându-se astfel ca mina Aninoasa 
să complecleze stocul de camioane 
pentru transportul minerii r dela 
Vulcan

Până Î1I prezent acest camion a 
parcurs cu aceste piese noui peste 
503 km.

Secția din R.P.R. a A o iuți i In
ternaționale a Juriștilor democrați a 
organizat Joi după amiază o mare 
întrunire în aula bibliotecii centrale 
universitare, pen.ru a demasca pro
cesul înscenat diplomatului român 
Solvan V.țanu de către cu emul el
vețian.

C. Parascliivescu Bănățeanu a exa ■ 
minat procesul Iui Saivan Vițiinu 
din punct de vedere al d ep.ului in
ternațional după care a arătat că ju
riștii din R.P.R. în numele întregii 
opinii publice democratice dn țara 
noastră protestează împotriva aces
tui act samavolnic și cer imediata 
punere în I berlate a consi'i rului 
Solvan Vițianu.

tară plantând 21.000 pueți salcâmi p 
un teren neproduc iv. Au luai porte 
la această acțiune șt numeroase fe
mei.

IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE I MAI
Țăranii muncitori din comunele 

Bucium și Subcetate 
și-au luat angajamentul să construiască prin 

muncă voluntară un pod peste Strei
De mult timp, s’a pus problema 

construirii unul pod peste râul Strei 
ere să lege comuna Bucium de 
L ubcetate, însă niciodată sub regi
murile trecute nu a fost sprijinită 
această acțiune.

S’a uxblat cu diferite prom'siuni 
dar niciodată nu s’a luat vreo mă
sură.

In uldnuil timp situația acestei re
giuni a devenit foarte grea. Ploile 
din ultimii 6 ani au distrus toate 
podurile peste Strei începând dela 
Pui șl până la Streisângergiu. Ță
ranii erau deci nevoiți să parcurgă 

baza învățaturilor trase din însăși 
isto ia tri ,|e|r,r . c, i I nte din intn I 
noastre și a cărei i .pectare cu 
strictețe, ne aț ara viața' ți mina 
noastră.

După ce a prelu rat unele c piele 
din acest re .ulament, inginerul O. 
prișa a iud. mirat minei ii Tu ci'eis i 
și sa învețe cu sârguința prevede
rile noului regulament, care numai 
astfel poate deveni o garunți a 
securi.iții în ini ia.

Luând cuvân'ul, numeroși ș fi d 
grupe au aiă.at felul cum s mun
cește in abaiajele re pe.live. Tova 
lașul Ghcorghe Glleorglie a aiătat 
greu a.i.e întâmpinate In abat jnl său 
și cum luptă grupa lui p.ntru în
vingerea ace ,'.or greu ați. Tovară
șul Sinea loan, șeful unei grupe c re 
lucrează la ,.răpire” în abatajele f o i- 
tale. a vorbit despre felul cum a ku- 
șit să lucreze la răpire numii cil 
8 oameni în loc de Ita câți lu
crau înain e. Totodată a a ălal <ă 
transportul 1 mnului | e o suitoare 
se face cu mare greutate din lip a 
unui troliu, care îi este necesar.

După ce au vo:bi și ați șfi de 
grupe, a luat cuvân ul tovarășul i i- 
giner Jurca. El a arătat că Ia șe
dințele de producție, în c |.' mai 
multe căznii numii șefii de gru
pe fruniașe sau mijlocașe aia ă f Iul 
cum muncesc sau greu ă i e în munca.

Nu acelaș lucru îl fie i ș fii gru
pelor rămase în urmă Ei nu :i ală 
felul cum muncesc, nu arată greută
țile care Ie stau î.a cilea d'pășirii 
normelor.

Ori — a continuat inginerul |ur- 
ca, noi, minerii șl tehnicienii 
ne adunăm aici s.ă analizăm felul 

cum se muncește și acolo u ide mer
ge bine și acolo unde mc g ■ s ub 
De unde lucrurile merg bine. noi 
tragem învățături iar c. o.o tind m r- 
ma nu este îndeplinită, să analizăm, 
cu to i care sunt cauzele ș: c m p t 
fi învinse. Să luam eventual Irolă- 
rîri și să le pun m î i practică, țKn 
trusă numai astfel ședințele noastre 
de producție vor putea deveni un a 
devărat îndr.p.ar și ajutor îl munca

* * ♦
Propunerea tavarășu ui inginer Jur

ca e bună. Ședințele d • consfătuire 
între mineri și tehnicieni nu t b ie 
să constifuc numai un p. ilej de a 
nalizare a succeselor în munca ob
ținute de grupele fruntaș1 ci Ire- 
bile să i ons itue totodată un ajutor, 
un îndrep ar în munca grupelor cere 
nu-și îndeplinesc normele.

