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BIBLIOTECA UWIVKR8ITATII CHaJOVA

Proletari din toate țările uni/i-

!ncadrându-se hotârîf în frontul luptei pentru pace 

Poporul muncitor din Volea-Jiului soluto deschiderea Congresului Mondial 
ol Pariizcnilor Păcii înfierând uneltrile războinice ale imperialiștilor

„FACEM APEL I A TO|I OAMENII CINSTII I 5Â COM
BATĂ FLAGEL UL RÂSBOIUI UI"

o declorot șovontul OLIIET CURIE onunlond 
PROBLEMELE CE VOR Fl LUATE IN DISCUTE 
IA LONCRESBI MII Al AL PART'Z A SILO rt PĂCII

Congresul Mondial al Partl/aiiPor 
Pd.ll care a’a descli s cri Iu Pi rls a 
stârnit uu viu ecou in rândurile 
muncitor lor, (ăiaiill r muncitori șl 
Intilec ua llor progris ști din ntr a- 
ga Valea Jiului.

Întrunită Inlr'un n are n cetina po- 
Pubiț'U munc oare din Petroșcnl a 
adresat Congresului următoa ea te
legramă:

„f u ocazia i’achiilerli t ongresu ui 
Mondial al Partizanilor Păc i, noi 
mun Hor i, t Im eonii și intel-ctuu- 
lii din oiașul Pehoșeni, silulăm cu 
bucurie și li.Ciritate Congresul 
Mondial al Partizanilor Păcii Con
gres care ate ca scep apă arca păcii 
fi securitatea popoarelor.

Noi nu am uitat șufer nțele f du
rate in războ i le trecute provocate 
de Imperialismul fascisl-gi rman, 
celaCe oor ră repete din nou mpe- 
rialițtii unglo-amer^ani p ntiu a 
domina lumea.

Noi nu am uitat jertfele, invali
zii, văduvele și orfanii de ăzbol, 
după cum nici șalele, orașe-e, uz - 
nele și minele distruse pen’ru setea 
df îmbogățire a

Astăzi când se 
sul Mond a al 
noi, strâns uniți 

imperiul șiilor. 
deschide Cong e- 
parlizanilor Păcii, 
alăluri de marea

Mineri nouț venifi în Valea Jiului 
nu consf (uesc o greutale in muncă

GRUPA LUI MIHUȚ ZAHARIA —
O GRUPĂ CARP ȘTIE SÂ CREASCĂ 

OAMENI NOUI

lând. productivitatea 
r d'cată decât in nha- 
obișnuite. norma fiind 
<ap de om. Munca cu

no ■ ră prietenă IJIISS conducătoa
rea lagărului unt - mpe iu ist fu 
i i jurul i ire a s strâng râruluri/e 
Part anii r Păcii, i e e.xp imăm in
ert le eu in terminarea cu succes u 
liic'ă ilor sd’. pu e i’i slujba po
poarele' dorn ce de pace f( I per
late.

Trău-că Co greșul Partizan lor 
Păcii.

Trâ ască UliS'î fo (a conducilo re 
n lagă ului l’ă ii.

l'răius< ă I.
Conduc tor 
democrației”.

V. Sta t'i, Genialul 
al lagăru ui păcii fi

Lupeni exprlmându-șl 
luptă au trimis Con-

M n ri din 
voința lor de 
gre ului moțiunea:

„Noi muncitori , funcționar’! fl 
tehnic e ii dela m na de că buni 
d n l.upcni, in run ți astăzi 18 A- 
p il e a. c. inlr'un m eting, salutăm 
cu bucurie inițiat va convocării 
Congresului Mondial al Partizani
lor Picii, care s’a deschis Iu Pa is.

Sub conducere i Partidului Mun- 
cilo esc P mân, forța conducătoare 
dn IlPIi, vom duce o lupă perse
verentă pentru pace, < u'tiiră fi pro
gres, inlăr n.l frontul democratic fi 
anti-imerial st condus de marea 

blcel crește, cu cât ab.tajul o mal 
larg.

• * * .

Nu de mult timp, stratul 13 din 
sectorul II Piscu al minei Anincasa 
nu mai este expoafat cu abataje 
cameră: a fost introdus un nou sis
tem acela al abatajelor frontale 
scurte.

Fa(ă de sistemul de exploatare cu 
abataje cameră, aba.aje'e frontjle 
scurte, în stratul 13 al acestei mine, 
prezintă însemnate avanlagii.

In prlirul 
muncii e mai 
talele camei ă 
de 5 tone pe 
lopata e redusă la maximum, deoa
rece ră'bunele rupt din fron ul de 
cărbune cade dl cct pe crater. carc-| 
scoate din abata , iar cal 'atea căr
bunelui extras în ab ta'el' fron ale 
scurt - e mult superior celui ex
tras in abatajele cameră: proc ntul 
de cîrbune m unt «I p ă uit e foarte 
mic.

In al doilea rând, siguranța mine
rilor e mai bună decât Iu aba'alelo
cameră. In aba'a|ele frontale ■‘curte, 
exploatarea cărbunelui se face îri 
re'ragere — din adâncul stratului 
Spre preabataj — ad’că minerii a- 
(acă frontul de cărbune în di ecțla 
galer ei cu care au străpuns mal în
tâi s'ratul. nef lud astfel e’puși la 
îrebid rl diu cauza cventua'e'or pră
bușiri. In rcelaș t’inp. în ab taielo 
cameră frontul de cărbune e a acat 
io înaintare, dela rreabalaj spre 
miezul stratului. având in urmă 
o presiune tot mal mare, care de o-

Intriun astfel dj abataj lucrează și 
grupa tovarășu ui Miliuț Zaharia

Deși nu lucrează de mult t mp în-1 
triun asemenea aba aj. acesta depă- 
șeș'e norma zi nic cu 32 h sută.

Ceiace i mai însemnat este fap
tul că minerii din grupa 1 i Mi 
buț Zaharia nu * ifrcbuin(ează nu
mai forța mușchilor p.rntru a d.păși 
norma ci lucrează și cu capul.

S hi nbul condus efec iv de tova
rășul Mihuț — ca și c lelalte două 
— e format din 7 mineri. 3 lu
crează pe un front 3 pe frontul o- 
pus, iar unul c transportor

Fiecare știe bine cc are de 'ăcut. 
lemnul în zba'aj e rdus la timp, 
’ar f’xarea grinzilor ș' a st’Ipi'or 
de armătură e făcută infr’un timp 
mal scuri. Găurile de împușcare 
sun' p'asate rațional in frontul de 
cărbune. După introducerea Încăr
căturii r de exp ozivl cău lle de im- 
pu care sunt băfu'e ru pământ până 
la gură Astfel delii ă'urile dau un 
randament sporit iar cărbunele e 
rupt n bucăți • ari fă ându-se toto
dată economie de explozivi.

Paralel cu aceasta, buna organi
zare a muncii intre cel trei mineri 
care lucrează re a 
bune, e unul din 
ni’t minerilor din

e aș ’r nt de căr- 
fac'oril care per- 
grupa tov ,Miliuț

(Continuare în pag. ill-a) 

noastră vecină fi pricit. i Uivunta 
Sovietică.

t răiască f ronlul Păci
l i a arcă Un unea So-ltlilf.
Țaran mea muncit, aro din Plasa 

Pui i i exprimă și ca I ’itbrirea de 
a se încadra In Iruri Ml lagărului 
păci'

„Populația 1’lifU Pui Jud. Ilu- 
rK'dou'u — si ane ri:o(lu9ra ud es tă 
Con firetului — inirun li us Sal 18 
Aprilie l‘> 9 fntr'un miri ng s>du'i 
cu eii u ia'm Congresul Pârtii ni- 
lor Păcii.

I'ă ănimea muncitoare dn plasa

(Continuare Iu pag. Ill-a)

CUM MUNCIM — $1 —
CUM TREBUE SĂ MUNCIM

51
se străduesc s’o rezolve în cadrul 
minerii din abatajele de tineret dela

lată o problemă pe care 
schimbului de experiență

Lonea și Lupeni
Zu um» Apr <rfri‘ (uatt tn cazfruf unei counf tia'ri, tinerii mineri dm cihutaj.it 

tineretului rfefa mina Jieț- Lonea și Luneni, au organizăr un rchim6 </e exnenenț.l șf 
de cunoaștere a conch'fiunifor efe muncă, unii îtt ahuz’aj p oftota.

In t() Aprilie, o echipă de 12 tineri mineri Li are au făcut rarte touarâșii 
Stotcescu Ioan, Petric Petre, Deak VențeL, au pfecat să Lucreze un șut in ahatajuf 
tineretului cLeLa Lupeni.

ieaseinenea, o echipă formată <Pin li tineri mineri efefa Lupeni, condusă Le 
tov. AIrî rasă rea nu Joan, a Lucrat un șut în cehe două abataje de tineret dela mina 
fief-Lonea.

