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SÂ FACEM DIN CONSFĂTUIRILE DE 
PRODUCȚIE METODA PERMANENTĂ 

DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII
Săptămânile trecute a avut loc Iu 

uiitia Petrila o ^odlnță de conslătulre 
a minerilor șeii de grupe «I telini- 
clen lor, cu privire la problemele le
gate de bunul mers al n uncii, de 
lichidarea anuui|t< r lipsuri care încă 
se mai manlles fi in unele I curi de 
muncă.

O șed n(ă asemănătoare a avut 
loc de curând a Uzinele Metalur- 
glce-Cuglr, unde, sub con ucerea 
organizației de Prrtld, s’au luat in 
discuție diferite «I noul poslbl'ltățl 
de n'ăr'ie a producției sl de reali
zare a șl mal mari economii de mu
ieri le. Recent la Călim, muncitorii 
»l tehnicienii Uzinelor „Victoria", in 
prezenta ultuitorllor fruntași d pe 
șantirde „rovrom ranspurt", au a- 
vut o șed nță Ident-că în cadrul că
reia s'au luat in d'scutle posibilită
țile de lichidare a unor scăderi in 
mu-că, de perfecționare, desvoltare 
șl lărgire a metodei r de r uncă do- 
ved e a da rezultatele cele mai po
zitive.

S’au putut astfel trrge pe tot lo
cul prețioase conclurlj care să con- 
slPue un îndreptar pentru munca de 
vU‘0 Ia Pcțrîl^ c exemp'u, s ă 
luat bot rlrea de a antrena prupe'e 
in muncă. In așa fel incât n'ci una 
să nu rămână in afara întrecerilor. 
Pe de al'ă parte s’a tras concluz'a 
că pe’t u a nu Im un cracter for
mal, intrecerl’e între grupe trebue 
să pornească pe bază de date con
crete. In sfârșit, luându-se in discu
ție probleme ca: organizarea mun
cii, economia de ma’erlal lemnos șl 
exploziv, metode de armare șl îm
pușcare, s’a pu’ut face un schimb 
larg de experiență intre diferite gru
pe, dând pos bllitateo celor codașe 
de a învăța din e-perlenta celor 
fruntașe, far celor frun’așe de a-șl 
Imbăgățl ș*  desvolta metodele de 
murcă pr'n noul cunoș'lnțe.

Ce ne arată toa e aestea? Ele a- 
ra ă că șed'nțele de consfătuire au 
un rol deosebit de Important. Și a- 
ceasta din mai multe puncte de ve
dere.

Luând in discut e problemele cele 
mal importante «J var'a'e care, re
zolvate î • bunătățesc procesul mun
cii șed'nțele de consfătuire aduc o 
contribuție directă la lichidarea lip
surilor, la descoperirea de noul me
tode de muncă rl ră«pând'rea lor la 
toate un'tățlle de lucru.

Totodată, ele antrenează munci

Pentru ridicarea nivelului asistenței 
sindicale în județul nostru

Consfătuirea Iov. Dr. V. Mârza, Ministrul Sănătății cu 
medicii de circumscripții rurale, policlinici și spitale, la Deva

In z ua de 12 Aprilie a. c., în sala 
festivă a Pa'atu ui Adm nistrativ din 
Deva, tov. m nistru Dr. V. Mârza, 
însoțit de tov. Dr. Pruteanu, direc- 
tor-adiunct al Direcțiunii Medicinei 
curative a Mini tecului Sănătății, 
după o vi. ită făcută la unitățile sa
nitare din Deva a ținut o consfă- 
tu're cu ce: <0 de med ci de circum
scripții- nortr-Unl-î . - 

torii in discuții privitoare la munca 
lor șl a tovarășilor lor. Prin a- 
ccasta iăcâudu-șl să se pătrundă 
nuli mult de sp'rltul de ra pundere 
pe care trebue -ă I albi, făcându-l 
mal Interesat! iu bunul mers al mun
ci1 șl desvnl ându-le t plrltul de ini
țiat vă. El atrag In Însăși niuiivc de 
coordonare a a t vltătll Iii reprludv 
rll, -- având asupra i I o privire or 
ansamblu — I a*  ag In munca de 
conducere a intrepr'nderll.

I.a  Cuglr, cu ■ rilelul unei a-ome
nea ședințe 'e con fi u re s’au adus 
o serie de critici dlf rlțllor munci
tor! chiar de către tovarășii I ir de 
muncă. Acest lucru ne arată un alt 
aspvc1 pozlt'v al *edln(elor  do con
sfătuire. Ele desvol'ă sp'rltul critic 
și au'ocrltlc al masselor, le fac să 
crească pretențiile fpța de propr'a, 
lor muncă, Ic face să se străduiască 
mal mult pentru a o îmbunătăți

Aces'e ședințe șl-au dobândit o 
mare Importantă prin faptul că di
rect — rezolvând probleme 'media
te, tr’gând C’nc'uHI practice — ele 
cjntrîbue la mnună'ăț rea muncii șl, 
indirect — prin ailrruarea xnasselor 
la >'onducer<a intreprlndFFIl, prin' 
desvoltarea șp rițului lor de răspun
dere, a sp'r tulul crl’.’c șl autocri
tic — concură la aceeași îmbunătă
țire calitativă a munc I In f ne, șe- 
d'nfe e de cons’ătu're «irnt Importan
te pentru că ele lărgesc schimbul de 
exper'entă intre munc’torl șl unită
țile de muncă.

Iată dece e'e trebue să constltue 
o preocupare de sea-’-ă a orzanlza- 
ți lor de Partid șl a s’ndlca elor. A- 
semenea ced nto în Uniunea Sovieti
că au deven't adevăra'e șco'l pentru 
munc’torl, au d ven't m'j'oace per
manente de imbună'âtire a muncii.

Pentru a rld'ca ședințele noastre 
la un grad a emănă'or e nevoe să 
le dăm un caracter mal organ’zat. 
Până acum insă — in afară de unele 
exce~țll — ele se fneau mal mult în
tâmplător. spnrad'c. Ici șl c Io Ia 
câte o intreprind°re. PezuPatele po- 
zlt've ce care ele le-au dat — de
venind un sprijin peflos in lupta 
pen’ru Plan — trebue *ă  fie ele în
suși în Imbold In muncă de a trans- 
forma șed’nțele de consfătuire ale 
muncitorilor și tehnicien'lor in me
todă permanentă de îmbunătățire a 
muncii, a tu’uror muncit rilor din 
toate întreprinderile din jude).

lin :nd greșelile semna'ate si arătând 
că ele provin din acea regretabilă 
si condamnabilă stare de fapt, că o 
bună parte a medicilor noștri nu au 
o pregătire ideologică marxist-leni- 
n stă- chee de soluționare a proble
melor care în trecut păreau de ne
rezolvat; că unii dintre medici nu 
au dat ascultarea cuvenită îndrumă
rilor Partidu'ul.

\'u ne rămâne altceva, a conti- 
t vorbitorul — decât a folosi me
de științei marxiste în rezolva- 
probhmelor ce ne stau în față”.

(Continuare în pag. lll.a)

La «xploalârile 
carlion-kre L* și l’rlrila

Numeroase grupe rle mineri 
extrag cărbune în contul 

lunilor Mai și Iunie
In întrecerile socialiste care alt 

luat în întâmpinarea zilti de | Mai 
un nou avânt, m nerii exploatărilor 
carbonifere din Valea Jiului, luptă 
pentru a-și îndeplini sarcinile ce le 
revin în cadrul Planului de Stat Pt 
anul 1949 înainte de termen.

