
SA WpArtAșin
EXPERIENȚA NOASTRĂ DE MUNCĂ

lodep) nlr,a sarcinilor actuale ale 
eip' a . rllur ca bonlere din Va ea 
J'u'ul l:i cadrul lanu'ul do S al, 
4e<’po rhă ca tl u ce'or de viitor, o 
le alt s(i fim i'e ’s cnța unor cui 
mnl multe I n al bine pregft 'te ca
dre de r.. e te (o vârstele E 
vorba a cl de acele ca rc care i au 
pare activi la ex'rcț'a cărbunelui, 
de acdca care lucrează In 
ah-i'alc ca mineri, <Sefor', 
lopătarL ctc Numai in ul

I t'm I a'I explontărl’e cnrb'n!,ero

de ur ul anl'or "cercând 
greutăt le 
tn muncă, 
bogată de

pe care l"-au 
au dobândit n 
mare folos In

propr'ul nivel de trai tl totodată pol 
taco fufă cu mal t. uit succes sarcl- 
n'or pe cire ndepltolr a in linte de 
tern cu a l'tanu ul de al 'a puue io 
fata llecăru uiu al aiuacll,

Cum au reuși Insă acești in'nerl 
•n- I I b gă( ască cm -șt i e e tor? 
El au putut să Iacă acest luc u cu 
AJUTORI I. șefilor de grupă care 
''au ocupat do I, care l-au l"vătat 
cum 'rebuc să muncească mal bine.

T varJ<*ii'  M'huț Zaliarla dcla 
ni'"» An'n -sa «l-a In ă<at

ven’tl n ml 
ciocanul de 
găurile ș. u.

aceasta noul 
pos's-ll-'ta

din Valea Jiului s' u desvoltaf sim
țitor. Aces lucru e 'lisă numai 
un foarte mic pas lată de desvoKn- 
rea lor In vl'r r. Per cu on - nee - 
tea. In d'recțla plnerliutul s’an ri
dicat până acum pre i puține cadre, 
pren puțini " unelti ri care să cu
noască ba' procesul de extracție a 
cărbunelui, să a bă un n vel m I ri
dica*  do cal'flcnrea

Cu excepții mici, cel mal l-unl mi
neri sunt coi nai vec'I, care nu de
ja o pra t'că ■ al inde'un~a ă In m' 
uâ. cn-e n 
să inlă’ure 
Inlâmp'na*  
experiență
prac 'ca de zl de z'.

Alături de e' insă există un ma e 
nu-- ăr de t'nerl său vn-s'n’cl noul 
ven’tl in Va'ea ’lulul sau nu"-al de 
curând Intrafl In mi e, că o a le l'p- 
seștz tocmai această experl nță. a 
căror calific: re este trcă la un ni
vel <rlc șl care se d svol ă m?l mult 
la întâmplare învățând din ceeace 
aud n fugă dela unul au al'ul

Pe lângă expl a'ă I e n a tr car- 
bonlfre au luat flotă șc l| de ca'IIi- 
care șl specta'lznre Canac'tte.n lor 
aciua'ă e insă mult mal m că ață de 
numărul ma e de n unei ori care ar 
II necesar să Ie urmez - cursur le.

Aceasta ar însemna că desvol'a- 
rea pro'eslona'ă a mlner’lor n‘ar 
putea să țină pas cu ‘arcin'le mereu 
mai mari care le rev’n. Ar :nso na 
că un are număr dintre el n'ar pu
tea să le ducă la bun sfârși*.  Reall- 
ta'en este Insa alta Fin rândur'le 
tinerilor din rândurile munci or'ior 
de cur nd Intrațl in mină s‘au ridi
ca o serie de cadre valoroase. Asa 
avem pe ceful de g upă al abatalu- 
lui de tineret dela Lonea, S o'cescu 
loan. A-a avem la Annoasa pe Co
fei Pnmpl'iu. Păcurar o n ș a. care 
intrând pentru prima oară in "-ini 
acum câteva luni, au reunit să ’u- 
creze in 
grupe.