In felul acesta grupele rămas - sub 
normă vor ii tot mai puține și — 
așa cu n a ară a' și tovarășul inginer 
Jurca — consfătuirile de producție 
vor fi de un real folos bunei des
fășurări a muncii în mină.

o distantă de îO km. pentru a se 
putea aproviziona cu cele necesare.

Datorită inifativei Partldulu', a- 
cunt a început construirea acestui 
rod.

Pe o distanță de 83 m. țărănimea 
munc’toare din Subcetate, precum 
și comunele vecine ajutată de ce
feriștii din această regiune a în
ceput lucrările prin muncă volun
tară. * 4

Țăranii care lucrează la acest pod 
și-au luat angajamentul să termine 
lucrările in cinstea zilei de 1 Mai.

Pentru a întâmpina ziua d 1 Mai 
cu re:i|i/ari din c le nraj frumoasr i i 
munca uiunJ orii și t hni icnii ț. 
satorici Vulcan, s'au întrunit l.itr’un 
meeiing în ca e a fost rksbulut a 
| ciul prin care cefcriș il dela ,Gii 
vița Ro ic” rina n i li muu a li 
tăriei p ■ toți mun ilor ti și t li i 
cieiui din i itrepii.idciile țarii | 
Iru a indc-pjni cu cinste srcinie 
ce le revin In cadrul Planului dc 
Stat țx.' anul 1049.

In cntuz-asmul unanim, munci o ii 
■,i teiiu.Li uii (csa? rîei Vulcan au 
liolărlt ca in cin.tea zilei de I Mai 
sâ pornească întreceri sacialiste î.r 
muncă ui ritma oare t obiective

- Dc-pa irca Planu ui de producție 
cu 10 la sulă.

— Reduc-re* deș urilor cu 900,-a 
linbunaiațiiea ca i ații cu 50o,o 
Lcunomle de materiale auxi

liare de 10 la suta
Reducerea ab ențelor nemrti- 

vate cu 15 la sută
Ală uri de ac.ste obiertire munci 

rii și.au proptn i c intrfbHe h ri
dicarea nivelului < ul uial, pr.cum și 
o serie de alte iinbun.'r ațiri aduse in 
mumă.

Pentru a putea obține rezultatele 
scontate, ei au |* lârit sa du ine la 
întrecere muncitorii și tehsicienii de
la țesâ’oria , Breiner Uda” di i Cluj.

In întrecere munci.orii ț sal.ri. 1 
Vulcan și-au luat angajamentul sa 
muncească mai mult șl mai bine,

Școala de calificare dela mina Petrila 
pregătește cadre noui de mineri calificați

'eu/u e cepa m/ii mure ilecut un 
Liou obișnuit, Intr’o parte turif 
ași /ale lu rând mui multe mate ți 
bumi, iar in fufă o lablâ neagră: 
inh o șcuulâ-

O școală in cure 75 ajutori mi
ner', utcullă cu mare utenf e o lec- 
I e i redută de pr.m muiitrul m ner 
( onuci (Iheorglie, cure și el. Iu run. 
dul tău, inuuțu. In urma reformei 
infălămuntului, il iși continuă stu
diile la Institutul ( urbunelui din 
Pelroșeni, pentru u deveni inginer.

Elevii sunt de vârste difeiic. To
varășul Bartok Ștefan, are peste 32 
de ani. De II ani lucrează In mină 
șl până acum nu est'.' decât ajutor 
miner. Honrca loan c tânăr. Până 
la 1 Ianuarie a lucrat ca lăcătuș la 
atei erul de grup. Acum lucrează in 
minft și vrea ca in scurt timp -ă de
vină miner priceput. Deaceea ca și 
a'țil mai t neri sau rrai vârstnici de
cât el, urmeaza cursurile școl i de 
calificare.