I.a mina Jieț-I.onea, in zaia ile 
15 Aprilie, ecli'pa tov. Ulrich ștefan 
a dat cărbune în contul zilei de 11 
Iunie, echipa Iul Juica Avram in 
c ntul zilei d 2J Mp'. I:c ipele 
l uca Petru, Rusu Aurel l'eac Vent- 
zel. Torok Anton și Petre Petru, 
încă de mal multe zJ|e extrag și 
ele cărbune in contul Junii Mai

I.a mina Petrila, grupele tov. Ku- 
dema Emil și Pila loan dau cărbu
ne In contul lunii Iunie,

DE SUBLINIAT ESTE FAPTUL 
CA, (JRGANIZANI)U-ȘI MUNCA 
MAI BINE, AJUTATE DE O BUNA 
ORGANIZARE A TRANSPORTURI
LOR, DATORITA ELANULUI IN 
CADRUL ÎNTRECERILOR SOCIA
LISTE, DIN ZIUA DE 14 APRILIE, 
TOATE GRUPELE DIN SECTORUL 
III AL MINEI PETRILA LUCREA
ZĂ IN CONTUL PFUGRAMULU» 
uEPE LUNA MAL ’*

Tinerii mineri din abatajele tineretului dela mina Lonea 
ou chemat la întrecere socialistă pe tinerii din îitreogo țoră

In cinstro zilei de 1 Mai, finerii mineri din atelajele tineretului dela mina lonea au chemat 
la înlrecere socialistă pe lovareșii lor din abatajele tinerelului dela mina Aninoasa și pe tinerii dela 
furnalele Hunedoara și Reșița, Ei lac un apel, in acelaș limp. călre tinerelul din întreaga |arâ de a 
porni întreceri socialiste

„l h«măm la întrecere în cinstea acestei măre|e zile — spune apelul — pe tinerii mun
citori din abatajele tineretului dela Aninoasa, pe baza următoare or angajamente, pe cari ni le 
luâm: 50 la sulă Dește norma stabilită; îmbunătățirea co ilâții cărbunelui: cu 10 la sulă mai puțină 
cenușe și piatră ; economie de materiale r 15 la sută la explosiv și lemne j întărirea disciplinai 
în muncă, în așa te- ca sa nu fie nici o absență nemot v. ta.

Paralel ru ridicarea producției ,vom organiza conferințe tehnice și vom adânci eoccajia 
comunistă a tineretului.

TINERI ȘJ1TINERE
Pentru reai zareajmâre țelor sarcini pe care ni le’lrasează Partidul nistru pe tărămu, pro

ducției pentru îndeplinirea și dejășirea Planului de Stat, < Ii< mam Ir întrec-i e pe tirerii dela 
furrale'e din Krsița și Hunedoara, pe tinerii muncitori de pe in’reg cuprinsul fă ii să orgarrzcze 
nr.ui întreceri individuale și pe echipe, să treacă la orgarizarea întrecerii pe si cfii, ie ale iere și 
întreprmde-i Să i lensif căm mișcarea de economii de mafe ii prinse și de reduccie a Implor 
morfi, contribuind la scăderea prețului de cost al mărfurilor, la ridicarea bunei stări a întregului 
nostru popor muncitor,

TINERI ȘI TINERE,
In cinstea zilei de 1 Mai, ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, să ne înze

cim eforturile, să folosim și mai din plin energia și puterea noastră de muncă, pen'ru a mări 
contribuția noas'ră la îndeplinirea și depășirea Planului de Stat, la zidirea so ielă|u soc.a iste ia 
pair a noastră, la făurirea viitorului fericit al poporului muncilor.

Minerii sovietici 
au pornit noui întreceri so
cialiste în cinstea Iui 1 Mai

Stehanovisful Mihail Mazepa 
a exfras 70.000 tone de căr
buni înfr’un trimestru

Stabanovis ut Mi aii Mazepa dela 
combinatul „Tulaugol” a extras in 
luna Martie 24 000 tone de cărbuni, 
iar in cursul primului trimestru al 
acestui an 70.0 '0 tone de cărbuni.

El lucrează la trei mașini (ăcănd 
5 norme pe zi.

In cinstea zilei de I Mal, colect vul 
uzine’ de rrațlnl din Kazan șl-a luat 
angajamentul să îndeplinească p’a- 
nul de 4 luni până Ia 19 April’e, să 
dea până a I Mai o product e pesta 
plan in valoare de 800.000 ruble, să 
reducă in Aprilie prețul de cost al 
producției cu 7 la sută și să spo
rească producția cu 20 la sută țață 
de primul trimestru al anului.

Tov. ANA PAUKER și VASILE LUCA 
Secretari ai C. C. al ’- M. K

AU FOST NUMIȚI VICEPREȘEDINȚI Al 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Comunicatele Președinției Consiliului de Miniștri și 
Prezidiului Marii Adunări Naționale

COMUNICAT
Președinția Consiliului de Miniștri comunică:
Consiliul de Miniștri sa întrunit Vineri 12 Aprilie 

1949 sub președinția primului ministru dr. Petru Ciroza.
Consiliul de Miniștii a luat în discuție problema 

reorganizării și dezvoltării' cooperației și apreciind in mod 
deosebit rolul ei în creșterea bnnei stări materiale a mas
selor largi afe poporului muncitor, a botărit să-t acorde 
tot sprijinul pentru a-ș, putea îndeplini sarcinile impor
tante ce-i revin.

Întrucât vicepreședintele Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Voitec a primit însărcinarea de președinte ai 
comisiei pentru organizarea cooperației, a cerut ( on si
lului de Miniștri să-! elibereze din funcțiunea de vice
președinte a! Consiliului de Miniștri pentru a se putea 
consacra nouei sarcini pe care a p -imit-o.

Totodată prof. acad. Troian Săvulescu, vicepreșe
dinte a( Consiliului de Miniștri și-a reinoit dorința de 
a fi eliberat dm juneți un ea de vicepreședinte a! Consi
liului de Miniștri pentru a se putea consacra în totul 
activității Academiei Republicii Populare Române, înaltul 
for de știință și cultură pe care î! conduce ca președinte 
și ca exponent autorizat a. politicii Cuvernului.

Consiliul de Miniștri, primind cererea prof acad. 
1 ra<an Săi u >scu și jtejan Voitec, a botărit să o supună 
Prezidiului A larii Adunări Naționale și să propună tot
odată numirea miniștrilor Ana Pauker șt Vasile Luca 
in juncțiunea de vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri.

COMUNICAT
Prezidiu! Atarii Adunări Naționale comunică;
Prezidiu! Alarii Adunări Nlajionafe in ședința sa 

dm 15 Aprilie 1949, fa propunerea Consiliu ui de Ah- 
niștri a eliberat pe proj. Traiart Săvulescu șt Ștefan 
Voitec din funcțiunea de vicepreședinți ai C.onsdiu ut de 
Miniștri și a numit pe miniștrii Ana Pauker și Vaade 
Luca în funcția de vicepreședinți ai Cuusi,iufui de 
Miniștri.

IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
MUNCITORII ATELIERELOR CENTRALE 

PETROȘENI OBȚIN SUCCESE 
ÎNSEMNATE IN MUNCĂ

La Atelierele Centrale Petroșani, 
urrrând îndemnurile organzațlei de 
Partid și sindicale, J lespectând an
gajamentele luate in întâmpinarea 
zi ci de 1 Mai, un mare număr de 
muncitori reușesc să muncească cu 
o productivitate ridicată.

La secția sculărlc, muncitorul Fle- 
chsel loan lucrează la confecționa
rea de garnituri speciale pentru lo
comotivele CFR, garnituri, CARE 
PANA ACUM N’AU MAI FOST 
CONFECȚIONATE LA ACESTE A- 
TEL’ERE și a căror lipsă se simțea 
foarte mult la depourile de loco
motive.

La secția strungărle, tov. UtzM

Iosif și Clemendci Eugen au con
struit un dispozitiv pentru centrarea 
picioarelor dela ciocanele de abataj 
in strung, reducând astfel timpul de 
lucru la aceste piese dela 10 la 3 
mlnu e. Tovarășii Utzaș iosii, îm
preună cu tovarășul Scdan Pa vel 
— maistrul secției — :u confecțio
nat deasemenea un di-pozitiv pentru 
strungi ea osiilor necesare v agona
lelor pentru transportul că. bunelul 
in mină, cu a ■ torul câruia t m,ui 
de fixare a osiilor In strung a fost 
redas simțitor.