Ce ne 
El ne

cărbune ală uri de $e II de

acest lucru?
că din parte' m'nerl- 
parlea o uncl'orTor 

Valea Jiului, se ma-

a rață 
arată 

lor țineri, d'n
| noul venîțl în
i nlfeslă o v'e vonță rE A P'VATA, 
! DE A-$I RID'CA NIVELUL DE CA

LIFICARE. Ei sunt conștienți că do
bândind cât mal trul'c cunoștințe în 
m'nerit - or putea să munceas ă mai 
bine CÂȘTIGÂND MAI MULT dar 
In acelas t'mp pot PRODUCE MAI 
MULT Șl MAI BINE. Iși ridică deci

oan-enll d n grupă noul 
' s cmn să '■ â ii as.a 
bntal. cum ă piu eze 

E le-a '*■  cc*  ta prin 
perspect've ș' *e-a  dii 
de a se • ITICA ÎNTR'UN TIMP 
VAI «CU'>T,

In ă dec' um prin rrl'u șe'll r de 
gruuă se poa*e  grăbi callf'carea a 
câ'l m-l u'tl mvncltorl deci se 
ponto îndeplini mal icpede o • crinii 
prlncpalA

Dacă > să până acum ac a tă mun
că de Indru a e ’ ro'eslonală a nou'- 
lor ven'tl | a t'nerll r se lăcca rai 
mu'f nt mplă or, < a tre*  ue a la un 
ern'er e'P'^ANIZAT I a ve- 

trl'a de e-e~o'u, mal ruutf șefi de 
grup ș'-au hiat anga ament pentru 
col'f'car"" unor tovarăși. La Anl- 
noasr fnvnră ul Barra Alexandru a 
lansat un anei In «cest sens șl dă 
un alu or efectiv m'ocrllor d n aba- 
ta|ul de tlnceL

In-ă nu pes" tot se întâmp'ă ace
la? lucru, na peste tot muncitorii 
n^ul ve"'f| șl tineri «inert prlmesf 
alutorul de caie au nevoe si încă 
sun prea putini acel care dau ua 
asemenea a'ut r.

Acum experiența de muncă NU 
MAI E rN ECRET. Cel c re mun- 
ce'r ma' b'ne • ehue să imp‘rt's-scă 
tii'uror me’odete lor 
MOD OPGANIZAT 
NENT. Nu t ebue să 
r eseria • ă f e .furată" 
cl’orl să inve*e  Ia întâmplare. Ar 
insemna să al menținem o pracli- 
rA ce apar'l-o trecutului.

Organlzaț lle de Farf'd ri slrd!cale 
au datora de a lămuri min rllor a- i 
ceas ă problemă, de a le ară'a Im
portanta »’ necesitatea rXcnând'rl 
cunnșfnfelor lor pe o scară ’argă 
între c“l reln't'ațl încă, sau cu ni
vel profe'tonal mai redus.

Din i păr ășlrca cxper'ențeî de 
muncă în rândurile tovarășilor săt, 
f'erare —'ner trebue ră-ti Iacă o sar
cină '"POIATA, O SARCNA DE 
ONOARE

F e Ia I cu' de muncă, lle în cons
fătuiri în a'ara ore'or de program 
e au atora ca sub indrum rea Or
gan' at'ilor de Partid și sindlca'e șă 
’acă cunos-u ă 'o-arăș'or de muncă 
experenți lor. fându-le ast'el posi
bilitatea de a- | r'dica chelul de ca- 
lif'ca e. de a gr bl rallflca ea lor de 
a-i transforma în muncitori mai fo
lositori. mai buni prin cudI tlnțe mal 

i avansate.

de muncă in 
ȘI PER.MA- 

astenfăm ca 
»i nouil mun-

MINERII DIN PETRILA 
TRADUC ÎN VIAȚĂ 

ANGAJAMENTELE LUATE

inten- 

a mi

mine,

Lup'.a pn.ru I rdepU.nirea anga a 

tnen'e'or luate în întâmpinarea Zilei 

di- 1 Mai se desfâșotrâ cu 

silate crescândă la esp'.oatar 

□eră din Pe.riia.
La sectorul I al acestei

grupa tovarășului Kud roa Emil rea
lizează o depășire zilnică d ■ nor
mă de 50 ta sută, a ea a tova-ășului 

Bedeu loan de 65 la sată Keberdi 
Maici, care la în epu ul lunei Apri
lie era sub normă cu 7 la sulă, 
acum o depășeș e zilnic cu 12o/o.