In această zi. la șc lala dc cali
ficare dela Petrila se predă o lecție 
despre armarea abatajelor, galerPlor 
și suitorilor in mină. Elevii urmă
resc cu atenție explicațiile dale șl 
desenele depe talblă, care ajută la 
limurirea d.pl.nă a explicațiilor. Se 
arată amănunțit cum se fuce fiecare 
operaț e de armare in parte, cum 
se calculează diferite incllnații, cum 
trebue fixată o armătură șl din ce 
materiale pentru a se realiza eco
nomii dc materiale șl totodată mi
nerul să lucreze in siguranță.

După ce lectorul a predat lecția, 
se pun intrebărl. .Minerii merg la 
tablă pentru răspuns.

lată pe tovarășul Bejan loan. El 
trebue să arate cum se face arma
rea unui abataj camera direcțional 
îi'tr'un strat de cărbune gros, cum 
este spre exemplu un abataj din 
stratul 5 al minei Petrila.

Tovarășul Bejan ra punde clar în
trebării. Arată cum se face fiecare 
operație în parte, in acelas timp, el 
desenează pe tabla explicațiile sale. 
Până la urmă, pe tablă a apărut o 
schiță, a unui abataj direcțional.

După el. alți mineri au fost scoși 
la răspuns și cu toții răspund bine. 
In încheere. pentruca lectorul să se 
convingă dacă toți elevii — care 
dupâ trei luni de cursuri vor deve

sa-fi indc|Lincască și depașearfii 
normele de lucru. ind.pllu -.i- â 
In. n c d urmcii programul d pr - 
duc|ic-,

* ’ •
Intr’o atmosț'.ra intuzia.ita a a- 

vut In ap i înmâna ia diai- lului 
pr daci c unciloarri Halca Tlcr.a, 
care in luna Martie .- dcpăș'l nor
ma cu f,7 la "-utn.

S au mai evid nția d<a-imcni S o- 
ian Alecaridrina care a dc],.rșit n r- 
ma cu 42 la sută Pritop Viori 
cu o depapre de 3) h sută, Pup 
Maria VIII cu 37 la sti'a

Del re.t'i ll-a au obținui depă
șiri Man No.nij cu 45 I; suta Te- 
reni Rozdia cu 4) la suta Ncagu 
Maria cu 28 la -ută

Din secția III ele mii ma'i de
pășiri au fo-1 inregi- ra e de I nic 
Maria '30 la -uta Cegl.di ‘ a e,i- 
na 32 la cuta iar li secția di pa at 
Sui Elisabe a cu 51 la s ră ț. Om la 
Maria cu o depășire de 4 1 sută.

Predai a dripeuilui manii oarei i a- 
lea Muri.- fruntașa in producție, a 
constituit j.ri cju! uiui entuziast mre_ 
ting in care o serie de muncitoare 
și.au luat noui anga a nente Iii mun
că. Ele și-au luat angajamentul sâ 
lidice *^irodu tivit t a muncii, sa și 
îmbună ățcwca ca'ital a produ clor ți 
sa redu-a procvn.il! de deș uri

To. Pricop Viorica și_a luat a igi- 
lamentul ca in cln-tca zile, de 1 
Mai să depâșca: ă norma cu 5O°o.

S P S.

ni mineri — au înțeles bine •ț-»- 
se pun întrebări sumare. Dacă 
sunt lucruri neînțelese se expl că 
riou ți aslfel lecția se încheie.

• • »
Ia mina pitrila, școala pe 

pregutircu de tuciuri din ajutori 
neri se fine de două ori pe si 
mână ș: în doua rlafe pari 
Unu dimineața țientru cei te 
creară fn șuturile de după i 
și noupteu, iur uita după n 
pentru cei ce lucrează dinun- 

.tceustă școală dă rezultate 
ne. Uineri cure la începutul ci 
rilor deubca puteau să rrrte, fr. 
nici aritmetică, f mnclrie p'ar 
in ipațiu, txp'oaluri m nere, n 
ri'e de siguranță fn mină ș 
muierii care să imbngițească 
noștințele unui bun miner.

la poala de cal fii are tlela 
triln, tehnicieni acordă o m ire t 
ț c bunei callifi ari a minerilor 
ce t lucru te poate donedi prin 
iul că unii miruri au începu 
ceastă școală neștiutori di r<.. . 
A unt, >i ff u să scrie ți să cite. seg 
și inn.ntă pentru a deveni in nuri 
timp miineri calificai!