La secția ajusta], tovară-ul Bndal

(Continuare în pagina TV)
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DIN ȚARA SOCIALISMULUI
UN CĂMIN DE TINERI MINER

de V. BOKISOV

Mecanizarea muncii în fermele sovietice 
pentru creșterea vitelor

111 emirul utlgeluLui de munte Vel 
lU (lăynbas) »e înalță două c ., i I 
sk piattd. Aci este instalat ctntfntd 
Uncrilo' muncitori Aihni i tiați.i *1  
<4W>ii>za Lr iudi a 4 a n in iNi.U au 
Acul mult,p n|ru iinbnnalAtirea c<«‘- 
«Uliiloi de trai ale ti terciului Pa 
(Utile curate sunt rânduite tu cauune 
vanjate cu gust. I ang.l fi care i»t 
41 o miauȚi de noapte la t ni-.ire 
«ml glavtre eu (toii

Dar câtuln.le |K-ii|ru tinerut anul 
ritlte nu numai p in igmfvrt 

curățenie. O.g.inizăHe Je Partid, 
«indic de și coinsoinnllste din ndnâ 
fh. aici o uriași muttcu de rdu 
ore și cullutl polii ici.

in Cotul r<fti dumn șic totdeauna 
ttfinațfe și ea <- pa ut să țf petreri 
grupul liber aici 1 ineorefut ara la 
dlspozi ie. zi ie, itvisii, Irarumr'te 
Vmz'cale. șah, domino ți o udei 
6 t> lotecll tenii I. Pereții nuni irnpo- 
dobili cu afișe co'ora e P anul c n 
«nai al minei noastri-” decizia I ir
mos tnrginală a gnV rnn'ul dofrre a 
«antajltle acordate minerilor, rapoț 
fcil cu privire la c mdiliuntle itt crre 
/a decernat ruc-da'ia , l’.ntru res
taurarea Donba ului”.

Dupd terminarea muncii foarte 
mult tineret vine tu acest Co'.ț r. țt>- 
Aci vin destul de des fi mhierii 
fruntași si stea de vorbi cu t.’neriC 
țiccpti'ort. )
. Astlzi.de exempu. invi'at <1 co
mitetul de mini a Ire ut pt l.r câtmin 
țunoscutul minrr A'exel MihaDnvid 
Xkjipunov Bl'rânul miner s’a im 
hrlcat In linilor nl de ptt dl Si 
dniM ce a vi/itat în mod amănunțit 
țăiniuul. s’a ațc'Zat lângă un grup 
de tineri.

— Eu nu mi am tnccpyt viata, 
ca vqi — spune S.irigunav, Am, v nil 
tn aceasta mina încă >n linte d Re 
voluțle. Pe atunci n i< nb ’i am mă
car si avem un as'fet de elimin. Pri
meam 25 de copeici (>e zi țî Iri
tam ca nifte cânjțe sub pământ. Pa. 
tronul nu se interesa de v nta n n_s- 
frâ -J vroia numai șK scoli cărbuni"’ 
Căt timp erai tn pateri munoeoi. ilar 
cum îmbătrânea un minor, era dat 
afarl.

Acum sftuațja s’a schimba'. Ța a 
prețuiește munca minei i or UÎ nți vă 
la mine: pentru munca mea ronț 
tinciio.isă guvernul m’a decorat cu 
un Ordin și m’a evidențiat p ini re 
ceilalți mineri, acordându-mi țîtlul 
de ,,m(ner excelent'1.

Pentru grija aceasta, noi. minerii, 
trebue sîT multum'm Patriot șf sil 
muncim cu spor. Ce se înfilmplfl Jn- 
sl cit codata? Iatl-1, de pildă , pe 

Petre Stovbun, care ști iu lata mea. 
un flăcău puternic dai Icuej El a 
uitat ce I a Invitat Statul >1 mun
co ti In mod neglileot.

Apioape in flecare s ara se ursea
ți Zeaza in cămin 0 -uul i cu vutitcșU*  
variate 1 le sunt ifldi naU> dilorllc- 
lui linie; lolitica externii, munca in 
tidni aniversări do evenimente iui- 
purtante șl probleme du dl«eipHn.i 
Adeseori, ț„i conferințe bivlrâSal 
Mordovskil. directorul m nd, biv. 
Kleiial responsibilul de Partal si 
Iov. Bodrov, preșodiuletai <X>UX1 telu
lui de mină.

In mina s'a organicii o conferin
ță de Partid, In caro s'au discutat 
măsurile uece are pentru iQdeplinl- 
rci planului cincinal al oilnei in 4 
gnl Tovărășii Mordavvfriț Klcpak 
șl Bodrov au venit in cămin șl au 
povestit tinerilor despre liotlrtrile 
(u.de Iu ne astă conferință. In con- 
vorb'rea ce s'a legal, taier i șl-au 
exprimat multe păreri tiuue, care au 
fost înregistrate cu grijă Minerul Sa- 
In kuv, de xemplu, a povesti direc
torului că In sectorul nordic, maca
ralele lucrează fără semnale lumi
noase și act t lucru poate să cau
zeze avurd șl accidente, f'este câ
teva iile directorul minei a venit 
din nou la cămin ti a comunicat ti
nerilor uiinerl cum se pna In prac
tica propunerile lor. Tnv. Mordov- 
skli t-a spus lui salnicov că in sec
torul nordic sau și instalat semnale 
luminoase.

In titanul comisei culturale a co
li netului de mină, un mare loc il o-■
cupă munca de educare |n căminele 
dc tineret.

PLANUL DE MUNCĂ AL UNEI BRIGĂZI
DE TRACTORIȘTI DIN UNIUNEA SOVIETICA

Intr’o ședință de (X'ducție, bri
gada dc tractoriști a sovhozului 
„Zianciurin” din regiunea Cialralov, 
făcându-și planul său de muncit, a 
luat In aceLaș timp holărfrea să par
ticipe la întrecerea socialistă pc-niru 
o cât mai bună calitate a muncilor 
agricole. Brigada și_a luat angaja
mentul sg strângă o recoltă cu 30 
la sută nvii mare decât pri ved. p a 
nul. iar de pe 350 hectare — cu 
15 la sută peste pion.

Acest plan cate aJcâUul luiâudu- 
se «caiiui de doririțrlc I nerltor mi
neri. Asiiel, ci au cerut, dc eiein- 
p u. să se organ -re Iii Coltul roșu 
un concurs de șah ai o retirezeuta- 
( e artistici a căminului de fete. 
lyUims a cui urala a luat in cous'de- 
ratie aceste cereri, dispunând șl ma
lurile u< es^ic (icotru aducerea lor 
la link-pl niie.

Un oaspe permanent și dorit al 
(..minelor este bibliotecara t lena 
Vâslite vna. decorata cu medalia 
..Veniiu cunș'i nclozl a'e in muncă", 
peii'ru deservirea culimalâ a mine
rilor d>:i Ponbas Ace la muncitoa
re neobosită a trezit In lineret dra
gostea de carte. Iii cămin nu e' sta 
nici un om cure să nu fi citi opera 
literare

l>c curând s'a organizat aci n 
conferință rsupra căr il ..Oameni cu 
conștiința curată".

0 munca inlen-ă iu rândurile ti
nerelului o dtpune iov. Safonenko, 
educatorul I Perilor, membru al co
mitetului de m'nă. El a stud'at Per
fect pe ticsi săi și știe cuin a-l la 
pe fiecare In parte Tov afonenko 
se interesează de munca productivi 
a fnerilor mineri. Dacă cineva nu 
îndeplinește normele, el discută cu 
acel tânăr, află cauzele care au 
provocat rezultatele proaste In mun
ca și I a uta pr.n comitetul de inina 
și pro admlnistra'ie, contribuind 
jstiel la remadlercu situației.

Safonenko se îngrijește de elevii 

săi șl pentru acest motiv tineretul 
II reipcctă și vine In el cu toate rc- 
v indicările sale.

Angajamentele acestea se bazeaza 
fie analiza serioasă a situației con 
crete. Pe toata suprafața de însă
mânțat s’au făcut arături de toamnă 
aproape întreaga suprafața va fi in- 
săinân(ală cu semințe selecționate și 
s’au luat tpale masurile pen ru men
ținerea umezc.ii pamân ului Mași
nile au fost repurate în cursul i.niii. 
Tractoarele sunt In stare perfecta ț> 
vor putea lucra cel puțin 20 de ore 
pe zi.

Guiho^urile au dc Ln di plinit o 
DjiA (turc |iiLțAiridjj^a Cu hecare 
au r.r tirbuie t>a dt*a  Uniunii Suvir 
Ucc diu <c i.i cc uui mujic p u 
du^t istM". Ut (itLulc sa nu
itAbij muLck dr ireale p legume, 
Vi lidlic iiniibiî alea fcnucluf p 
tru crc^tifta vilt.ui ba ik-ăVj.tr Iu r 
Ucultuia.