La Lonea, grupuL de tineri mineri deLa Lupeni, au format două echipe Prima 
compusă din 6 tineri nimeri și condusă de Alărăs ireanu Loan, a Lucrat în ahatajuL 
Lui Stoicescu loan, depășind norma cu 89 La sută. Cea de a doua e hină. corn- 
pusă d>i 5 tineri și condusă de tov. Poenar loan, a Lucrat în ahatajid grupei Luf 
Deak [LenfeL, depășind norma cu 80°^.

In urma acestui schimh de experiență, tinerii nimeri defi Lupeni, au arătat 
că în ahatajeLe tineretului dela Lonea se lucrează organizat și o-donat. O hpsă 
cunstatată de cei dela Lupeni, este că ahatajeLe dela Lonea nu sunt bine asigurat! 
pentru evitarea prăbușirilor.

Tinerii mineri dela Lonea, au arătat că în abatajul fineietuhui dela Lupeni 
munca nu este destul de bine organizată. Abatajul este neîngrijit^ necurăfat, fapt care 
împiedică bunul mers a! muncii.

In urma acestui schimb de experiență, tinerii mineri dela cele dotă exploatări 
au hotărît să (mă o ședință de consfătuire, în care să analizeze — pe 6a za cuHoaș*  
teni reciproce a condițiilor de muncă ~~ felul cum muncesc și cum ar trebui să munceac. ă.

IHIIEIIl mijlll lllium-l IIEEHTIE1III11TEI
In curând vor lua ființă primele Comitete Cetățenești

Comitetul Județean provizoriu șl-a 
început activist ea. In zilele trecute a 
avut loc o ședință de consfătuire cu 
pretori i șefii ocoalelor agricole în 
care a desbătut probleme legat.' de 
principala sarcină — campania agri
colă de primăvară.

In această direcție s’a luat hotâ- 
rîrea de a începe înda'ă însământa- 
rea porumbului. S'au luat apoi anga
jamente concrete de a sc îndeplini 
planul de cul'ură n prop rție 
la sută in cinstea zilei de 1

S’a trasat apoi ca sarcină 
iilor și șefilor de ocoale de
lucra problemele discutate cu șefii 
de tarlale, a primăriilor și notaria
telor dându-Ie totodată îndrumări 
practice și concrete.

• * •
In ședința următoare diu ziua de 

18 Aprilie comitetul provizoriu $i-a

de 100 
Mal. 
preto- 

u pre-

PARIS, 20 IPad'ir . - . i.ercurl la 
or. Ie 0 5 s’a de cli s la par s Coii- 
giesul Mondal ul Pi rtlza Ilo l’ăc I.

Iii înljlucul aplauzelor unanime 
tl-au 'ăcut In'rareu iiicuib I f'o e- 
lulul de Pr<gă ic a Cong e'u'ul. 
Printre ace tiu tu > fiscau: Jo II t va
rie Alexandrii I ad. ev (URSS1. A- 
ragon (Franța), Marin 'nd-r-ciî 
NgX'. (Daneniarc ), Fu-en e '.'ion 
(Frâul») K"o Mac Jo (Cbhia). ce
ti ralul Gardena tMex'C'). Pe ru 
Nemil (I alia). Pi (' ("arai Brita
nic) Joi n Rogir*  fSțztele L’n'te) M 
I.oiils 1 alllan' (Franța).

Prcedlnteiu 
c'nrat Cen-re-ul dese11» 
cuvântul de desch'dere.

In numele Com’te'ulul 
Ifre i>l Congre*ul"l  el a 
<lri a detev (llor 
coifurile lumii

JuFIoL Curie a 
(el pioblcHie ce 
cu(l" sunt:

1. Demascarea 
din Statele Im no

2. Ro'ut ( Nll-lu Iii ap'rarea păcii.
3 Demascarea pripa • ndel de a- 

jâ(area la un nou război.
<. l'cspecta <a suve anl'AtH >| In

dependentei popoare'or.
5. Probi nio rolaț Hor economice 

dintre națiuni.
6. PartIJrarea lene lor ta mișca

rea pent'u pace.

Julllot Curie a de- 
ș' a ros'lt

do Pri 'I- 
salutat so

diu toateveni 1

□ 'a a( c*  pr’nc pa- 
vor fl ’uatc In d s-

Cui Zel Inarnil llor 
'al fo

plan concret de munci, 
o serie de acțiuni pe te-

problema in'fimânțărilor

stabilit un 
cuprinzând 
ren.

Pe lângă
Comitetul Județean a fost preocupat 
de aprovizionarea 
județ prin comcar 
Stat.

*a!ar atilor din 
și Magazinele de

*• *
Pe baza planului de muncă întoc

mit în lum na sarcinilor ce-l revin, 
Comitetului Județean, va trece la or
gan zarea c m tetei r cetățenești.

A luat astfel ființă la Deva un co
mitet ce Jicnesc care va fi însărci
nat cu ornamentarea îl pavoazarea 
orașului în vederea serbărilor de 1 
Mai.

Va lua deascmeni fllnft un Comi
tet cetățenesc la Orăș'ie. Acesta va 
avea ca sarcină princpală organi
zarea unei act uni de demolare a u-

7. I n' «ten I ar'l anilor I Ac i.
Vor (I deasemeuea e am'"a e ches

tiuni privitoare la apărarea • uliurll, 
1 i fz a cte C'don a'e la olul 11- 
n raiului n lupta pen ru pace.

JuH’ot Curie s’a ridicat apoi Ia
pa rl a poli Ic I de li.li n-ă relnar- 
mare dusl de ku ernele >euina< re 
ale tra'aia'u’ At'an cuiul de Nord 
ri a '■ubfln'al r o'ul as r'lrl eco- 
n mi ce a (irll. r diu apu ul Europei 
de Că re ^‘ate’e > " le II a oă'al 
că Statele l’n'te înec rcă sl ncapa- 

du i ner le j’t> re toate sursele 
nrtcA.

fn Inche ev d s» 
APEL LA TOII 
JIU SA
RA7BOKJ! l'L 
sfTI.
NOAVTPA, SIGI RI DE VICTORIE. |

a snuf: L ACEM 
ri»MF'll CINS- 

< mVflATA
VOM

CONSHFNT|

I l AGEI l’t
I t’l’TA U- 

’f EOPTA

Secțiunea din Prag*  
a Congresului Mondial 
al Partizanilor Picii 
început lucrările

nei aripi șubrede a Spi'alu’ui i- 
Stat șl procurarea materialului txa- 
tru o nouă construcție.

Se vor i ai oraniza Comitete ce
tățenești la Brad si Pctroșeni pe»- 
tru rcvi.ulrca lucrării <r de construi
re a nouilor locuințe muncitorești 
la Cuglr unde se va ocupa de În
ființarea unei mate nlăți. Deaseme- 
nea, va lua f ință un alt comitet la 
Deva care se x a rcuna de construi
rea unui Pa'at Cultural în localliafe.

• * •
Corn telului Județean 
nouă griji, față de la- 
bune ..ond't um a sar-

Activiatea 
marc caza o 
depl n’rea in 
cinilor locale. Pe de altă parte. prin
înființarea comitetelor cetâ'.neștl se 
duce la îndeplin rea priite pa'ă. sar
cina de a .-n'renj n assele n munca 
de gospodărire și conducere a Ju
dețului nostru.

hutaj.it
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DIN ȚARA SOCIALISMULUI

♦

sectorul lui Vasili Pașkevici
erou a! muncii socialiste

klare'e combinat iarb iT. ’r ,Tu- 
tiU'jo ” fac? partâ (fin -dsiemul b.i- 
alnu ui ci bonifcr tn rtgfuma Moș
ea' ei -,i jo»că un i.npor.aut rol Li 
tprov zlotiar a cu com'Jiat b I Mos- 

fibvei și a ngiunib r in Mts riale c n- 
ttalc a e Uni .mii Sovieice.

In Eehririrl*'  anul curent înlhTll 
dn regiunea Tuta au Va|X>i(at to- 
Wi;u ul 1. V S alin — Președin
ta*  Consiliului de Miniștri al U- 
4 iinfi ’ovie ci! au Mins ni
țelul de extracție zilnici a c.trbui.e- 
fu- lisat pentru anul 1950 — ul 
«finul an al p imului pun cin trial 
pus be ic. In pn-g nț, tri combin-tul 
„Tulaugo” se extrage de <L U l Oii 
ți jumâ'ate mai mu t clrhune decât 
fbainte de război.

"‘Aces e succese a e f.imbinatului- 
Vrboniier se datoresc tn m Y ■ niă- 
A - i mecanizării ample a procese
le! de extracție, organlz vii mat p r- 
fScle a pro e a ui de muncă, suc- 
qtse.or maeș rilor min >i edificați. 
In ale că or mâini iscn 1 e tehnica 
rfSvie 1 1 de primul rang face ade
vărate minuni.

Unu! diu a lemenea mineri inova
tori esie Vâsli VaWs vi i Pașke lej 
— șef de sector la mlia Nr 3 al 
tru tu ui ,S ur tov-Ugol” d.spt ci
rc vom vorbi mal jos.