Nici gTUpele din sectorul II r.u 
s’au lăcat mai prejos. Grupele con
duse de tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghe și Sârbu Gheorghe, rea'izează 
depășiri de câ e 30 iu sută, cea 
condusă de Kragel loJf 23 li sută, 
iar crup" lui David A exandru dă 
zilnic 21 la sută peste no mă

In sec'.o ul FI a Thr.el Pe rila, 
grupa lui Văidean loan dețrășeș'C 

norma zilnic cu 32 li sulă, Hcca 
lulHi. care li începu ul lunei Apri
lie era rămas sub normă cu 2 la 

sută, depășește acum no ma zilnic 
cu 22 la sută, iar 
Gheorghe dă in 
sută peste normă

In sectorul IV,
pcle lucrează dupd me oda de pre
luare a lucrului pe srhimbu i dea- 
semenea se obțin succese remarca
bile. Echipa tov. Ciacnadi Iosif de
pășește norma zilnic cu 45 li sută. 
Cesar Eugen 44 la sută. Miclea Ni- 
colae 37 la sută. Silaghi lean 33 
la sută Sebestein Iosif 31 la sută, 
Marian Vasile cu 29 la sută, iar 

Ludovic dă zilnic 
normă.

Tot la sectorul IV al mJn i Pe- 
trila lucrează și grupa tov Jamț-a 
Alexandru. In luna trecută areastl 
gru|>ă a rămas sub norma cu 20 la 
su Ji. In ințâmjânarea z ici de 1 Mal. 
minerii din această gnrpfi țl au I at 
angajamen ul ’ă î idepăi ra-A nor
ma. In urma acestui angajament or- 
ganizându-ți munca moi bine, au 
reușit să dcprlșeas ă norma zilnic 
cu 13 la sută.

Deasemenca, echipe'c de munci
tori care lucrează la prcpnrație ob
țin frumoase succe e în întâmpina
rea zilei de 1 Mai

Echipele tovarăși’w Ionica Pcțru 
și Sporea Pe ru care l> r azJ Ji pră- 
sa de briche e ovoide, care » pVesc 
in întrecere so.iilis 5 intre e c cc-S- 
șesc normele primul cu M li sută, 
iar cea de a doua 
Echipa 
creată 
ma cu 
Popa
liza cărubnelui îi 1 obrater, depă
șesc norme'e cu p s e 30 Ia sută.

Deasemenca. mia i o ii Sip>ț A- 
lexandru, Butuza loan, Worsch An
ton. Pop FranJsc, lacob loan șl 
Sofa.iu Lud vie d pășesc z Inie noc. 
mele cu câte 36.60 la sută.

cu 52 la su’ă. 
lui Al m.nn Rudolf care In
ia brirhe are <k"6șes.-e nor- 
21 la sti-ă, G oza Lucrețla șl 
Viorica lucrând ta ana-

grupa 
fi care

unde

tov. Godja
zi 21 h

toate gru-

grupa
26 la

lui Raczek 
sută peste

T.-urile sovietice focere
Mașini și Trac oare

apar sate și
de cultură
și Sovietele lo- I

N. CANDEA, core'p voL

" u» a«c i pr
■ "ș gru- 
i Prtrtla

Primele rezultate ale 
întrecei ilor înt* e gru

pele sindicale
Pentru ca munca ta

Văhd Jiului a i n nou uoiitt g'a 
porni1 la act io rar^a grup lor

In L‘ it' a Iul i Muf u ente wjif- 
fă/l r*du  l-o irât K
b 7.0 (fe înfr r re. In ac ff 
pa SJld cală u min r or ,l 
— prin rcaponitibi’ul tău Sz l y 
lonn^ — u lan &f un pel 
chiumi In f'i 're 
8'ndicale '‘in Pa'-a Jiului a i-ijca 
oble< t d i ctitdzar a e hip lor > (n( u 
deptifirea norm lor cu 30 la tuf*;  
lichidarea ab^^nfe t r n'mol' afg 
dela fu^r i, nt- sif ca ea muniția 
culfuruî^; foear in'a cofiz i iilor aTk 
dicale fî fnfengiflcArea muncii tn 
dreefiu arig rărilo 
pectării r< galilor 
mina.

Prima grupO 
rățpuiu cl em^ri1

t rin i trt
Io» fr p la

I

de
«or u]“. a rza- 

aecurltate fn
I

nd r^li , are a 
fo»‘ ce a 11A 
ace' așt mini*

I

B.4Z.I DE Z.V-

al f'i 'rrcrrjpr. 
ar te tn ceea ca

■
a

Maritin Vatlle d 'a
P.4V.1 IV ?!V.4 DE 2! 4PR1IIE

61 DF. GRUPE SI\D!r-Alf. s-AU. 
ANGAJAT /V ZAT IR], I U 
DEL4 A'EI^TA DATA HI GPU- 
PE • VNCESC PE 
TUEGERE.

Primei m late 
au ‘i in e u/ -s se
[ir'peffe mSr rea p oducfiei,

Asff I, e-'lpa Iul ^ril.ey Ioi In 
loc de 3P la rutg a depăfit normjr 
cu 5.9 la «ufl

E liipa fu Marian V colae a da- 
' Sfii i orma cu 42 'a rufă I r echi
pele 7. CsacraAg ff Jorif
cu câte 40 fi 52 la rută.