Un iul iintus Iu rxZrJvâica *ui»iur  
aiicml il juata mc<aiiizxfia jMuduc- 
pri agricole. I V. Siai.i a spus: 
„Mrcanizariu piocrbcl-jr de iiiuqcA 
este uixa furia nuua dceibitj p li
tru nui fau caic nu puicm •- 
ki^uia mu il.iiiul LAAUb.ruqlci licăr
ire uhi nuuik p>jpor,l ac pio-

Ac iviialea u’Kiuui c lh-‘Z cin r<- 
giuntd Modula, care u Lizr^Zâ bi 
mod r«fi mal ma^liibe agricole c -• 
iifma aceste cuvinte p ofundr ți i.q- 
fclrpte.

Sa luăm ca cxcmțriu colh-i/ul 
..Plaurii” (raionul Rumm k) și sa 
arâilm prin <â.c\a cifre rc/ulUlile 
obpnu.c prin njtLdnizarta pt\.cisdur 
de numcA.

Din viața muncitorilor forestieri din U.R.SS. 
CIFRE Șl FAPTE

In urma hmarlrii Guv-niului So
vietic, tn industrii forestieri *c  d x- 
făȘ'jjțră cx ?u4i^ o ia»-». Opera dc 
l ons'ru.ție i orășele or mumi or<-șt> 
In ICI8. planul constru itei de lo
cuințe a loat d<| 1 it. Au f st d-te in 
folosință 452.421 metri [xiirați de 
supr.ifi|ă lexuibllă

• • .
Ministerul Soi i ii. a' e.on .mi i- 

forest ere, lof'r.câ ,n In'repr’ndertle 
sale un nârnăr de JOJ dc cisc cu 
clic două apartamente drsiinate mun
citorilor din s ațiunile de plantate a 
perdelelor forestică’C Ca<e!c v r fi 
livrate In cursul ceF.ii de-a! dotl-a 
trimestru al anului 1049

■

Ministerul eion.inci f.irc i-re a- 
cordă o deo <bi i a cn ie sa is cu ii 
ne.o lor culturale ale muncitorilor 
forestieri.

Ocolurile silvice au 510 cinemato
grafe stabile și 2t> de cinema'o.’iafc 
moliile. Rețeaua radiofonici se ex
tinde din ce in ce mai mult. In 
prezent, ocolurile silvice au 500

In Jn ca mr<^aniz^rii ftcatfu a fre- 
era JU t *oc  tk i -dc p- /* tre
buiau 4 luc-fc/t iuj u^ncni Aa- 
lari tAnd vccratul < u in Jid/al, 
aveați mun i r.-< r< .itali de 17 
■ o'hu/ni-1.

I Mr o imj>jrtan(â di orbia pealru 
rid! ana produr b 1 afU muncii c >1- 
ho/u.u1 vslc m< anizatet mun H ia 
Iciuirir dc vi < in uimi iem anlza/U, 
huma ui niun.i ! rf «arupuți <u a- 
dajuiul p niuL>u, . i lu yi ui pf- 
j'â.Jicj hrautî b 1< m redu» uaui-k- 
r«Li . A.c-dala u adtu i u|*.  /*J uj • 
economic de UJU / |t d 1-u u pe 
an >.au '71.810 ruhle cu țrr-
fvtțkMijrta macini.ji ‘sozul va
puica degaja noui b ufc dc uuia- 
<â pcDiru alte miuid.

Rt^uliAiele foar'c bum*  dau aufi- 
ude cu aburi p.mm trta nu
trețului. Cu o antici d mașini se 
pol j iipara IO) kg dc nu:rrf ia 
*0 dc minute. Vui^ina consuma tn 
toțal b niciît ful-i d. 1 irmc p luua_ 
In cup cuicb ubi^nmic pi^iiti a a 
1UU kt’- dc nuirrț nr cJ.a ciirva cea
suri un consum dr 1) metri cubi 
de lemne pe Juna.

: d ămșiikTe»;. In b,: i ote-
... ilu. lor silva. »e casesc 

Uutc nou^țale literare Iu ltk: u.G. 
al Si:;di.a ului o ilar fores-
U :i a cuniiiăiat 100 U03 dc -Arțx 
noui Nua.jrul bib., >a jio' <y- s'C 

snunmi A- fel Comiți tul :
rl Smdi a u ui mun i oill ■ (■.-re-c 1 
dm ti . k. a drechîs r :ra 17 a^ui 
bibEiom t 11 ■. l'n nunii uc .«ja 
dc piopjjrat ui dc cărți iu dus clr- 
•i|e la di.raii.iliul nuia ..orilor 'o- 
resrieri.

. • .
In I9IS. CC al Sr.d i ata^tri ni-ja- 

dtorilot for<s ieri a a<> at urr i r.- 
porlame pentru ..<,..jrea sa»al#ț!i 
mjnd orilor lorrs. i l'n număr de 
180» dc membru ai Si 11 atulul 
și-au petrecut coo.vdiu în casc d«- 
od>’ea. iar 11..s4ii au m-; tri
miși In «ana o ti

Pentru capiii mun i'.,:ițor fores- 
ticii se cons-truti - n -,ili tilx-re de 
vară ’a Anapa pe i-oralu! Mani ‘»e- 
gre șl In rtffî ir CrT.niț'ov Mor
cov. Comei, etc.

Lucrările relatate mai Jos s'au pe- 
trecur L o ședință a Colegiului Mi
nisterului Industriei Chimice din U- 
niunea Sovietică. Erau de față, în 
sală, locțiitorul ministrului, șefii di
recțiilor șl resorturilor, directorii 
mal multor uzițta, colaboratori știin
țifici, precum și o mulț mc de frun
tași al organizațiilor sindicale. Pe 
nruinea de zi f gurau , numeroase 
■probleme Imfior ante, privind activi
tatea diferitelor ramuri ile ministe
rului și a întreprinderilor sale.

Primul punct insă si anume: ra
portul maestrului Ivan Prologav, de- 
(a uzina de cauciucuri din Moscova 
care avea să re refere a;upra me- 
tjidelar ale de lucru — atrăgea în 
primul rând atenția.

Omul acesta și-a propus ca, în
treaga producție a rectorului său sa 
fie de prima calita'e, tn ar« fel în
cât pneurile fabricate acolo să re
zista cu cel puțin cincizeci fa sută 
peste norma de uzare.

Și Prologov șl-a atins- ținta!
Experiența lui, generalizată in în

tregime in industrie, promite să1 aibe 
nn efect colosal. In consecință, con
ducerea ministerului a holărît să fa
că- personal cunoștință cu acest ma-

lir^TA PF.xTRll C^ilTATFA PRODUCȚIEI IN U.R.SS.

Raportul lui Ivan Prologov în fata Colegiului 
Ministerului Industriei Chimice

esfru de frunte și mai ales cu me
toda lui inovatoare.

CUM SE PREZINTĂ VN OM AL 
MUNCII SOVIETICE

Ședința colegiului a fust prezidată 
de adjunctul ministrului, ‘•'ergliel Ti- 
fiomirov. După ce a anunțat ordinea 
de zi, el a dat cuvântul fui Ivan 
Prologov. Maistrul, care ședea <n 
fundul sălii, s’a ridicat și a pornit 
cu pași încețl spre prezidiu. In fața 
auditoriului apăru un oin foarte tâ
năr, un comsomolist. Urmărit cu 
simpatie, Prologov puse încet dosa
rul pe masă, apot îl desfăcu, scoase 
CC foaie din el și-și roti privirea prin 
salu. Infine, începu să vorbească. 
Glasul lui liniștit dar ferm impunea 
atenție. Frologov spuse in cuvinte 
măsurate cum a izbutit, împreuna cu 
tovarășii săi de muncă, să obțină o 
producție de pneuri numai de primă 
calitate.

— In Ianuarie, sectorul nostru n'a 
fabricat nici un pneu defectuos. La 
predare, 99,8 la suta din producție 
a fost recunoscută ca fiind do pri
mă calitate iar în Februarie, s'a a- 
Juns la sută la sută.