La sfârși ul anu ul fr ul Vasjli 
Vjsi'ievi i Paikevl i, împ eună cu 
ah cinei lucră ori frun :iji al cbm- 
ft'n.itu ul ..Tulaugol” a I st di tins 
cu titlul Inilt de E ou al Mui’.ii 
Socialiste. P ir, ce anume ș’a evi
dențiat a ât de muft Pișkevîci?

Vasi i Vasili. vi i este un admt- 
cabi organizator și un en rgîc con
duc ă'or al procesului de pr'ducție. 
Totodată el este un fsirte bun ca-; 
«narâd extrem de a'ent. Sectorul său 
de lucru se carrcle.izează prii mă
rirea neîncetată a extracției de căr
bune.

V. V. Pașkevici constitue o ade
vărată pi dă de e ac ilite și a era ța 
la lucru. Pr nc piui său de l ază • sie 
perfecționarea ricîncc ală a procesu
lui de producție, mărirea neîntre- 
rup * a productivității munci mine
rilor. >

Numit în frun'ea secloru'ul li siâr-i 
șitut amilul 1915 Vădii Vaslievld 
a încenut chiar din primele zile să 
lupte în toate direcțiuni'î ,->ei’tru 
extrâcția frontală a cărbunelui, in
terzicând categoric de a se țt-drage 
cărbunele fără tăierea prealabilă cu 
mașina. La sectorul său totu' e te or
ganizat pentru a exclude orice o- 
prire a lucrului, orice posibili ate a 
provocării timpi or merți. As f l. la 
sectorul său există totdeauna o r-- 
Zervă sufi.ien ă de piese, 1 s ri'mente 
material de armat, ele. Totodată li 
sector se aduc la timp vagnnetelc 
goale p ntru cărbune. Pașkevici a 
perfecționat armătura și a îmbună
tățit munca me-a tUnjflor Sectorul 
său a trecut primul pclr- tot combi
natul la regi-nul de lucru ît două 
schimburi pe baza unui grafic ci 
clic. La sectorul lui Pașkevici, în 
fațl mașinilor de havkt esie tot
deauna deschisă calea. Aceas'a a 1- 
gură o înaltă productivitate a mun

POPULARIZAREA ȘTIINȚEI 
prin muncă culturală la sate

Intelectualii din satele din regiu- 
unea Kursk — învață orii, agrono
mii și medi ii iau parte tot mal 
activă la propaganda culturală șl 
științifică dusă Ia safe.

Pentru crearea unei vaste refl^ 
cuprinzând ilrca 600 de lectorate să- 
teșfl, această propagandă a leat, în 
olfimcte luni, o mare desvoltcre.

Deși lectoratul silesc de pe lân
gă tribul din Grîdasovo, regiunea 
Qlădîursk există deabia de două 
luni, activiștii lui au Eictlt, tn a- 

cii. atât pentru mecanicii liavctizei, 
cât și pentru încărcători. Ați de 
pi'dă, mecanicul Mih 11 Mazc.» In 
fiecare lună d -pi/ j e de câteva ori 
produc ivi al<ă medie a (vierii căr
bunelui pe tot combinatul.

V. V. PașkevU împărtășește cu 
p ă are experiența s.t de lucru ț. tn- 
tânipliiă ospitalier pe Iți ac ii caro 
vin să Iacă cunoștință cu munca 
sectorului său Astfel, acum câtva 
timp Pașkevici a fesț iLdla de Ciu- 
gunov — țelul secloru'ul Nr 2> a! 
trustu'ul ,,St il nom r ugol*  1 com- 
binalu ui „Moscvaug*  1”. C "gunov 
se află tn întrecere socii'l tă cu 
Pașkevici. In cursul i’zicl Ciugu- 
nov a teu! îm;r ună cu Pașkevici 
prin orlz <i ul min t d lucrul
diferi e'or schimburi . i sfând de v r- 
bă cu numeroși I icră’^rl. Colec'i- 
vu! secloru’ul lui Ciugunov a bo- 
tărîl în im’mlmilate să-vi fii°llșe i-că 
exp riența se or'n’ul h'i Pa kevi 1

încă o t ă ă;ură caract rl-di.M ți 
poate cea mal mlnims'ă din a li- 
vitatea lui Pașk'-vici c«<c i.cusinta 
«a de s organiză Ifaarle b ne co- 
lec 1 vul de muncitori și de a men
ține totdeauna In oameni spi ilul de 
inițiativă îndrăzneață și crei’oare.

Ci ui as me tea om ca Vasili Va 
sl'.’evi.i. — poves ețte a tn t rul A- 
gapov, — poți să dobori orice mun
că. el se îngrijeș'C în c’dp bolșe
vic de oameni. M’am convins de 
aceas'a din p-opria nica exp-rierță.

Eu am venit la midi nu de mult. 
După ce m’am angajat, an venit în 
mină. Vasi'i Vasi i viei m’a chemat 
la dâțsul și m’a Întrebat: Cuni m’am 
aranjat cu locuința, daci n’am ne- 
voe de bani, dacă ani p Imit haine 
de lucru și a'tele. l-am pov s it că 
provizoriu m’am aranjat la un mj 
ner. iar tn timpul mu Urii am chel 
tuit aproape to'i b inii El m’a as
cultat atent șl mi-a spus: , Du-te 
aranjează-'e acum cu h-cuința. l'an i 
ai să-l primeș i la coasă”. Imediat 
el scrise un ordin la cassă p ntru ci 
să jxja’ă căpă'a deacolo bani

A doua zi am cobo t d n nou în 
mină. Pașkevi i mi-a dat un miner 
exoerimen'at care să mă î vețe pro
fesiunea de miner. Vasi i Vasi ie- 
viei dă dovadă de aceeași g-ijă față 
de toți minerii din sector, nu nu
mai față de mine singur. Când cineva 
se angajează la lucru el S*  intere
sează amănunțit de cottdi'iunile sale 
de traiu, de felul cum ș -a aranjat 
lucrătorul familia. Noi ș im că el 
pune aceste întrebări nu din curio
zitate. Dacă promite ceva c.iiva. se 
ține totdeauna de cuvânt

— După ce am lucrat aproxima iv 
o lună. — povestește în continuare. 
Agapov, — odată d ipă terminarea 
schimbu'ui, Vasi i Vasilievici m’a 
chemat la dânsul M’a întrebat amă
nunțit despre viață, despre nevoile 
fami'iei, ia: apoi mi-a spus: ,,Mun- 
ceș'i bine, ai să te fid f.irfe îndoială 
miner, deci trebue să te stabilești 
defini iv aci la rrrina noastră. E 
ti npul să-ți construcții o casă iarna 
nu ma’i este departe.

— O casă proprie, — răspind cu, 
— este o treabă bună. Dar unde să 

cest scurt Limp. peste 20 de con
ferințe.

Conferințele cu subiecte Ijerare, 
medicale și agrolehnice sunt cele mai 
cerute ți se bucură de un mare 
țucces printre ascultători Munca de 
îndrumare culturală se face în s rânsă 
legătură cu viața și activitatea de 
fiece zi a colhozurilor.

Lectoratul de pe lângă clubul din 
Bogdanovka, raionul Veiki-Mihai- 
lovsk, a elaborat o har;ă indicativă a 
lucrărilor de transformare a naturii, 
ce se vor executa în această regiune.

de V. GONCIAROV
iau bani ți materiale?. Unul sin
gur u'o 1 reușesc să mi cuiistru’.sc 
caia N’o să am destule p.iteii 11 
Inii ia-puise:

Uiți d*-  m'ectiv. Mateiidul o 
să |i-l dea inimi Vom găsi și bai.i 
In ajutor ne vine guvernul o sa (i 
dea Impiumul. Cât privește lucră- 
ii i- de conslru ție, o sa t ajute io! 
colec ivul sectOKilui. Cu soția ta am 
stat de vcrbl Ea vrea I ia te mult 
să albe o casă proprie. Acum to
tul depinde -de ține.

Alunid am ho ăitl să mi construise 
casa. Vădii Va.ij.viei s’a hig ijit 
să mi se aduca materiale ți sa mi 
se pună la diapozi.ie un sector de 
pământ El m'a ajutat nu numai pe 
mine, ci și pe mu (i a ți Aproape 
toți minerii cu famî ie dela Sec
torul noctru au ease pro,rii ți toți 
au fort ajutați de Pașkevici Eu 
imun spus odată: Vasili Vasilievici. 
dunmeala mai b ne te-ai gândi mai 
mult la cărbune ți n’ai mai pierde 
atâta timp pentru noi”. El s a uitat 
Iting la mine și mi a răspuns râ
zând :

— Cu, Agapov, mă îngrijesc și 
de cărbune. Dacă toți minerii o să 
trăiască ți mai bine ei vor da și 
cărbune mai mult la te uită cum 
se îngrijesc de noi tovarășul S'a'in 
ți guvenul sovie ic: Ne-au da multe 
avantaje, nc deco cază cu ordine șl 
au stabi it pentru noi salarii 1 a’te. 
Prin urmare, (friin p.n ru voi. intră 
chiar în ob igatiile mele ți se a- 
ffă cliiir pc primul plan.