E. POP, corespondent

I

Un început bun!
CONSFĂTUIRI DE PRODUCȚIE 

LA LOCURILE DE MUNCA, 
IN ABATAJE

In jurul S.M.T.-urilor sovietice se creiază 
ferme model,
— S. M

Stațiun le de
din U.R.S.S. au jucat din p im<le 
zile ale apari iei lor și con inui 
să joace un imens roi revoluționar in 
transformarea socialistă a agrlcuL 
tuni, in sensul mecanizării ș in
dustrializării pro^r si>re a rcestei ac
tivități de primă importanță iu e- 
conomia țării.

S.M T.-urile sovie ice se afirmă ci 
niște pârghii importante cu care Sta
tul sovie ic realizează diri area pa- 
nific.n ă a ac.ivității co h zuiilor că
rora le acordă i^munca 1 r un sp i- 
jin tehnic și agrotehnic de prim 
ordin.

Partidul Comunist 'bî și Guver
nul Soviei- a^reri'Za i-tr’o înaltă 
mâ uiA i.n o- cn'n S M T.-u:i' r îi 
desvol area agriculturii sovietice ca 
mi) O'ce sigure și rapiJe peniru ș er- 
gerea deo‘ biri.or din r? sat și o -ș 
pe calea industrializării ugricul u- 
rii. Deaceea. organe e lcxale de Par
tid și întregul aparat de Stat so-

vîetic, administrația
cale acordă în munca lor de toate zi
lele o deosebi ă a.enție p oblemelor 
legate de folosirea cât mai justa și 
mai eficientă a energi i creatoare a 
S.M.T.-uri or.

Bogata experiență a S Al T.-urilor 
sovietice fruntașe în privința r.pa
rării în timp u.il a parcului de ma
șini și tractoare, succesele înregis
trate prin utilizarea rațională a ma
șinilor în cursul întrecirilcr socia
liste pentru atingerea unor recolte 
record sunt popularizate pe o scară 
întinsă în tc l ’ Sta’iunie de mașini 
și tractoare de pe întinJe-«a URS S.

S.M.T.-urițe SOVIETICE FOCARE 
DE CULTURA LA SATE

Rolul SALT.-urii >r s vi-uce nu 
se limi'eaza nu.nai li munca țro- 
pr u ziiă de producție. îndeplinind în 
lumea satelor rolul unor putcr.nicec 
centre industriale. S ALT.-urile so
vietice transplantează in lumea sa-

orașe noui 
lumea satelor — 

cultura și tehnica superioară a
in 

telor 
orașelor sovietice.

In jurul S.M T.-urilor se creiază 
ferme model care constituesc un e- 
xemplu de organizare a producției 
pentru colhoznicii sovie ici Ferrmle 
S.M.T. sovie.ice sunt adevă ate fo
care de cultură în lumea satelor. In 
miile de stațiuni de mașini și trac
toare răspândite pe vastele întinderi 
ale llniunii Sovie i:e, SALT.-urile 
desfășoară o ac ivi ale culturală deo
sebita. funcționând ca niște școli su
perioare de ag-icultiri în care c 1 
hoznicii deprind și î i însușesc me
todele ce'e mai înainta e pentru con
ducerea gospodăriilor agricole.

i.'um.io e S M T.-'țri s oi.-i:e au 
creiat fer-ne model. Un exemplu este 
ferma Ciudinovskaia din regiunea 
Celiubinsk care în condițiile cl ma- 
ierice și de sol din Ural, a cve: it 
o admirabi ă pepinieră hor i.olă P?

Cu toa'e aceste posibilități grupa 
tovarășu'ui Polotoi râm-rie 
normă.

sub

(Continuare în pug. IV-a)

abatajul tovarășului Polotoî 
ti unele gr^ută i n muncă, cau- 
de situația a' ata'ului. Insă me
de exploatare a -cestul strat

LIPSURILE NEMOTIVATE 
SCHIMBARFA MNERILf R I A 
TEftVA' p SCURTF DNTR'UN LOC 
IN ALTUL — O PIEDICA IN BU

NUL MERS AL MUNCII

SI 
iN-

Pe stratul 13, într'un abataj fron
tal scurt din sec'orul II Piscu al 
minei Aninna'a. lucrează grupa to
varășului Po'otoi Ilie. In intervalul 
1-19 April e această grupă a rămas 
sub normă cu 9 la sută.