Mai apoi. Prologov a lămurit și 
„secretul" care stă la temelia suc
cesului său. înainte de toate, briga
da tui a studiat amănunțit toate fa

CUM SE GENERALIZEAZĂ UN SUCCES
După ce Ivan Prologov Și-a ter

minat raportul, asistenta i a pus o 
sumedenie de întrebări. El a răs
puns tuturor cu preclziuuc și cu 
mult spirit deodată, dovedind că-și 
cunoaște perfect fiecare părticică a 
muncii sale.

In unanimitate, s'a aprobat iniția
tiva lui Ivan Prologov. Rezumând 
discuția, Serghel Tihomirov, locții
torul ministrului, a subliniat că Mi

zele producției, pe irma a acordat 
o deosebită atenție aceîor procese 
care impunea îmbunătățiri speciale, 
conducătorul brigăzii controla fiece 
oneraț une, observând cele mal mi
ci defecte ale pieselor din care se 
compune pneul.

Activitatea brigăzii se întemeiază 
pe o striclă disciplina și pe senti
mentul dc inaltă răspundere a lie- 
cârui muncitor in parte.

nistrul sprijină inițiativa lui Ivan 
Prologov. deoarece mărirea normei 
de rezistență a pneurilor de auto
mobile prezintă o foarte marc im
portanță. Acest lucru înseamnă că, 
dc fapt, uzinele de cauciucuri din 
țară — fără sa consume mai multe 
materii prime, material, energ c e- 
Icctrică șl brațe dc muncă, produc 
o cantitate cu 49 la sută mai mare 
decît cea dc pînâ acum.

Colegiul M 'nisteralui ■ hattril aă 
pu’ i ce o brosiră despre ezperienta 
lui li an Prologov, si organ reze fn 
toate In reprnd-rle in recert pentru 
i.btnerc? celei mi' bune olităti si 
'ă controlere trimestr a' rerul ațele, 
oferind învingătorilor diploma dc 
onoare ș: areraii în bani.

Ivan Prologov primește din tcate 
colturile l'n unii Sovietice scrisori 
prin care cei ore fol xesc cauciu
curile fabricate de el fi mulțumesc 
pentru durab lilxtea lor.

lată de pildă scrisoarea Mm să da 
Serg'-ei Kiriusin. șoferul unui garaj 
din Moscova:

..Pneurile pe care le prim'm dela 
fabr ca voastră, nu au n:c un defect, 
după o cât de lungă p-rp.,idă de fo
losire. Se xede că x'ati insuiil teh
nica cea mal bună și că rrunc torit 
dela fabrica de cauciucuri am Mos
cova tin la onoarea mărcii lor. Mul
țumesc tuturor celor care le fabri
că !''.

In prezent, fn toate r.-murile in
dus na’e sovietice, -e desfăș ară. pe 
xara mare, întrecerea pentru titlul 
de ..echira înaltei cal tăți". Mii și 
mii dc muncitori sovietici își însu
șesc marca experiență a inițiatordor 
acestei mișcări.

Astlzi.de
u.de


1DIN CAM PUL MUNCII 1 Schimb de experiența între evldtnțl ții C.F.R.

Consfătuirea departamentului C.F.R. cu meconicii 
fruntași în munco din întreaga țarăI IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE I MAI |

K*apu  nzAntl apelului ceferiștilor dela „Grivija-Rașie"

Muncitorii dela Uzinele „Victoria" Calan 
Își iau noul angajamente In cinstea zilei de 1 Mai

Iii cadrul unui maro meeting care 
a avut loc in ziua de 14 Aprilie a. c„ 
slderurp știi dela Uzinele „Victoria" 
d'n Călan și-au luat noul angaja
mente tn cinstea zilei de I Mai.

Râspunz nd apelului ceferiștilor 
dela . Grivlța Roșie" ei și-au stabi
lit ca puncte principale ale întrece
rii :

DEPĂȘIREA PROGRAMULUI 
DE PRODUCȚIE LA FURNAL CU 
10 LA SUTA; LA TURNATORIA 
DE PONTA CU 20 LA SUTA.
- PARALEL CU ACEASTA SE 

VA INTENSIFICA LUPTA PENTRU 
CALITATE Șl PENTRU |ECONO- 
MII.

In această direcție slderurgiștil 
Șl-au . propus ca prin Întrebuințarea 
mai rațională a grafitului *ă  aducă 
întreprinderii o econom c de lei 
100.000.

Muncitorii dela depoul de locomotive 
din Pefroșeni și-au luat noui 

angajamente în muncă
Muncitorii din numeroase între

prinderi din (ară, răspunzând che
mării CFR-ișt'for dela Griv'ța Roșre, 
Pentru a întâmpina cu cinste șl cu 
noul succese în muncă, ziua de 1 
Mai, ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, își iau angaja
mente concrete de a realiza o pro
ducție d; bună calitate, depășiri de 
țjorme, economii, etc.

Astref, muncitorii CFR-ișfî dela 
Serviciul întreținerii din Petroșani 
în c’nstea lui 1 Mai șl-au luat an
gajamentul de a curați și vărui toa
te clădirile și a pietrui tot traseul 
Simeria Triaj-Meri.

URMÂND PILDA MUNCITORILOR 
DIN FABRICI Șl MINE

Elevii școalei elementare din Ciopea 
întâmpină ziua de 1 Mai cu realizări 

în muncă
Urmând pilda muncitorilor din fa

brici și mine, fii țăranilor muncitori, 
elevi ai șpoalei elementare din co
muna Ciopea, împreună cu învăță
toarea lor Oprean Letiția, s’au ho- 
tărît să întâmpine ziua de 1 Mai cu 
realizări in muncă.

învățând pe baza de întrecere în
tre clase, el au reuș t ca zilele tre
cute să termine întreg materialul 
prevăzut pe acest an școlar, însu- 
șindu-l temeinic, așa cum a relevat 
și recenta inspecție făcută școlii.

Frumosul rezultat a putut fi ob
ținut datorită muncii dusă in colec
tiv de către elevi. lmpărțiți în 5 
•colective de studiu aceștia rămâneau 
la școală după terminarea orelor de 
cursuri învățând împreună, elevii 
mai buni ajutând pe cei mai slabi. 
Munca în aceste colective se desfă
șura sub îndrumarea și supraveghe
rea învățătoarei care primea un 
sprijin e'ectiv din partea comitete
lor de clasă a’ căror membri antre
nați în munci de răspundere ca res-

Angajăm
DACTILOGRAFA 

cu practică
Informațiunl la Redacția zarului „ZORI NOT*

- S’A LUAT DEASEMENEA AN- 
GAJAMENTUL UE A MARI CU 40 
LA SUTA PRODUCȚIA LA MON
TAJ, IAR LA SECȚIA I'.MAII AJ 
PROGRAMELE UE PRODUCȚIE 
SA FIE DEPĂȘITE CU 20 LA SU
TA, LA TABLA, Șl ,10 LA SUTA 
LA FONTA.

In cadrul campaniei pentru e- 
conom'l, muncitorii de'a Călan șl-au 
luat ang. jnmeuiul de a reduce cliel- 
fuotlle de regie cu 8 Iu sută Ință de 
luna Martie.

Răspunzând cu entuziasm apelului 
tăv rarilor de'a Grivlța, s'derurgiș- 
tii dela Călan au pornit la muncă 
pentru depășirea succeselor de până 
acum și supraimplnlrea angalamen- 
telor luate, pentru intămprnarea zi
lei de 1 Mul cu realizări sărbăto
rești în cadrul bătăliei pentru Plan.

Deasemenea, muncitorii dela De
poul de locomotive și-au luat anga- 
jamen ul să realizeze economii de 
combustibil și materiale in valoare 
de 300.000 lei.

Tov. Hogman Teodor lăcătuș la 

depoul de locomotive, șl-a luat an- 
gaiainentul să termine un aparat de 
depre at «altarele locomotivelor, de- 
preSrfrc care trebu'a facutTÎ de 2-3 

oameni în .1-4 ore.
Cu ajutorul acestui aparat lucrul 

sc face de un om într’o s ngură zi.

ȘARBULESCU NICOLAE, coresp.

ponsab'li ai colectivelor, aveau sar
cina de a menține disciplina în mun
ca ș.i de a conduce oi înșiși discu
țiile.

Pentru traducerea in viață a lo
zincii stabilite ca punct princpal al 
întrecerii :„Să învățăm cât inal mult 
și mal bine In cinstea Iul 1 Mal", e- 
levii clasei a III-a — fruntașii — au 
început deja repetarea dela început 
a întregului material.