Vasi 1 Vasili viii realizează a este 
cuvinte fn practică. Și oamenii dela 
sectorul său faț totul pentru a da 
țării cât mai mult cărbune.

Ața nirncestc pen ru bine e Pa'rici 
sale so ’alis e comunis ul Va;i i Va- 
cilievici P.ișkevici — meșter al ex- 
trac ei de cărbune ți Erou a Mun 
cii Socialiste.

Intr'un colhoz
In apropiere de oralul Mucacevo, 

pe pământul ce aparținuse in trecut 
contelm Schernborn, a lo^t organi
zat unul d'm primele colhozuri din 
Regiunea Transcarpatici Sovietică. 
Aces colhoz tăoartă numele lui 
(jheorghe Dimitrov. In el s’au unit 
țărani ucra nenr localnici ș țărani 
bulgari ajunși cândva pc aceste me
leaguri în cau arca noricului. Aceș
ti bulgari au dus mul' timp o via
ță amară șl p'.ină de sărăcie, înainte 
de a găsi cu adevărat n irocul.

Colhozul a obț nut tn prutul au 
o recoliă bogată. Conducătorul de 
grupă Pene o Pencev a cules de pe 
o suprafață de 3 hectare, o recoltă 
dc77,5 chintale porum' la hectar, 
fapt pentru care guvernul sovietic 
i-a acordat înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste. Pc pieptul tână
rului colhoznic M ă aceste Stema de 
aur și brdimil „Lemn”.

Pencio Pencev e un inovator plin 
de inițiativă și energie în producția 
colhoznică. Mulți conducă ori de 
grupe și brigăzi d n alte colhozuri 
i-au urmat pilda.

Pămân ul din Reg "nea Transcar
patică n'a dat niciodată roade atât 
de bogate ca acum, când e cultivat 
cu ajutorul munoti colective. Anul 
trecut, conducătorul de grupa Pen
cio Pencev a obținut un nou mare 
succes, strângând câte 200 chintale 
porumb la hectar, iar celelalte grupe 
Si brigăzi ale colhozului au căpătat 
recolte 1 oga>te de partofi, porumb și 
struguri.

Conducători de grupe Agafia 
Zvarici, Pencio Ostrev, Den o Peev, 
Iordan Rizov, conducătorii de bri
găzi fosil Rogler, Iile "ememeay,

La Moscova se va face un control 
pentru verificarea stării sanitare 
a 10.000 întreprinderi alimentar e

In urma inițiaivti Con i iului 
(Aii ral al (■ i idi ap lor a Mini l*  - 
ru’ui Comei|u uj -i Mini•rului Sj- 
ri5taiii PuG i c din U R S.S. st va 
face la Mo covi și In r giunilc din 
Jurul (3 ipl akl, un con r 1 minuțios 
al tuturor magazinelor a’imenlarr, 
can inc lor, (Jq> <1 e|or șj a piețelor 
colhoznice.

Organizațiile sindicale vor lua o 
jxirte tivi la acea>U acțiune co

Un milion de
Iu Uniunea Soviet'că ex stă pene 

un milion de tineri l ’ n clent 1 ine- 
retul sovle'ic es e prgătit pentru cre
au- i consructiiă incă de pe băncile 
î colii.

In cele 400 de sațlunl tehnice din 
Un uiiea 5uv et’că, create fn urma 
in țiat v 'i Comsomolu'ul. școlarii 
Mini aiutațl să-șl in'ușasca bazele 
științei. In aceste școl se de voltă 
in t neret d'agostea pe t u tel’n'că. 
iar lin rll tclm'c en sunt îndrumați 
spre o înallă cal'flcare.

Siatiunea centrala a tinerilor teh- 
n'clcn’ .Svern c", pr'ineșle zi'nlc 
mii de țcr'sorl, prin care șc larii 
cer sfa uri icferltoare li d ferte 
probleme teoretice ‘i practice, in 
dpmen’ul științei șl te' nlcel. Numai 
în ultimul an colaboratori' Stațiu
nii au d-*t  t nerhor corespondenți 
p • *e  ■’ooOO de rrpun'url.

In colaborare cu Casa C'n'rală a 
Culturii pentru copiii munc lorilor 
feroviar și de C:Sa Centra a a Cul
turi a Minis eru’ul rezervelor bra
țelor d muncă, Stațiunea Centrală 
tehnica .Șvern'k" organizează ac- 
tira'mcnte un concurs un on I pen'ru 
cc'e mai bune modele de maș:ni si 
aparat-. l a acest concurs Iau parte 
zec de mii de șco'ari care conitru- 
esc n odele de motoare cu aburi, cu

din Regiunea
precum și președintele colhozului 
I i dor Cancev. au căpuat deceme- 
nea pen’ru obținerea unor recolte 
bogate de cartofi și porumb înaltul 
titlu de Eroi al Muncii Socialiste.

lata deci cum munca colhoznică 
cnstiti a transformat pământul, 
ere'ud eroi și asgurând țăr.nulul 
iranscarpant n, o viață plină de bel
șug.

Experiența membrilor colhozului 
„Gheorghe Dimitrov" constitue o 
bună pilda pentru întreaga țărăni
me din Regiunea Transcarpa ică So
viet ca. Ea le aju'ă să pășească pe 
noua cale colhoznică. In plasa Mu
cacevo există acum nu unul, ci 60 
de colhozuri. Plasa Beregovskl a 
deven i o plasă cu colectivizare 
compactă. In într aga Regiune 
Transcarpatică >unt organ zate acum 
peste 500 colhozuri.

Stalul sovietic acordă un mare a- 
jutor țărănimii din Regiunea Trans
carpatica orgatrza ă în colhozuri. 
Ogoarele colhozurilor sunt lucrate 
cu tractoare I nd folo-ite cele mai 
înaintate metode agrotehnice

M mbr i colhozului .Gheorghe Di- 
mitrov" sunt în contact permanent 
cu țârăn'mea muncitoare organiza
tă în co pera iva agri o'.ă ..Cioiauul’ 
a salului Babuc, raionul Selestrin, 
din Republica Populară Bulgară.

In scrisoarea, pe care au trimis-o 
acum câtva t’mp prietenilor l-ar din 
Bulgaria, ei scriu:

..In anul 1948, colhozul nostru 
..Gheorghe Dimitrov" a realizat noi 
succese. Am cules de pe fiecare I co
tar semănat în mediu câte 26 ch n- 
tali: grâu. 90,8 chintale porumb, 513 
chintale cartofi și câte 72 chintale 
struguri.

laborând <u Citni-iuiil de c ntrol 
ah Suvie c or <<r i.e? i și r.Jvnale. 
A-. r e ioni iun) v »r trebui &i cun- 
troeze m.ii mu’t de 10 0» iie în
treprinderi

Se va verifica star-a sa ii’ară șî 
felini ă a întreprinde j <r a im nlare 
și coniertidlc. Se vu da o atenție 
spe ij ă pre a ini 'oinerțu ui cu i ro- 
du>e de frwn și am-na S li ca fi
rilor ptn ru a imcn:e uș r alb rute.

tineri tehnicieni
ap: cen’rale el*  cir :e, mașini agri
cole automobile I comot ve, va- 
P are mac râie, etc

Con-trund dif ri'ele m țini -i a- 
par.i'e 'Irn-rE te' n’c eni onro’un- 
de â cun.oșt nțel - lor de f zică fi 
m •' ■ . ă .' r-.n a r*b-n ’i'n’a li

nei (r a( i iidt-p n-feate Școl rii nu 
e rărg n sc numa -5 con' *e  mo- 

di! h- e'is'en'e k- apar-kelor. dar 
ere f ns’ruc'll n'ul

Astfel grupul t'n r lor t ' n 'enl 
d'n I i on'n-ul elec rob-1 n c :i' Sla- 
tiim' C^nki'e a co-s'n’1' cu a'u- 
tom' d'-ect al •a”»nti*'*it  l «T-i^en- 
I o laur a' a1 premiidu' StgUn un 
ap.T-it flecir'e pe t-n "r !u'rarea 

. m f >1 Iu Aparatul a I t erperi- 
o e ■ at ia dat r z.ultre 1 arte 
bune.

C“rcul in'erece'or t nerllor tebni- 
c en1 e< e foa'te l,rg. Mecan'zirea 
Industr'el. elec'rl 'care? colho uri
lor, ex Inderea eț-'ei r d o o-ice la 
sat ', c n^t'ii-tia a aratel • te1 i Ice 
pen'ru școli — ia â subiectele cer
cetărilor lor.

In ul'- "' an * imr I tel n'c'enl 
din reg'um a Moscovei a * reparat 
și construit lf!<>0 de apa-a'e pen'ru 
lucrările practice de fiz cr c’>imle 
și matematică in școli.