• » •
t'n lucru insă lasă de dorit la 

mina Pe rila. Din cel cca. ’i 0 mi
neri iiecallEcați care lucrează in a- 
cea«tă mină, numai 30 urmează 
cursurile de califlcirc. Sindicatul, 
conducerea exploatării șl șefii de 
grupe, n’au ins'stat tndea-uns pen- 
truca numărul elevilor ce frecven
tează cursurile de calllicare să fie 
cât mal mare.

Acert neajuns e necesar să f!c li
chidat. Șl acest lucru se poale ve
dea la începerea viitorului ciclu de 
calificare, când sala școlii va fi sau 
r.u p, nă de m'oeri. care să urmeze 
cursurile de calificare.

SCÂNTEIA 
iimmLm

analht.it
pen.ru
procvn.il
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PREGĂTIRII. fi IN VEDER&A 
CONGKPSUll.ll MOMJIAI. Al. PARTIZANII OR PĂCII

Reîuzul auforilăjilor franceze de a acorda viza tuturor 
delegaților, stârnește pretutindeni vii proteste și indignare

Motoul ț’ranc©
a ucis până cetim două milioane de oomeni

VARȘOVIA, II (Rador). — Iu cu- 
drul ședinței ComIIeluluI polonez de 
pregătii e a Congresului Mondial al 
Partizanilor Păcii care a avut loc 
Miercuri a luat cuvântul Jerzy Bo- 
reisza care a vorbii despre mișcarea 
Intern t oiială pentru pace șl despre 
pregă I le pentru Congresul Mondial 
al Pa: tl anilor Păcii.

Bore s a a protes at împotriva re- 
fuzulu autor tăților Irancezo do a 
acorda v'za tuturor delegat lor po
lonezi la Congres.

Secretarul General al comisiei 
cen r Io a sindicatelor poloneze 
Cw k a arătat că in Polonia nu e- 
xlstă nlclo Instituție științifică sau 
de învățământ superior care să nu 
II aderat la apelul pentru convoca
rea Congresului dela Paris. Cwlk a 
arătat că In întreaga Polonic oame
nii muncii duc o luptă liokrită pen
tru pac1'.

La sfârșitul șed'nțel a fost ales 
prezidiul corni chilul polonez pentru 
apărarea răcii in irunte cu prof. Jan 
Dembowsvi.

♦ * *
BERLIN, 14 Ra.o). — Comi

telui Germ n de pregătire a Con- 
gresu'ui Mondial al Parlizanilcr Pă
cii a respins cererea consulatului 
francez dela Berlin de a se limita 
la 12 numărul mebrilor din cei 22

Congresul studenților polonezi
VARȘOVIA. 14 (Rador). —Mier

curi a luat sfârșit Congresul Fede
rației Organizași or studențești po- 
lonezec e a avut loc la Posnan. 
Participantii la Congres au trimis 
președin.e.ui Bierut o te egramă în 
care îl asigură că Federația va par
ticipa activ la îndeplinirea planu-

Tineretul sovietic va continua să meargă în 
fruntea tineretului democrat din roate țările 
luptând pentru pace și prietenia între națiuni

MOSCOVA, 11 (Rador). — Tass 
transmite:

Editorialul de Joi al ziarului 
PRAVDA este consacrat celui de al 
Xl-'ea Congres al Comsomolulul ale 
cărui lucrări s'au terminat zilele a- 
cestea.

Coir.resul tinerilor construc'ori ai 
comun'smulu', scrie ziarul, a scos in 
evidență un'tatea politică șl organi
zatorică a celor 9 milioane de com- 
somol'ș I a devotainen'ului lor față 
de Patrie, fată de Partidul Bolșe
vic și fată de marele conducător șl 
fnvătăfor I. V. Stalin.