In afară de realizările în dome
niul învățăturii, răspunzând apelului 
organ zației UTM, de a ajuta lupta 
poporului grec, viitorii pioneri, au 
colectat lâna din care elevele con
fecționează c'orapi pentru armata 
democrată greacă.

Realizările cât și metodele de 
muncă ale școlii elementare din Cio
pea pot fi un bun exemplu pentru 
celelalte școli din județul nostru.

PIERDUT
Buletinul Biroul Populației Nr. 

13.563, eliberat de Poliția Lupeni pe 
numele Resiga Viorica, domiciliată 
în Lupeni.

Minerii
din Munții Apuseni 
și-au luai angajamentul sA 
îndeplineaacâ programul de 
produc|ie înainte de termen

In Int. mpinarva zilei de 1 Mai, 
ziua pro'etarialului mernaț onal, mi
ni r I del i l'xp'o tarea Barza, n Inele 
Val a Morb, Musar'u șl Brădlșor, a- 
f'ute in întreceri socialiste șl-au 
luat urmă'oarele angajamente:

1. Să real zeze producția progra
mata pentru primele 4 luni pe anul 
1649, as fel: Minele Mu arin șl Va
lea Morii pznă la 15 Aprilie 1949; 
Mina Brădișor până la 28 Aprilie 
1949.

2. Să micșoreze prețul de'cost pe 
Apri ie cu 4 la sută, față de Ianua
rie la toate ruinele.

3. .' a crească randamentul pe A- 
prilfe față de I. nuarie cu 8 la sută.

Luând aceste angajamente, minerii 
porne c la muncă pentru îndeplini
rea șl depășirea acestor sarcini, 
pen ruca I Mai 1949 să-l găsească 
cu realizări frumoase în muncă.

N. BARBU, coresp.

Problema justei aplicări a noului sistem de 
salarizare în întreprinderile minere

Ședința reprezentanților C. G. M. și Uniunii Minere cu delegații 
tuturor sindicatelor de mineri

In ziua de 15 Aprilie a. c.. In pre
zența delegațllor Confederației Ge
nerale a Alun.il șl Uniunii Minere a 
avut loc la Petroșani o ședință la 
care au luat parte comitetele sindi
cale cin Valea J ului, delegați al co
mitet.lor sindicale minere din Ghe- 
lar, Telîuc, Crlsclor, Certej — 
Săcărâinb, Băl;a, Țebea, Cozla, Ba'a 
do Fier, Zlatna, Valea Lotrului și 
Scliela-Gorj.

Luând cuvântul in cadrul acestei 
ședințe, despre felul cum a fost a- 
plicat noul sist.m de salarizare pre
conizat de Partidul Muncitoresc Ro- 
nhm, care are drept scop de a Îm
bunătăți situația materială a celor 
ce muncesc in măsură cantității și 
calității muncii depuse, de a deveni 
un stimulent pentru sporirea pro- 
ducț'ei și productivității muncii, pen
tru îmbunătățirea calității produse
lor, tovarășul Guiaș dela Uniunea 
Mineră a arătat că nu în toate ca
zurile noul sistem de salarizare a 
fost aplicat în mod just. Acolo unde 
noul sistem de salarizare a fost a- 
plicat pe linia trasată de Partid, sa- 
lariații au pornit la muncă cu un 
nou avânt, au primit noua salari
zare bazată pe principiul socialist, 
„fiecăruia după calitate și catitatea 
muncii depuse cu încredere si entu
ziasm.

Nn ac.ias a fost situația. în ca
zurile când noul sistem de salarizare 
a fost aplicat în mod îngust, rigid. 
La unele exploatări minere, încadră
rile n’au fost făcute în toate cazu
rile just. Minerii tăetori, bine cali
ficați au fost încadrați ca transpor
tori sau încărcători, neținându-se 
seamă de calificarea reală a fiecă
ruia. Diagrama de salarizare a Cen
tralelor Industriale a fost aplicată 
rigid, fără să se țină seamă de si
tuata r. ală a exploatării respective. 
Punt cazuri când mineri vârstnici 
care nu au avut posibilitatea să 
treacă prin școli de specializare teh
nică, dar care posedă o bogată ex
periență în câmpul muncii, au fost

Vineri, 15 Aprilie i. c. a avut loc 
la Gara de Nord în prezența tov. 
m iilktru-adiunct Aleza Auguștin, 
constă ulrca departamentului CER 
cu mecanicii fruntași evid nț ați in 
munca din Întreaga țară.

Această consfătuire prima de a-

Pentru ridicarea nivelului asistenței 
sindicale in județul nostru

(Urmare din pag. l-a)

Tov. Dr Pruteanu a dat apoi u- 
nele suges'li pentru remedierea si
tuației la policl'nlclle mai aglomera
te. Iar ca o îmbunătățire mal apro- 
p ată fn problema urmăririi bolilor, 
face cunoscut introducerea „carne
telor de vizită medicală".

In vederea r.d'cărli nivelului pro
fesional se va introduce o rotație a 
medicilor care vor putea practica 
astfel nu numai In dispensare, dar șl 
in policlinci și spitale.

Vorbitorul a indicat apoi unele 
puncte mal principale care vor pu
tea să formeze obiectivele unei în
treceri socialiste; în sectorul sani
tar ca procentajul bolnavilor vinde
cați procentaj în coincidența dlag- 
nosticulu1 prezumativ cu diagnosti
cul radiologist ere.

Expunerea tov. Dr. Pruteanu a fost 

încadrați in categorii inferioare ca
pacității lor reale de muncă, pre
cum șl alte scăpări în apl carea nou
lui sistem de salarizare.

Izvorul acestor greșeli este lipsa 
de colaborare fn aplicarea noului 
si tem de salarizare, între adminis
trațiile exploatărilor, și sindicate și 
lipsa de control suficient din partea 
organizațiilor de Partid.

Insă, aceste neajunsuri trebuesc 
grabnic înlăturate. Trebue si se re
vină asupra tuturor cazurilor in care 
de:,l muncitorii posedă calificarea 
necesară și execută lucrări cores
punzătoare, au fost încadrați în mod 
nejust.

In acest scop, pe lângă fiecare ex
ploatare mineră va lua ființă o co
misie de salarizare, compusă din 
reprezen anțil organizațiilor de Par
tid. sindicatele, administrațiilor și 
tehnic enii specialiști, care sa exa
mineze contestațiile salariaților ne
dreptățiți și să le soluționeze în 
mod just.

Sindicatele — a spus tovarășul 
Gulaș — au sarcina de mare răs
pundere de a veghea asupra apli
cării cu strictețe a noului sistem de 
salarizare, asupra îndreptării tutu
ror greșelilor ce s’au făcut.

NORMELE NU VOR PUTEA FI 
MĂRITE DECÂT IN CAZURI BINE 

DETERMINATE

In cadrul discuțiilor ce au urmat, 
delegații sindicatelor minere din 
Certej-Săcărâmb, Munții Apuseni și 
altele, au arătat că conducerile ex
ploatărilor. imediat ce un muncitor 
își dep'.iSește norma, aceasta este 
ridicată la nivelul depășirii. Un a- 
semenea caz a fost prezentat de de
legatul comitetului sindical dela 
Certej, care a ară'at că dacă o gru
pă reușește să depășeascri norma 
pe timp de zece zile, cu 10 la sută 
norma îi este ridicată cu 1 la sută. 
Dacă după alte zece zile norma e de- 

crst gen la CER a avut drept scop, 
pe deoparte strângerea legăturii in
tre departamentul CFR și persona

lul locomotivelor, iar pe Ce altă par
te, facerea unul schimb de exper.en- 
țe Intre evidențiat).

urmată de o discuție ce a antrenat 
majoritatea medicilor prezențl.

A luat apoi cuvântul tov. O. Să- 
bau d n Biroul Județean PMR, Hu- 
nedoara-Deva, caro in cu.ântareg sa 
a arătat necesitatea participării ac
tive a medicilor in viața politică.