Transcarpatică
de V. AN IOȘA

Niciodată pământul Transe rpa’ic 
n'a dat asemenea roade și nu le-ar 
L da' n ci acu n dacă l-am t culti
vat cu metodele vedit indiiidulle. ți 
nu cu cele colectb e„ daci n’am fi a- 
juta * de scumpul nostru s at snv etic 
cu rrașinl, cred te nzrășâm'nte mi
nerale >i cadre ca' ficate de specia
liști fn domeniul agr'cullurii.

Recoltele bogate au as gura! o 
viață pl'na de belșug colhoznicilor 
noș'ri. Membrii colhozului nostru 
au căpă at în 1948 pentru f ecare 
zi-muncă câ'e 7 kilograme g’âne, 
HI kilograme cartofi, multe legume, 
\ n *i  câic '5 ruble ’n numerar. Fa
milia colhnzn cnlui M'ha I Peșac al 
cărei m'tibri au e’eciuat împreună 
500 z te-muncă, a căpătat 55 chin
tale grâne, 50 chinta’* carf-.fl îe- 
gum*  ș’ aproape 20.000 ruble fn nu
merar.

In acect an vom lupta pentru a 
obține următoarele recolte: câte .75 
ch'ntale grâu. 110 chin'ale porumb 
și 530 chintale cartofi de pe fiecare 
hec’ar semănat".

Colhozul ..Gheorghe Dimitrov". e- 
xistă numai de 3 an:. Anul 
trecut coB-oznicil au învestit în gos
podăria lor obș'easci 1 5 milioane 
ruble construind un club, un grajd, 
o uscătorle de porumb, un hambar 
pentrn grâne. Anu! a*  e'ta își con- 
struesc un grajd p n ru 80 capele de 
vite, un cotet. pentru 300 porci. 1 
rsraj, o șură pentru ș.dărosttrea mi 
‘inilor ag';colc e'c.

lată vini munca colhoznică, plină 
de abnegație, asigură țărănimii din 
Reg'unea Transcarpatică sovietică o 
viața civilizată și plină de belșug.



J ^DIN CÂMPUL MUNCIIF
I IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MA~|

’ir-rii exploatării aurifere dela Crăciuipști-
Bâița luptă panbu a-și îidepli ii angaja n<-nt°le 

luate în întâmpinarea zilei de 1 Moi
Muncitorii rare lucrează la probarea 
bateriilor de radiatoare dela uzina 
),Vi< toria“-Calan, depășesc normele 

cp rate 90—120'1
I-

Acum câlivu săplâ’i ânl munci
torii Precup J >slf, Mall M:ireu. lia- 
zllz Jos'f Ikcolu la fir du a 11- 
rii a Victor a” din (.'filau caro lu
crează la probarea 1 a'erlllor do la- 
d aloare. deoarece prin buna orga- 
nl zaro a muncii normele mimai e- 
raa corespunzătoare, au cerut sfi II 
•o măreai A normele cu 2S la ®ii A.

l-ticr ud după noua imrn A. munci
tori dela s< ct a radiatoare sl au 
propus să organizeze munca șl mal

La p*-eparațh  Vasile Luca din î upen

Angajamentele luate în cinstea lui 1 Mai 
devin realități

La 11 Ap i ie, munci orii și t I. 
nicien i dela Prc-par.iția ,,Va ile Lu 
ca” dm Lupeni și-au luat o serie 
de angajaniin e ii întâinpinar. a zi
lei de 1 Mai, pe care caută sfi 
le îiidc[4aieascfi cu cinste.

După 10 z le dela luarea acestui 
angajament o seiie de muncitori și- 
au indep.init obligațiile luate in în
tâmpinarea acestei mari saibalori. 
Muncito ii dela secția sortare au 
schimbat banda meta ică p litru tran
sportul cărbunelui, precum și banda

In stratul 13 al minei Aninoasa

Grupa de tineri mineri condusă de Balin Petru, 
deschidj ubaiojul tineretului dela Aninoasa

fn stratul 13 al se torului I I Pis
cul, grupa tov. Bă in Petru î ică d li 
data de I Apiiiie a. c lucrează la 
un preabataj.

Începând cu dala de 20 a c lu
crările de preabataj tilnd trrminite, 
grupa 'ui Bal n va porii bătăi a pen
tru scoaterea de cărbune cât mai 
mult și m ii bun în noul abataj al 
Tinerelului.

In cursul sap ătnânii trecute deși 
lucrează în condițiuni grele, norma d ■ 
1,75 m. c. a fost depășită cu 18

CONFERINȚA CERCULUI SĂTESC ARLUS 
DIN COM. RÂU BÂRBAT

In cadrul cercului sătes; A R L.U.S. 
Duminica 17 Ap ilie a avut inc în 
sala căminului cui ural din comuna 
Râu Bărbat, conferința tov. Crula- 
ciu Dumitru despre „MEC cNlZA- 
REA AGRICULTURII IN U.R S.S. 
Șl FOLOASELE COMASĂRII ȘI A- 
SOLARII PĂMÂNTULUI”.

Conferința a fost ascultată cu un 
viu interes de către țărănimea mun
citoare participantă

Tot cu acest p ilej tov. Farcaș 
Ion, primarul comunei, a dat săte
nilor sfaturi prac.ice p.-nlru grăbi
rea însămânțări or de primăvară, ast
fel, ca până la 1 Mai p'anul comunal 
să fie îndeplinit și chiar depășit.

In în heere, tov. Dumcea Lascu, 
președin e e cercului sătesc A.R.L.U.S 
a a ă at importanța asociației în viața 
poli i.ă a țării noastre, făcând apel 
la participanți să se încadreze cât 
mai mu'.ți în această asociație. Tot
odată a dat instrucțiuni asupra fe
lului de muncă și sarcini pentru 
întâmpinarea zilei de 1 Mai

* ♦ »
Pentru ziua de 25 Aprilie căminul 

cultural , Lumina” din comuna Râu 
Bărbat în colaborare cu cercul să

bine rfi Inii ebu'nleze Hecare ni'nut 
cu fu o-, p ni u u întâmpina ziua de 
I Mul cu nuni depășiri do normă.

Ș s'rAduIntele I r n’nu rămas fă- 
ifl rezul i Iii iiIII u sap'.'iuână cel 
raliu niunc to I «Lan inireciit nor
mele zilnic cu ifilo *10-120  la sută, 
dmedlnd astfel elanul I r cu c re 
liiplfi pentru a Intfimp na ziua de I 
Mal cu succese cât mal Irumonse 
In muncii.

URUIA AUREL, coresp. voi.

de sub coltul or. Lil.i.n de muncitori 
condu a de tov. Cos ișel Poinpi iu a 
pus m. șiiiPe de zețaj, pentru ale
gerea cărbunelui din șist ti func
țiune, iar electrici nii și-au înde
plini angajamentul de a ruj a a e 
lectro-motorul care pune in funcțiune 
banda rulanta de sub co'bultor.

Urmând cxcmp'ul dat de a e}ti to
varăși și ceila ți inun.i ori, și au 
spoii*  elanul de muncii pentru a În
tâmpini ziua de l Mai cu angaja
mentul îndeplinit.

la sută fn medie, făcându se tot
odată o economie de exploziv dc 
21 la sută. Deasemeni nu exis a nici 
o absență nemotivată.

In întâmpinarea z'lei de 1 Mai 
tinerii din grupa lui Bălin sânt lio- 
tărîți sii ducă mai departe munca 
de până acum, cu mai mari d pășiri 
de normă, sub lozinca:

„Cărbune mult și de bana cali
tate; economii de materiale șl ex

ploziv; disciplină în muncă”.

tesc A.R.L.U.S. organizează o ser
bare populară în cadrul car.ia se 
pregătește piesa „O întâmplare la 
Gracicova”, coruri, r pitari, și din- 
suri naționale.

CITIȚI
FEMEE A

Și 
SATEANCA

II
organizează în zilele de 24, 25 
și 26 Aprilie 1949 excursiuni 
populare în munții Retezat, Sebeș 
și Parângul, cu prețuri de trans- 

• W nnoi norllIQQ In'o m>|im I. Okul Loz-I e bis». w pori reause. pcr,,cri, nlr. Gh Ghe.gh -Dq. t«

RECTIFICARE
llinlr’o regietnbil.l n atenție ar- 

Icolul intl u'at .Un mal li tare” d n 
Ni wii al ziarului n at'u. a apărut 
cu une i era ell de t par care-i 
sc'’imhâ sensul.

l ac ml cm unita rect'ftcare pre- 
ezon că ul ima frază tribut' citită 
dur.' cum uro-eazâ;

Ilar șl celor care s’nu , lu-rl'lt" 
de el iui > se pot aduce dec I ,lau- 
d ”1 au ’fts'd să ma1 es's'e In pu- 
b'lc ezeept I Înde emleii'e du 
voința lor *1  liu Urmi c're n'au co 
c.ău'a ne teren.