Al X!-lea Congres al Comsomolu- 
lul, scrie zicrul mal departe, a con
stituit un eveniment important nu 
i umai in viata tineretului sovietic, 
dar șl pentru tineretul democrat din 
'urnea întreagă. Tineretul sovietic 
crescut in spiritul internaționalismu-

„Poporul cuban nu va lupta niciodată 
alături de imperialiști"

FiAVANA, 15 (Rador). — Ziarul 
NOTICIAD de HOY, care apare la 
Havana anunță că lucrările Congre- 
ului Național al Confederației ce

lor ce muncesc din Cuba s’au des
fășurat cu succes. în ciuda teroare! 
i o ițienes.i și atacurilor indâr ile din 
partea fracțiunii guvernamen ale din 
aceas ă Confederație. La Congres au 
participat 1113 delegați din partea 

meiiib ii. Consulatul urma apoi sil se
lecționeze 8 persoane ,.convenabile'' 
cărora sa le acorde viză d intrare.

Comitelui de pregătire a subli
niat că cei 22 delegați au fost u- 
leși In mod democratic de poporul 
german și că nu poate consimți la 
o astfel de discriminare arbitrară.

♦ * »
(.ilKt'IA LIBERA, 14 (Rador),.— 

liirou' l'olitic al Partidului Agrar 
din Grecia a trimis Comitetului de 
pregă'i’e al Congresului Partizani
lor Păcii dela Paris o telegramă in 
care după ce arată eroica luptă a 
poporului grec pentru pace fi liber
tate ifi exprima speranța că Con
gresul Partizanilor Păc i ou face 
apel la fort'le progresate din lumea 
întreaga pentru a cere plecarea im
perialiștilor anglo-amricani din 
Grecia

* ♦ »
PRAGA, 14 (Rador). — Coml-

Acțiunea de electrificare a localităților rurale 
din regiunea Moscovei

MOSCOVA. 14 (Rador). — 600 
de întreprinderi indus riale din Mos
cova iau parte la a țiunea de e'ectri- 
ficare a localităților rurale din re
giunea Moscovei. In multe sate lu-

lui pe șase ani, pentru construirea 
socialismului în Polonia.

Congresul a adresat di asemenea o 
telegrama Uniunii Internaționale a 
Studenților în care exprimă solida
ritatea cu slud.nții progresiști d n 
întreaga lume în lupta peniiu pace 
și progres împotriva ațâțătorilor la 
un nou război.

lui Proletar sc a lă in fruntea tine
retului democ at de pretutinden'. Tl- 
nere’ul Progresist din toate țările 
găsește in Comsomolul leninist un 
exe piu glorios in lupta pentru pace 
șl prieten a intre națiuni. Acest fapt 
a fost e mf rmat încă odată de decla
rați.le făcute la con res de către re
prezentanții organizațiilor de tineret 
din străinătate precum și de nume
roase telegrame ș' scrisori primite 
de Congres din al e târî.

CREDINCIOS PRINCIPIILOR IN
TERNAȚIONALISMULUI PROLE
TAR — arată în înebeerc ziarul 
PRAVDA — TINERETUL SOVIE
TIC VA CONTINUA SA MEARGA 
IN FRUNTEA TINERETULUI DE
MOCRAT DIN TOATE TARILE 
LUPTÂND PENTRU PACE SI 
PRIETENIA INTRE NAȚIUNI.

a 517 organizații sindirațe din Cuba.
SECRETARUL GENERAL AL 

CONFEDERAȚIEI A DECLARAT 
CA POPORUL CUBAN NU VA 
LUPTA NICIODATĂ ALATURI DE 
IMPERIALIȘTI. EL NU VA LUPTA 
ÎMPOTRIVA ȚARII SOCIALISMU
LUI — UNIUNEA SOVIETICA — 
ȘI A ȚARILOR CU DEMOCRA
ȚIE POPULARA. 

telul cehoslovac de pregătire a Con- 
gresu'ui Mondial al Parii anilor Pă
cii a trimi-. o notă de protest am
basadei franceze din Piaga împo
triva refuzului autor.tăților franceze 
de a acorda viza tuturor membrilor 
delegației cehoslovace la Congresul 
Mondial al Partizanilor Păcii.