In sfârșit, a urmat cuvântarea tov. 
mmistru Dr. V. Mârza, care după 
Ce a analizat situația generală ca o 
concluzie a vizitei de pe teren și a 
ședinței convocate a trasat o serie 
de sarcini care se iricadreaza in e- 
tapa a doua a Planului de Stat. In 
iiichccre, d-sa a spus:

„Noi rlecăin din județul Dv». ca 
eoni ngerea că ne putem baza pe 
medicii de aici. Acelora care încă nu 
înțeleg vremurile noul Ic reproduc 
cuvintele tovj Gh. Gheorghiu-Dej: 

După ziua de azi, vine ziua do 
mâine sl uu ziua de cri".

NIEDERMAN Ș7FAN. coresp. voi.

pășită din nou cu I Ia sută, norma 
1 la sulă ridică din nou cu î la sută.

Răspunzând acestor întrebări, to
varășul Guiaș a arătat că norma 
nu va mai putea fi majorată, fără 
un studiu serios asupra utila,ulu si 
asupra tuturor celorlalte condiții de 
muncă, fără participarea organiza
țiilor de Partid șl s ndicate.

Birou! de recalculare a normelor, 
care va trebui să existe pe lajigă 
fiecare exploatare, va «tudia fiecare 
caz in parte și numai la avizul a- 
cestuia, cu consimțământul organi
zație': de Partid și sindicale, norma 
va putea fi mărită.

SINDICATELE TREBUE SA PRE
GĂTEASCĂ DIN TIMP PLECAREA 

MUCNITORILOR LA CASE DE 
ODIHNA

Luând cuvântul, tovarășul Borosî 
vicepreședintele Uniunii Minere, a 
arătat că anul acesta, numărul mun
citorilor care vor pleca la casele de 
odihnă dela munte șl mare, fn tim
pul concediului de odihnă va f cu 
83 la sută mai mare decât cel din 
anul trecut.

Prin aceasta. Partidul șl guvernul 
dovedește grija ce o poartă față de 
oamenii muncii, care se stiăjuesc să 
producă mai mult și mai bine în ve
derea construirii bazelor soc atismu- 
lu in țara noastră.

Sindicatele au datoria de a supra
veghea felul cum se fac recrutările 
muncitorilor pentru trimiterea lor în 
casele de odihnă. Muncitorii sufe
rinzi trebue să aibe prioritate 'a a- 
ceste beneficii; să nu se n ai comită 
greșelile din trecut, când muncitorii 
suferinzi își petreceau concediul de 
odihnă, in t mp ce alții care nu a- 
xeau absolută nevoe, mergeau la 
casele de odihnă.

După prelucrarea unor probleme 
organizatorice de către tovarășul 
Farcaș dela Confederația Generală 
a Muncii, au urmat discuții pentru 
lămurirea dplină a celor Ce mai sus, 
după care ședința a luat sfârșit.

Alun.il
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OEVEHIMEHTELE ZILEI**

lor la cel de al treilea Congres al 
Poporului German pemru un tatea 
Germanici și o pace dreaptă, care 
se va ține in zilele de (5 și 16. Mai.

• * •

Louis Saillant, secretarul general 
al Federației Sind cale Mondiale a 
sosit la Praga Vineri seara In frun
tea delegației franceze care va ple
ca la Moscova puitru a participa la 
Congresul Sindicatelor Sov etice.

GHEORGHE APOSTOL, președ’n- 
tele Confederat cl Generale a Muncii 
din RPR și STELIAN MORARU, 
președintele Uniunii Slnllcatelor 
C. F. R.

tel de cubilou, pentru a obținu pro
duse de bună caii ate.

Alături de b rbațl, șl muncitoarele 
care lucrează în di'erlte secții dela 
A. C. P. s’au angalat in întreceri, in 
intâmp'narea Iul 1 Mai. Tova ășa 
Veșcan Florica, ajutată de tovară
șele Ventel Merla șl Davld Maria, 
real'z»ază zitn’c însemnate depășiri 
de nor" ă la confecționarea miezuri
lor necesare formelor de turna-e. In 
realizarea acestor succese, ele au 
fost a’utafe șl îndrumate de către 
muncitori cu o calllcare su erioară.

Astfel, angalatl in Întreceri so- 
clal’ste pentru reducerea t’mpulul de 
lucru și depășirea normelor, mun
citorii dela Atelierele Centrale Pe
troșani lup ă pentru a intâmp'na ziua 
de 1 Mal cu noul succese in muncă.

E. FAGUREL

Pregătirile în vederea Congresului 
Mondial al Partizanilor Păcii

POPOARFLE DIN LUMEA ÎNTREAGĂ CONTINl Ă 
SĂ ADERE CU ÎNSUFLEȚIRE LA CONGRES, 
MANlFESlÂNDU-ȘI UkA ÎMPOTRIVA INSTIGA

TORILOR LA RĂZBOI
greșul Mond al al Partizan lor Păcii 
p irneș'e numeroase m.sagii din 
toate i rt le ustriei spre a le trans- 
m te Congresului. Ser soarea umil
ii n ntălor lor demjcrjtl declară; 
„Sprl lnlin din toată In'ma po to(l 
ucei care sunt ala să lupte activ 
pentdu p..ce”.

Numeroase teleg'ume au fost pri-

Noui delegații și-au anunțat participarea 
la Congres

BRUXEI.IJCS, 16 (lUidor). - 
Cornii ut Na/tonal Ilelgtun . I foș
tilor partizani, anun/ă parii iparea 
ta la lucrările Congresului Mondial 
al Partizanilor Păcii. Deatemenea, 
Corn l ul Național condamnă trata

Păcii. Acest mesagiu, este adresat 
Con itetulul do 1 re ăl re al Cong.e- 
sulul I real rină p z (la neclintită de 
lup ă a Confederației impo rlva a- 
tătătorllor la un nou război.

• ♦ »

GRECIA Ulii RA, 15 (Rador). — 
In ziua de I April e in sectoarele 
Uonița i Nest r a, unități ale arma- 
rei democrate au efectuat operații 
d I artuire provocâtid inamicului 
erele pierderi in oam.'nl si mate- 
ria'e.

• * * •
PRAGA, /5 (I ador). — Uniunea 

Sludeiifllor Blrmanl a comunicat se- 
crclarla ului general al Uniunii In
tern ( onalo u Sludenflor la Praga 
că 70 'a sută d'n terltor’ul Blrma- 
nlol a fost eliberat. Restul terlto- 
rlulu1 de sub controlul guvernului 
Nu Tlianln este p adă crizei eco
nomice șl haosulu'.

S udențll blrn ani participă la lup
ta de partl/anl sl m'șcrlle yrcvl.-te.

In Urmania ellbeiată, studenții or
ganiza za br gaz' pui'ru muncă vo
lum ră al dau șpr J nul lor adminis
trării aces or regiuni.

• * •
HONtj-Kt'Ntr 15 (Rador). - Mi

nerul Apărării din guvernul Kuo- 
m’ntangului a recunoscut că in ul
tima saptan ana, fort le Kuomintan- 
gulul au perdut șapte capete de pod 
ie lă mul de 5 ord al fluviului Yang- 
Tse r.i o imula in ac ct fluvu și ca, 
armata populara a eliberat trei ora- 
te in provine a liupelt.

lu! Atlanticului de Nord care es'e 
„un instrument al atutăror lor la 
război fi care violează ('haita Na
țiunilor Unite".

• » •
NEW-YORK, 16 (Rudor). — Zia

rul EL POPULAR care apare la 
Alexlco-City a publicat mesag.ul 
Confederat el celor ce muncesc din 
America Latină in care sprijină 
Congresul Mondial al 1 artiianllor

BULETIN EXTERN
Partidul fascist din Norvegia și-a 

reluat activitatea. Un congres al 
Partidului a fost convocat la Oslo 
pentru isfârșitul lun.i Aprilie.

• * »
Comitetul permanent din Berlin a) 

Cong esului Poporului German a ce
rut celor patru comandanți militari 
ai Berlinului să permită ținerea de 
alegeri directe și universale cu vot 
secret pentru desemnarea delegați-

O delegație sindicală 
română care va asista la lucrările 
Congresului Sindicatelor Sovietice 

a plecat la Moscova
BUCUREȘTI, 16 (Rador). — Erl 

dimineață a părăsit Capitala plec, nd 
spre Moscova pentru a lua parte la 
lucrările celui de al X-lea Congres 
al Slnd catetor Sovietice, delegaf» 
sindicală română, compusă din Tov-

Muncitorii Atelierelor Centrale Petroșani 
obțin succese însemnate în muncă

(Urmare din pag. I-a)

Alexandru a lăcut o reparație ge
nerală la macaraua podului rulant, 
pr n care a evitat eventualele delec
tări in timpul lucrului, care pot fi 
urmate de accidente.