■Lupta pentru economii]
i

In urma măririi proj r mulul d- 
producție, frignii.rce dela fabrica 
de lon crvc , Comcir” din Deva, 
numai corespundea ne. i iții avă d 
o cipa 1 a te de depozita e prea mi fi.

Pentru dub arei capa i ații ■ es- 
tor frig > i11 r: a fost acordată suma 
de UldOJ | i

Lu rând la mărirea fr goriferului. 
tov. Szi die i I ran isc mecanicul a 
ce. ei In ri-prindeti pn itr’o bună or
ganizare a mun ii. precum și li fo- 
losire.i unei ie de r, ți nale d c n- 
strucție a frigorili rJ’ui a reușit si 
realizeze o < c anonite de materiali 
în valoare de 71 000 Ici

C HUf>\ .1 voi

Comunicat
BUCUREȘTI, 21 (Rador). — Mi

nisterul Muncii și pr. v.dori'or s >- 
ciule comunică urmă oarele

In repri.de ie corner ide, magazi
nele și piețe e a c'ierfilfi și birou
rile tuturor Inlreprindciilnr și i îs- 
tituții'or din întreaga ț iră v- r II 
închise în zle'e de 21 șl 25 Apri 
|ie 1919.

Pe timpul dea 21-23 ApHlie a e 
magazinele și atc'icrc’e de ori i- f 1 
inclusiv piețe'e și lule e vor ține 
deschis și în timpul prânzului, acti
vitatea în orele r c live fiind asi
gurată prin rotație.

Ora de închidere la rmgazim Ie de 
manufactu'ă. în a (aminte și co afec
țiuni se p-e'iing-ș e cu una oră i ir 
la magazine cu două ore. Ac ste ca
tegorii de majizin.’ ș a e iere mai 
țin deschis și în cursul după a- 
miezii în ziua de Joi 21 Ap i i 
a. c. nană 'a ora 29.

De vorbă 
cu corespondenții

P. MARIAN B.ad — Scrie-nc 
corespondențe ț linia instructajului 
făcut. Renunța Ia ar Lojile g nerale 
și lipsite de conținut ca de pildă 
„Partidul și tinerelul ’ pe care ni 
le-ai trim's rec nt

Fă-ne date concrete despre activi
tatea U.T.M. din loc dilate și ce- 
lelal e prob eme cuprinse în instruc
taj.

Ccalal ă co espondență: , Naționali
zarea (1,- ografiilor”. e cu totul de
pășită de timp încearcă s’i ț i pas 
cu evenimen e'e

Cumpărăm
mașină de s rls. A se adresa la 

Admin’slrath ziarului, Str. Gh. 
Ghco gli u-Del, 33.

!

h. înâmpinirca zilei de 1 Mai 
mun 1 oii exp a.arii aurii r.' di la 
Craciuneș i - Baița și au ii enjficat 
mun a in cadrul întrecerii so.idiste 
pen ru a Întâmpina a ea II marc 
săr l>a o ire a < el< r ce muncesc cu suc
cese cât mai frumoase.

As frl, mine ii dela Qrniu eș'-Bă- 
ița ți a i luat anga ameniul sa de
pășească p ograniuf de p ducție de 
minereu cu 2) la su;ă să facă e 
< onomii de exp ozlv și mateiiil 1 m- 
nos.

MEETING DE PROTEST ÎMPOTRIVA 
TEROAREI DIN SPANIA FRANCHISTÂ

In ziua dc 20 Aprilie a avut l’>c 
’a I'evft du mare i cttnc la (are 

nil rAnrf ‘ângernasa teroare a Iul 
F'rnn o uu luai p rte uu u arc nu
măr de ceti(en:.

Auutiar<a a vo‘#t o rru|lufie prîn

Grupa lui Mihu| Zaharia — o grupă care 
știe sâ crească oameni noui

(Urmare <|in pug. I-»)

7a*-aria  ' depășească norma cu 32 
la sulă.

» • »
Cele mai multe grupe din mina 

Aninoasa care rămâ:i sub n 'rmă. se 
plâng de lip.a de experiența In 
mun fi a mineri or noi veniți circ 
încă nu pot să munceasci tot așa 
de bine ca minerii vechi

Nu acelaș lucru ll sp ine și tov. 
Mihuț Z liarie. Juinfi a c din minerii 
acestei grupe sunt noi y niți bri 
gadieii sau munci ori ti uri c r-, 
până nu de mult nu au ieunos;ut 
mina.

Insa iov Mihuț și să c eiscă oa
menii din grupa sa. Se o upă de 
fiecare in par e p.n:ru a-l i ,v.iți 
cum se inânueș e ciocanul de aba aj 
pentru a inimii cu spor, fură 6ă se 
depună eforturi prea mari, cu n s- 
piasiază găurile de împușcare pentru 
a obține cu exp'.ăziv puțin cit m ii 
inu't cărbune escavat. cum se fixea
ză o armă.uri bună.

Aceas a școală pe care tov Mi- 
huț Zah i-i o face cu or a ii s i noi 
veniți, es e d? mare impor.anță. Pen
tru a noii veniți învață reped cum 
sa mun.eis.ă pentru a cișiga o 
plată mai bună învață si r specie 
nuisuii.e de siguranță in mină

. * .
Coțel Pompiliu, Pa urar loan. Mân 

druț Augustin Ciurar Ioan și alții 
lu.reaza în grupa tov. Mihuț pre 
cum și in mină numai d.- 2 3 luni. 
Ei nu sunt df ât transport rri. î îsă 
lucrcizi în cărbune alfiiuri de tov. 
Mihuț Zaha ia care i ai învățat cam 
să muncească.

Insă ei trebue >â avanseze st de
vină în s.urt timp încarcilori apoi

Poporul muncilor din Valea-Jiului salută 
deschiderea Congresului Mondial 

al Partizanilor Păcii
(Urmare din pag._ l-a)______

Pui ffi expr rnă ho'ărir a < c a lup
ta cu tonte foif le inipo/r na răz
boiului fi pentru a ,fiura~ea pac i, 
singura <h zășie a rlcfvo'tarii po
poarelor fi ringura cale rpre cul
tură fi progres ".

Cit acelaș entuziasm membrii cor- 
pu'ui J dactic d u Sarmisenetuza 
salu a Congresul Mondial al Parti
zanilor Păcii.

„fifimb ii corpulu i.ilaitic dela 
fcoala elementară din Sa misegetu- 
za, Jud. Hunedoara, i-au cunoțtinți 
cu multă bucurie de tinerea Con

Deasemema ii ș -au I at a ga- 
jsmen ul să icJu a li ..urile m mo 
tivate dela lucru cu 93 79 1 i sulă și 
să îmbuna âleas fi cr 1 alea minenu 
lui reducând procentul de -brii cu 
9.5 la sulă.

Iu felul ant a mineiii e ploalari 
lor aurdere de a Ba.ța uiu u sc cu 
elan pentru a întfinipana ziua de I 
Mr.i cu angajam.n e t I id pli.ii e

C. OSTAP tor .-p vil.

i re prote liaii inrpo rha crime
lor sâ\jr|ie dc reg inul Iranchsl 
mpotrha ter areî ți ituprl Hor pt 

care Qcbue bă Ic indu c data muu 
e roare d n Spania.

C. Bl DA. curesp voluntar.

Ifietori. Pentru a rasta t v. Miliuț 
ti sfi'uiște:

— Mergeți tovara-i lo țc .ala de 
calificare. Acolo ingineri*  și tehni- 
lienii mineri vă vor învăț i multe ți 
bune. Aici In abataj eu iurăș mă 
C'iun de x o| șt o 'ă deven ți îu 
s.uri |Lnp mineri de frunte

I ATURILE li)V. MIHUȚ ZA- 
HARIA TRF.HLT.se URMATE UE 
UNI RII MINERI N'ECALIFICAȚl. 
TREIHT-C URMATE IT.NTRL’CA 
NUMAI ASTFEL VOM PUTEA 
CREA IN SCLI.’T 11.MP .CADRE 
slFICIENIE PE MINERI CALIFI
CAU. Ct BXPI I If.NTA, CARE 
SA DA TARII N A-TRE CĂR
BUNE MAi MULT $1 MAI BUN.

I. B

CONFERINȚE:

„Turismul îi R. P. R.“
Eri a avut loc In sa'a Ca inoului 

Mun.i ori se din lica i ale o confe
rința in ..'drui O.N I li or. a 1 at 
parte un numeros public.

Cciaîerinta re—t teuvtulată ,Tu s- 
inul în RFi ;di-se ii Ini
generale cum a luat ființă ac.» a 
or-.'ă i iti • de lur-ui subtilii nd iu 
in trecut tur'.-mut era un pr vlleziu- 
st celor boj;;ii|.