* * *

VIENA, 11 (Rador). — Din de
legația austriacă la Congresul Mon
dial al Partizanilor Păi 11 fac parte 
Ernest Fisilier. scriitorul Adalberl 
Jaur, prof. Thesar și alții Autorită
țile franceze nu au acordat viza de
cât la opt din Cei 20 de membri 
ai delegației, cărora li se amână me
reu acordarea vizei. In ultimei, zile 
au avut loc meetinguri de protest îm
potriva măsurilor luate de autoritățile 
franceze. La aceste meetinguri s'au 
adoptat rezoluții tu care se salută 
convocarea Congresului Mondial al 
Partizanilor Păcii.

crările au fost terminate; locuințele, 
cluburile, bibliotecile au fost Înzes
trate cu curent electric.

Uzinele și fabricile din Capitala 
Uniunii Sovie.ice fabrică c bluri e- 
lecirice, materia'e izolatoare. Au 
fost formate mii de brigăzi de mun
citori și ingi ieri care ajuta colhoz
nicilor la construirea uzinelor elec
trice și montarea utilajului.

Numai în cursul u.timelor doua 
luni brigăzile au ajutat la construirea 
a 15 uzine electrice, care deservesc 
peste 30(1 de sate. In prezent in 
regiunea Moscovei 78 la sută din 
colhozuri beneiiciază de elecuicitale. 
Introducerea e,ecixicității a contribuit 
la mecanizarea mult o a dintre mun
cile agricole. I,

Violent cutremur 
în Statele Unite

NEW-YORK, 14 (Rador). — Pe 
țărmul Pacldcului în Statele Unite 
și Canada s'a produs Miercuri un 
vio ent cut emur d. pe urma că uia 
se semna'ează numeroase -victime.

Pagubele pricinuite se evaluează 
:a mai multe milioane de dolar). 
Statele, Oregon și Washington au 
avut de suferit cel mai mult.

BULETIN EXTERN
— In Danemarca s’a deschis cel 

de al 19-lea Congres al Tineretu
lui Comunist Danez La Congres au 
so i. reprezentanți ai organizațiilor 
democrate de tineret din numeroase 
țări.

• * »
Cristopher Mavhcvv subsecretarul 

de Stat al Ministerului Aface ilor Ex
terne din Anglia a declarat Joi în 
parlament că după părerea sa. si
tuația nu permite retragerea trupe
lor bri.anice din Transiordania și în 
special din por ul Akaba.

• * *
— Guvernatorul militar, american, 

generalul Clav a anunțat Joi că fu
ziunea zonei franceze cu F-izonia 
va fi efectuată Ia mijlocul lunei 
Mri. Această fuziune, ceru ă mereu 
de Statele Unite în cursul u't.m 'or 
18 luni, va anula complect dreptul

PRAGA, 14 (Rador). — Telepress 
transmite următorul comentariu al 
bine cunoscutului comentator de po
lii.ca externă Andră -imon, cu pri
lejul aniversarii proclamării Repu
blicii Spaniole:

Celor un ml ion oameni uciși in 
timpul războiului chil dlu Spania 
fr uclils'ă li s'au adăugat iu ultimii 
zece ani incă un milion. Iii momen
tul de lată in închisorile spaniole zac 
120.1100 oameni, intre care . 2.000 le- 
mei, Cea mal mare parte a buge
tului span'o es'e consacrată c'rel- 
tuelllor mllUare. 60 la șuti din po
porul spaniol este anal abet. Foamea 
șl mize la cons'l ue o trăsătură ca- 
rac’erlstlcă a orașelor șl satelor 

i spaniole.
In anul 1948, 170.000 muncitori au 

luat parte la 200 de greve ce au

DIN SFERA IMPERIALISMULUI
FRANȚA |

Deficitul comerțului 
exterior francez

PARIS, 14 (Rador). — France 
Prese transmi e: Ba'anța comerțului 
exterior francez pe luna Martie a. 
c., a înregistrat un dificil de 
13.9‘O.G(0. 00 franci francezi, față de 
8,700.000,600 in cursul lunci Februa
rie.

* . •

PARIS, 14 'Rador). — Personalul 
sanitar din regiunea Pari ului a ho- 
tărît in unanimitate să declare greva. 
Greva a fost declarata în urma re
fuzului Minis irului Sănă ă i. de a 
satisface revendl a ile cu privire li 
salarii.