La sect a de fitingărie — secția 
care a reintrat In funcțiune de cu
rând — tovarășii Murejan loan, Po
pa loan șl Banu I’îe au obținut suc
cese frumoase in muncă.

Tovarășul Mureșen loan, în timp 
de două săptămâni, insușlrdu-și bine 
tehnica muncii, a devenit prim 
topHor la cubilou. Tovarăș 1 Popa 
loan si Banu Iile, organlzâ du-șl 
munca, reușesc să Încarce cub’loul 
la <lmp cu fen anfi. In timp de 2 săp- 
tămân1. ei au reușit sa rrepare a- 
mestecul de ma eriale necesare fon-

Vll’NA, 16 (Rador). — Delegația 

austriaca care va par’iclpa la Con-

Teltgrama Federației Internaționale 
a ziaiiștilor

PRAGA, 15 (Rador). — federația
Internațională a Ziariștilor al cărei 
sed u este la Ptaga, a anunțat că a 
adresat guvernului francez o tele
gramă de protest împotriva refuzu
lui său de a acorda leate v.zele ce- 

mite d n par'ea fruntașilor intelec
tualității din Austria.

rute de delegațiile la Congresul 
Mond'al al Partizanilor Păcii dela 
Paris delegații ..din care fac parte 
numeroși ziariști",

Tele rama icanTnteMe rezo'uțiile 
d la Geneva șl ONU privl'oare la 
llberta ea preșel sl cere cuvernulul 
fran- z .'ă-'l evlzulască întărirea 
șl să dea posibilitate zlar'ștllor să 
pârtie'" la Contre-,d dela Paris”.

♦ * *
hO-'G-kaNG. 15 (Rador). - Trei 

ziare d'n Hong-Kong au pornit o 
ca p n » pen'ru 'tr'nge-ea '’e sem
nături pe o declarare mpotrjva Im- 
rerialștiltr amer cant ațâ'ători la 
război. Acea«'ă declarat e va fi trl- 
mkă Congresului Mondial al Parti
zanelor Păcii dela PaPs

Declarația cere Congresului dela 
Paris kă instl'ue un organ'sm per
manent pentru apărarea pbc'l mon
diale.

Postul de rad o Cli!m Libe-ă a- 
mirV" el rpp repre’entanti a< Inte
lectualilor din toa’e regiunile Chi
ne' eliberate și din cele drț nute în
că d- Kuoniintane, Întrun ii la Pei- 
p'mr au Înfierat ne a* ‘tătorii |a un 
roti războ: mondial s| au declara*  că 
sprij'nă Congresul Mondial al Par- 
tizan'lor Păcii.

Comunicatul dat !■ sfârâitul aces
tei Întruniri dec'a'ă ca poporul ch'- 
ner câșt’gând vc toria în lup'a re
voluționară de eliberare, poa*e  luca 
un rol tn'emnat tn lupta pentru a- 
părarea păcii.

\OUI CRIME 
ale nonarho-fasciștilor 

greci
ATENA. 16 (Rador). — ZIARUL 

KFRI ANUNȚA CA LA 13 APRILIE 
AU FOST EXECUTAȚI 6 DEMO- 
CRAȚI GRECI CONDAMNAȚI LA 
MOARTE PENTRU PARTICIPARE 
LA EVENIMENTELE DIN DECEM
BRIE 1944 ȘI PENTRU ACTIVITA
TE IN ORGANIZAȚIILE DE RE- 
Zl-TENTA IN TIMPUL OCUPA
ȚIEI H1TLERISTE.

Din salariile 
reține

BUCUREȘTI, 16 (Rador). — Pe 
baza bot' r rli Comis el pentru sim
plificarea <_] raționalizarea aparatu
lui de Stat, Dl ect a statelor șl drep
turilor de personal din Min’sterul

„Nic un singur soldat pentru război"
Sub această lozincă manifestă clasa mun
citoare o andeză împotriva războiului crimi

nal din Indonezia
I1AGA. 16 (Rador). — Ziarele a- 

nuntă că o mare manifestație de 
protest a avut loc când un vas cu 
nou cont ngente do trupe olandeze 
a plecat din Amsterdam spre Indo- 
ne la.

Peste trei mii de muncitori s’au

DIN SFERA IMPERIALISMULUI
Ș- majtil cont nuă să 

crească în Bizonia
BE'-L N, 15 (Rador1. — In cursul 

ul iu clor două săptămâni alo Iul 
Marl’c, sowalul a continuat să 
crească In P'zohla, alungând la ci
fra do I.iaî.'OO. Havarla are 360.000 
șomer', fiind urmată de Saxonla de 
Jos (zona britanică) cu 260.'00 șo
meri.

Puternice demonslrații 
împ >triva persecuțiilor 

rasia e din statele Unite
NEW-YORK, 15 (Rador). — La 

Trcnton in New Jersey a avut loc 
o mare demonstrafe organizată de 
Congresul drepturilor civile în semn 
de protest Împ trîva condamnării la 

moarte a șase negri, pronunțată de 
un juriu rasist pentru pretinsa asa
sinare a unul negustor alb. Guverna
torul sta'ulul New Jersey, Brlscoll 
a refuzat să primească delegația 
man'festantllor care voia să-i pre
zinte o petiție semnată de 40.000 
persoane, denunțând acest proces și 
cerând punerea in llber'ate a negri
lor. Man'festant I au răspândit ma
nifeste pe străzile orașului Trenton.

’ imptomele grizei 
în economia belgiană
LONDRA, 16 (Rador). — Publica

ția 1 ritan că RECOKDS AND STA- 
TIST1CS, ocup ndu-se de sl uaț a e- 
conoinică a Flveției scrie că in .948 
deficitul ei comercial a fost de 1 

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 

pe luna Aprilie nu se vor 
nici un fel de datorii

de Finanțe, a emis o circulară prin 
care face cunoscut că in mod excep
țional, din salarul pe luna April'e 
1919 al aalarlaților dela întreprinderi 
da Stat, cooperatife și organizații e- 

adunat în port purtând pancirde cu 
lozinci c: „JOS CU PA7BOIUL CO» 
LONIAL”, „NICI UN SlNGcR SOL
DAT PENTRU RĂZBOI”, „NOI 
VRLM PACE”.

Pol'tla a a'acat pe manifestanfl 
încercând si I Imprășt o.

miliard 564 milioane franci elveție
ni — cel mal mare deficti iiiegistrat 
vreodată. Această situație '.e da’o- 
rește aiurării prc'urilor la al men
ade importate, majorării prețurilor 
la materiile prime imp rtat- ș re
ducerii rrețurilor la mar urile I qlte 
d n cauza concurenței streine pe 
piața Internă.

• » • •
BRUXELLES, 16 (Rador). — In

dus rlj de de ulre a dla-- an clor din 
Belgia trece prlntr'o gravă criză. 
Da or (ă reducerii producției extrac
tive, 9.'00 muncitori calificați au ră
mas fără lucru.

Argentina oprește expor
turile de carne câtre 

Ang ia
BUENOS AIRES, 15 (Rador). — 

întreaga presa din Buenos Aires, ex
primând punctul de vedere al gi>- 
v emulul argentinian, declară că Ar
gentina va opri cxportur le de carne 
către Marea Britanic.

Ziarele scriu că fabricile de con
serve vor fi siEte să suspende în 
curând lucrul.

• * •
CAIRO, 15 (Rador). — Pol ți« •- 

z'p'eană a fost informată că soldați 
americani vând in secret arme In 
orașele din zona Cana'ulul de Suez. 
Acum câteva zile — scrlo ziarul — 
politia egipteană împreună cu po
litia m'litară britanică a arestat la 
Port Said șapte soldați americani, 
care vindeau licit arie cglptcn'lor. 
Soldafi au fost preda)l autmitătllor 
militare britanice.

conomice șl soc'ale, nu se vor reți
ne nici un fel de datorii.

S exceptează dela accas'ă măsu
ră dator'llc rrovenlte din popriri, se
ci esfre sau pensii alimentare.
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