As.ăzi în R P.R. tu i-mul poru’ir 
iiicctni de a moi t in fain •' 

ce'or h>>r«’.i. iste un i im u' tutu r 
oameni or prun ii ore e gara : a’ 
pun C<'militați • » *''•  ! u b-der»;Ta 
toate ce c ne e are. de Ivimpl. c - 
să de odihnă parcuri sanatoriu, e.

Ca incheiere s’a ru’at f mul „P. - 
licanii”, în care se arat! viața dii 
Delii.

gresului Mondial a' Partizanilor 
l'ăc i dela P..rit.

( u această ocazi in/te cază fn 
mod hotăril, mârșavele unei iri aie 
lagărului imperialist auglo-ameri- 
can de a amenința pac a mon- 
dt.du ",

Poporul muncitor luptă acum cu 
un nou ilan imputrha inst gărilor 
la război ale Imperial ști or anrlo- 
amerlcanl. El iși spune cu I o irirc 
dor nța $1 i olnța :a de luptă pe tru 
a sdrobi ori ce încercare de a In
cendia lumea, ificind un zid de apă
rare a culturii și progrsului.

repri.de
TRF.HLT.se


l.tINI 'IM»

E V ENIME RTEL E ZIL EI►
Lucrările 

celui de al X-lea Congres al 
Sindicatelor din U R, S. S.

MOSCOVA, 20, (Rador). — Muți 
s’a deschis în sa a cea ma e a Krein- 
Imu ui cel de al X-l a Coigres al 
Sindicate or din Uniunea Suvie ici. 
l a luc ări e Congresului p r icipă 
numeroși de'egiți — cei in ti buni 
uprezen anți ai inun i orii r di i in
dustrie și transporturi, precum și 
din ins ituții e de știință și învă- 
țămân’.

Descliitând Con trestii, Va 1 i Kuz- 
n to j rcș< d n c e Con i i tini Cen
tral al Sindicalelor sovi.-lice, a spui 
prin’re altele:

Ce1 de I X-lea Congres al slndl- 
catc'or a fost preceda1 de 67 Con
grese ale slnd'ca’elor pe ramuri de 
producție.

Congresul are ca ar luă de a a- 
răta r zul'atele ct vl 8*11  sin 'lea
lelor in ce privește cons'ruirea so- 
cle ăt'i socia'lste de a eener I za 
exper en(a 'og.tă a sindicatelor, de 
a tr i a calea p< nt u r art'clparea 
mal de art a sindicatelor la lup a în
tre ului popor p uliu v'clorla co
munismului in (ara noastră.

Raportul lui V. Kuznetzov, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor din URSS

MOSCOVA, 20 (Rador). — In 
raportul său cu privire la activitatea 
Consiliului Central la cel de al

-lea C ngres al si.idicatel ;r savie 
ti.e, Vasi'i KuzneiZov, p eședinlele 
Consiliului Central al sindicatelor so- 
sielize, a spus printre altee:

Cel de al X-lea Congres al sin
dicatelor sovie.ice s’a întrunit în 

mdi'iile unei noi și puternice des- 
v uitări a economiei naționale, a u- 
n i noui ridicări a activi.ății polj- 
ti:e și productive a poporului so- 
tietic. Sindicatele sovi lice, împ eu- 
ni cu întreg poporul sovietic fie 
I ilan’ul rezol ate or luptei și a prin- 
ciuale'o" victorii obținute sub stea
gul lui Lenin și Stalin.

Putem să ne mândrim cu realiză
ri e obținu e în domeniul artei ș iin- 
ții și culturii.

Sub condu erea Par i lului Comu
nist (b) al URSS. și a conducăto- 
r ilui său Iosif Vissarionovi i S'alin 
t -a noastră pășește înainte spre 
ricto'ia comunismului.

Kuznetzov a trecut în revistă eve- 
rinentele care au avut loc dela ul
ii nul Congres al sindicatelor, sub- 
I niind că ele au fost de importantă 
istorică mondială.

EI a amin'it Marele Război pîntru 
Apărarea Patriei, un eveniment de 
mare însemnă a;e în viața poporului 
sovietic.

Subliniind că cel de al X-țea Con
gres al sindica'e'or coincide cu ani- 
v;rsarea a 20 de ani de'a adop- 
I -ea primu'ui p'an cincinal și dela 
[ odamația < lei de a 16 a conferință 
i liona'ă a Parlidu'ui Comunist 'b) 
rl U.R.S.S. cu privire la întrecerile

BULETIN EXTERN
— Ziarele Tasvir și Son Posta 

r’.iunță că Directorul adjunct a cim- 
[ niei americane de petrol „Sacony 
Vacuum Oyl Company’’ a sosit la 
l ambul.

El a declarat că compania lai se 
i î eresează în deaproap.e de petrolul 

cesc dela Ramandag și elaborează 
um un p'an pentru exp'oatarea a- 

cestor zăcăminte.
• * ♦

— Comunicatul din 19 Apei ie al

După alegerea organe 1 r de con
ducere, delegații au In âmpinat cu 
ap auze furluno» e propunerea pen- 
tru alegerea tutui prezidiu de o- 
noarc al Congresului.

Iii prezidiul de onoare au fost a- 
leș memb:ii Biroului Politic al Co
rni etului Central al Partidului Co
munist (b) al U.R.S.S. iir ci pre_ 
ședin.e de onoare al Congresului a 
fost ales cu entuziasm CONDUCĂ
TORUL Șl ÎNVĂȚĂTORUL PO
PORULUI SOVIET.C. MARELE 
STALIN.

Apoi a fost aprobată următoarea 
ordine de zi a Congresului: r poir- 
tele Consi.jului Centra' al sindic ițe
lor sovie.ice și a e comisiei de con
trol, Statutul sindical 1 >r, a'egerca 
Consiliului Cent al a| Sindicalelor 
sovie.ice și a comisiei de control.

Vasi i Kuzncțov și-a p ezentat ra
portul cu privire la ac i il dea C n- 
siliu'.ui Central al Sindicatelor so
vietice.

socialiste, Kuznetzov a vorbit des
pre mișcarea întreceri or socialiste, 
care a cuprins acum peste 90 la 
sută din inuncito.i, tehnicieni și ti
rani.

In con inuare, Kuznetzov a vorbit 
despre problema salariiL r care în 
Uniunea Sovietică se bazează pe 
respectarea șriqlă a, principi ului so
cialist de salarizare în ravon cu ca
litatea și cantitatea muniii In u ma 
produc iii.ătii muncii în toate ra
murile economiei naționale salariile 
cresc con.inuu.

Trecând la chestiunile in 1 gătură 
cu securi.atea muncii — Kuznetzov 
a arătat că guvernul sovietic a a- 
locat pentru rea izarea măsurilor pen
tru securitatea muncii în cadrul ac
tualului plan cincinal fonduri de 
cinci ori mai mari decât în timpul

Protestul lui Henry Wallace
împotriva neacordării vizei de intrare 
în U. S. A. a deputatului Pierre Cot

NEW-YORK, 21 (Rador) — Fknry 
Wallace a adresat secretarului De- 
par aincniului de Sta: american A- 
chenson o scrisoare în care protes
tează împotriva refuzului Deparla- 
mentului de Stat de a a orda vira 
de in rare în S a e'e Uni e 1 i Picrr; 
Cc , d putat independent al Adunării 
Naționale Franceze.

comandamen'jplui suprem al arma
telor democrate din Grecia anunță 
că unități ale celei de a doua di
vizii ale armatei democrate a a pă
truns în orașul Lidoriki după lapte 
înverșunate.

♦ * •
— Organizațiile Sindicatului mun

citorilor din secția de ambalaj din 
Statele llinois Visconsin și India a- 
filiate la C I O. au ap oba‘ o rezo
luție prin care condamnă tratatul 

pr/inelor dună planuri cin inale luate 
împreună. Siurția ma erială a mun
citorilor și f.in.ționari) r din Uriu- 
uea Sovie ică nu e;‘.e dele minată 
numai de sa a ii și de a o a iile pen
tru boilă fi conceuiu însă amân ul 
gratuit șl ajutorul medical gratuit, 
r c Deâsemeiil, de mar- mp t ntă 
pentru mărirea laariului nai al mun
ci orilor și a creși ji bunei 1 r stări 
materiale este continua s jdere a 
prețuri or la măriurile de mare con
sum.

» * »
Trecând am' la ac'lvitatea sin

dicate! r în domeniul rld'cări n ve- 
lulul cul'ural al oantenlor muncii 
Kuznet'O' a ară at că sa'el- dis- 
inin de cluburi, casc Je odil nă. bl- 
b'lnt-c' si c'nemn'ogra’» Birte’ul 
slnd< ate'cr pe 949 pre' ede aproa
pe d iiă rv ’lna"e rrib'- pentru r dl- 
carea ni elu'ul cul'ural. n afară de 
ae’asta slndica'e1e primesc d'n rar- 
te:i statului alocații importante In 
aces' «cop.