ANGLIA

Creșterea inflației 
în Anglia

LONDRA. 11 (Rador) — Ultima 
situație a' Băncii Angliei Indică o 
creștere a circulației financiare cu 
peste 7 milioane, 200 mii lire ster
line, fată de '800 ml Ioane lire ster
line, in aceeași perioadă a anului 
1948.

CIRCULAȚIA FINANCIARA A A- 
JUNS ASTFEL LA PESTE 1 MI
LIARD 250 MILIOANE LIRE, CEL

francezilor de a hotărî hi vreuna 
din zonele de ocupație din Ger
mania. '

♦ * *
— Delegațiile Siriei și Israelului 

au încheiat Joi un acord p.n.ru pre
lungirea ordinului de încetarea fccu- 
lui pe tot timpul cât vor dura nego
cierile de armistițiu.

Discuții'e vor fi reluate la 21 Apri
lie când cele două delegații vor e- 
xamina p oectul acordului defini iv 
de armistițiu.

• * •
F-ance Preș e anunță că g eva 

munc (orilor tipografi d'n Washing
ton a luat sfârșit Miercuri seara 
prin victoria greviștilor. Aceștia au 
obținut măr rea sal riilor șl reduce
rea orelor de muncă.

* * *
— La Tallin a avut lac sesiun a 

avui loc pe i t cuprinsul Spânei. 
Numeroase divizii de part zanl cea 
m I mare p r e conduse du mernkrl 
ai Pai tidulul Comuni t, !:ăr(uesc in 
cont’nuu r,ginul, poliția șl armata 
Iul Franco.

lutr’un intcrvlevr acordat Sâmbă- 
a tri cută unei agenții de presă, 

Franco a oferit S ațelor Unite o a 
Hanță oftară ‘eparată cireș spus 
el, va „consolida considera II ’I ra
ta ul AHantlculu "

Ca șl prle'enll săi americani șl 
britanici. Franco oferă pacte șl le 
semnează fără consimțământul po
porului său Ceeace vândește de fapt 
po arul spaniol a los' exprimat lim
pede In declarația Par Idului Co
munist Sp n'ol. care a precizat că 
poporul sranlol u va lupta nicioda
tă alături de alfațll anglo-auiericanl.

MAI ÎNALT NIVEL DIN CURSUL 
ACESTUI AN.

Greva docheri'or londo
nezi continuă

LONDRA, 14 (Rador). Greva 
do l'cr lor londonezi continuă. Con
form da'elir oficiale, 4.000 de do
cheri sunt n grevă.

Ziarele burgheze cer guvernului 
laburist să la măsuri analoare cu 
cele care au 'ost luate vara trecută 
când a fost declarată starea de a- 
scdlu. Pos'ul de radio Lo dra anun
ță că m'n șirul Muncii, Isaacs a de- 
c'arat Miercuri in Camera Comune
lor că „GUVERNUL INTENȚIONEA- 
ZA SA IA TOATE MASURILE NE
CESARE PENTRU ASIGURAREA 
TUNCȚ ONARII NORMALE A DO- 
CURILOR".

STATELE-UNITE

Muncitorii din Cuba 
îșl intensifică lupta

.NEW-YORK. 14 (Rador). -Za
rul NEW yORK TIMES, anunți, 
din Tlavana <ă muncitorii dn por
turile l ub i continuă să refuze des
cărcarea mărfurilor texlile impor
tate din Statele Unite.

Muncitorii d n porturi au luat 
această măsură in semn de protest 
față de concedierile masioe de mun
citori din industria textdă din 
( uba.

Sovie'.u'ui Suprem al R S S. Estonia 
In această sesiune au fost discutate 
rapoartele privitoare Ia planul eco
nomic și bugetul de Stat al Re- 
pub i.ii pe 1919 care au fost apro
bate.

» * ♦
— Iu cursul anului trecut numărul 

menbrilor Confederației Generale a 
Muncii d'n I al'a a crescut cu 629 
mii muncitori, ajungând în prezent 
la peste 4 milioane.

* * »
Ziarul L'NITTA anunță că Fe

derația funcfonarilor publ ci din Pa
lia afllia'ă la Confederația Generală 
a Mur.cll. a at'resat Federației Sln- 
d'cale .Mondiale o seri or re ru ând-o 
fă e-p- me soi’darl atea lor funcțio
narilor publici din C:ecîa c»,e sc 
a'lă actualmente in grevă.
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