Vorbind desp e r>ct'v't'’tca pe 
p'an IntTiraf'onal a slndlca'etnr so- 
c’etlce. Knzne zov Tată că unitatea 
c'ascl ntunc'foare os'c una d'n cele 
mal Import iile c^ndR'l ale ■ Ici rlel 
oamen'lor muncii In ’upta pen'ru a- 
păraren ln*ere ce'T lor. pentru asi
gurarea unei păci tra'nlce. In rn-rea 
luptă de elll"erare 
dușmanilor comuni 
fascismul german 
lapone? — s'a <’u 
rltalea clnd' a'ă — 

dusă l’'ip'lt Iva 
al omcit'rll — 
șl 1 perl llsrnul 

t șl «’a In ărl' ti
nd' lă fn 1045 a

fos( cr ală F d ra fa S'lnd cală Mon- 
d'ol't având ca sc p sprlllnl ea oa- 
mcn lo- muncii de re u'lndenl.

Kuznetzov a Ir'mls sa ului său 
putere cel patrii sovietice ș’ marelui 
popor sovle’lc- c-olcel clase munci
toare din l'n'unea 9ovl flcă. Pali
dului Comunist (bl al U^SS, condu
cătorul st |nv5tă‘orui oa ■ en lor 
muncii, tovarășului S'a in. Tofl par- 
t'clpantli s’au rld'~at in p’c'oare șl 
au ova(l nat îndelung pe marele 
S'alin.

După rapor'ul Iul Fu'vetzov pri
ma sed'nfă a Congr su'ul -Indicate
lor sovietice a luat sfârșit.

Pierre Cot urma să por icipe la 
călătoria pe care Wallace intențio
nează să o întreprindă în S alele U- 
ni.e, începând i'e a 27 Aprilie sub 
lozinca pentru pace. In acelaș timp 
Wallace a remis rep ezen anților pre
sei o declarație prin care condamnă 
acțiunea Departamentului de S at.

Atlanticului de No d care arc drept 
scop înarmarea S a clor Unite și a 
Europei în vederea unui nou război.

• * *
— Corni e;ul Centra' al Partidului 

Comunist Danez a pub icat ui ma
nifest prin care cheamă muncitorii 
danezi să demonstrez■ în ziua ce 
1 Mai sub lozincile .Lup ăm î mpo
triva Tratatului Atlanticului reînar- 
înărilor și războiului’’ ..Su t m pen
tru pace, pentru iidcpende ța Da
nemarcei și pen ru socialism’’.

Desbaterile Congresului Mondi15' 
al Partzanilor Pă'“

Di legi (ii cere n’au pesih lifufca dr-n asist
din ctii'zci refuzului guvernului francez dea _ vi

zele de intrare suni consdcrr(> jurii».rpen(i 
ac 11 vi Iu C or gri s

PARIS, 21 (Rador). — In ședința 
de Mi rcnrl a C ngresulu' Mondial 
id Part zan:|or P c I după cuv nla- 
r a tnaueu-a'ă rostită de I rederic 
Jollo' Cure, partle'p: util la Con- 

■ res u trecut la alegerea pre-Abu- 
hil Congresului.

Cong csii1 a apr-Tat propu"crea 
prezentată de că'rc de'egatl le di
feritelor țâr’ de a considera drept 
partlc'pant ac'lvl |a Congres dele
gații Cli nel. Po'on'el. I'nlu"ll So
vietice, Pcpub''cll Populare Bu gâ
rla. Germanl'4, R. P. R, Republici 
Populare * Ibnnîa, O ec’el
•■I celorla te t rl, care se eflă In pre
zent la Praea șl ii’au pos'hll t-tea 
de a asista la rongr s d’n cau/a rc- 
luzulu1 guvernu'ul Francez de a le 
acord ■ v'ze'e ''c Intrare.

Hotărtr'le sl pronunerlle Congre
sului de'a f'ars, nrecum *1  toate do
cumentele în legă'ură cu lucrările 
sale, urmează să fie Pan mlle spre 
exam'nare del"gatillor a'latl la 
Praga.

Atât în trezid ul Congresului cât 
șl in delegațiile sos'te la Congres 
din d1 cr’tel ■ părți ale lumii, alături

Secțiunea din Praga a Congresului Mondial 
al Partizanilor Păcii 
și-a început lucrările

PRAOA, 21 (Rador). — După 
cum s’a anunța', la Piașa au î c put 
Miercuri Incurile sec ionii din P a- 
ga a Congre u ui Mondial al Pari- 
zanilor Pârii la care iau pa te de
legații care nu au obținut vize'v de 
intrare în Franța din p..r.ca guver
nului franc».

C ivân ul de detchi Jer.’ a fost pro
nunțat de peședintee Ajunării Na
ționale a Republicii Cehoslovace. A 
luat apoi cuvântul scriitorul ceho
slovac Jan Drda caxe a d dirat:

..Deși noi nu parii ipăm la ș din
tele Cungresu ui dela Paris, suntem 
cu suf.etul și gândul alaiuri de co
legii noștri. Nimi: nu ne va împie
dica să ridicăm împreună cu a-și 
delegați și cu totl Partizanii Păcii 
din întreaga lume g'asul nostru de 
protest împotriva ațâță.orilor la un 
nou război”.

Congresul Par izanilor Păcii dela 
Praga, a adop at în unanimitate ur
mătoarea declarație:

,,Lup‘.a pentru pace a devenit 1 pta 
milioanelor de oameni simpli din

Cuvântul lui JAQUES DUCLOS 
Ia încheerea Conîerinfei Asociației 

Republicane a foștilor 
combatanți francezi

PARIS. 21 (Rador). — Conferința 
Naționa ă a Asociați i Republicane a 
foș i or combatanți francezi (Arac) a 
luat sfârșit.

La aceas ă conferință a lua' cuvân
tul Jaques Duclos care a amin.il că 
fondatorii asociației au fost însuf e- 
țiți de ura împo riva răzbniu ui „D. r 
nu este suficient să u âm războiul, 
fără a înlrefrindc n’mic împo'r a 
sa. Este necesar sa lup.ain împotriva 
războiului”, a spus Duclos. 

de scriitori, pictori, savanți șl oa
meni iii uri:, ‘e afl3 muncitori Ș| 
'ăr;>ni oa enl d' d ferl'e credințe, 
tot I La u"!'i fntr’o s ngură do ință 
si 'n ări e d" a depune t< ale efor- 
tur e pen'ru nnăratea păcii.

In cti'ân'area sa Nenn1 a d mas
ca' vrci'ă':r''e la ră boi duse de 
inp-risb-’i precum «t p'anul Mars- 

In'l i tr (3*111  A'lant culul d” Nord 
ca f o d arme pen'ru in ob'rea po
poarelor

Ap< a luat cuvântul delegatul 
froneez Y'-cs Farge care a 'ubll- 
nat pericolul cn-l reprezintă 
pen'ru Fumta •! pen'ru întreaga o- 
menlre polit ca dusă de Imper'al Stil 
nmpr'ca"l și de acol (ii lor din 
Franța.

B'n eunoreutu1 cântă Jt Paul Ro- 
Ixson o salutat Congcaiil in numele 
amer'can'l''r progres c( ș| al celor 
14 milioane de negri din S'atele 
Unite ..

Apoi Robcson a cântat câteva 
cântec*  revoluționare în aplauzele 
en'uz'aste ale delegației

Cu aceasta a luat cf rș t cea de a 
doua șed ntă a Congresului.

toate coifurile lumii con*ti(ulnd  o 
miș arc pu'ernică sub s > gul căreia 
se îmadrează ma ori:a|ea omenirii. 
Pe întreg pământul nu eJsU un col
țișor în care să nu răsune glasul 
puternic al lup.âtorilor pentru oace, 
al lup ător lor împotriva ațâțătorilor 
la război imperja'iș ii.

Pro'estăm cu hotărire împo rlva re
fuzului guvernului francez de a a 
corda viza de in'rarc majorității de- 
legați'or la Congresul Mondial al 
Par.izani or Păcii

Delegații Congresului îatrunițl la 
Praga declară că vor îndeplini vo
ința popoarelor care au trimis re- 
prezen anți Ia Congresul Mondial a! 
Partizani or Păcii In d pin ac rd cu 
delegații la Cong csul de|a Parii, 
noi începem Congresul nostru ca o 
parle in egTantă a Congresulii Mon 
dial al Partizanilor Pă ii Fac n a- 
pcl Ia toate popoarele din întreaga 
lume să mobilizeze toate forțele h 
lupta pentru pace și planurilor ațâ
țătorilor la un nou război”

La ședința de încheiere au fost 
adoptate în unanim late 4 rcmlriții 
privi oare la: reaizuir a p nsi L r foș
tilor combatanți; Ia răzbair'l din 
Vietnam; la sare nile asociației și la 
lupta pentru pace.

Delegații și-au exp imat solidari
tatea lor cu lup'ătorii pentru inde
pendența și 1 berla.ca S.-.aniei Gre
ciei și Chinei p-ecum și ca Par
tizanii Păcii, adunați îa Coagresul 
Mondial deia Paris.
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