In 
ritnf 
zate 
toda
de cărbune cu abataje frontale scur
te, prez;ntă • o >’erie de avantagtî 
care fac posibilă indepl nirea șl de- 
pă irea normei.

Stratul 13 din mina Aninoasa 
gros de 3,50 m. are o înclinație de 
cca 42 grade. Lungimea abatajului 
variază între 10 și 12 m.

Pe lung'mea frontului de cărbune, 
sunt înșirați 3 m neri, care, după ce 
au împușcat mai întâi stratul, cu 
ciocan.le de abataj, doboară cărbu
nele bulgăre cu bulgăre. Odată 
rupt din strat cărbunele , lunecă pe 
toată lungimea
cr.u’a înclinației — 
ccr'-' scoate afară

As: el. lopătarea 
constite una din
munci, este redusă la maximum, fapt 
care dă pos'bilita*e  fiecărui miner 
1 arnic să extragă o can'itate de 3 
tone cărbune, cât este norma pe cap 
de om.

față una din cauzle care deter
mină rămânerea In urmă a c.țlva 
n fnerl d'n aceas’ă grupă ob nu sc 
să lipsească nemotivat de'a lucru. 
In asemen ti cazuri, datoria faptu
lui că nn poate lucra de c mp'ec- 
fată, crupa i te cnmpf ct tă ca 
muncitori dela în reținere sau ca 
min rf d'n a'atafe. 
permite să se lucreze 
redus de

’nsă un 
sau două 
cunoaște,
deoarece fe’ul de mnucă de armare, 
etc- v: rf , S cla un bara' 'a altul.

Dar n afară de Ipsur 'e nem tw 
va'c d la lucru, mal e i un alt 
neajuns asmănător. Ca si altele, 
gnipa tovarășului ! . Ictol este for
mată d n Lei echipe care lucrează 
în schimb de S or" Unii m'ncri. 
nu se prcz ntă Ia lucru înm eutiL

unde s'tuațta 
cu un număr

irlnerL
mlrer, care
in r’un cbafaf pe care nu l 
nu poa e muncii cu spor

nuncesle o zl

abata'ului — din 
p’nft pe crațer, 

d'n abataj, 
cărbunelu', care 
cele mii grele

(Coa Anuare ta pag. IlI-a)

pn.ru


1

Gospodăria Agricolă de Stat Rău-Bnrbat sprijină 
Juranii săraci din comună la muncile agricole

La 3 km. d stan|ă do c inung l'ul 
ii Gospodăria Agrcolă de Stal 
■Sa Bărbat, așezai! pe luatele do- 
aanl ale moș erulul Rudoll.

lada 1 după 're orea el Iii p Onrle 
tal a ''latului, țărănimea muncitoa
re din comuna k’âu llărbal șl ualelo 
<Ha |ur îndrumată șl mobilizați do 
ar*anlra|llle  de l’artld a pari cinat 
la d lerlte acțiuni de tnuncl volun
tari.

A» lei, prin munci voluntari S7 

IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
țărani muncitori du comuna Llva- 
41a de Câmp, in frunte cu membrii 
organ zaț ei de Bază l M < si-.vu luat 

■:W.a amentul sa ermine lucrăr'le de 
transformare a unui locd pon'ni 
dm n Cultural, prin muncii volun
tari.

Astfel un vechlu local, care îs tre- 
<01 a servit pentru privi la unui 
Chabu "peculant. a fost transfor
mat P’n ru Căminul Cultural.

Țăranii munctori din comuna Li- 
vad a d? Câmp au transportai din 
p. Jure, cu vit.le lor, peste l> m c, 
lemn de brad pentru c nstrucțla 

prestând mai bine de 50 zile de 
nunei voluntară.

in afară de transpor'area materia
lelor necc are renovării luciului, au

CĂRȚI BUNE DE CITIT

„O PRIMĂVARA IN SAKEN“ 
de C. GULIA

Tema vieții colhoznice este pre
zentat! edificator în literatura so
viet 1 în ultima vreme. Anul 1047 
reprezintă o cotitură însemnată pen
tru tratarea ei. In acest ai, apar câ- 
feva romane ca: ,.Mesteacănul a b’’, 
,,Cavalerul S.clei de Aur” ele. care 
arată că scriitorii sovietici, au gă
sii adevăratul drum spre inima sa
tului sovietic, au reușit să pătrun
dă și să înțeleagă sufletul colhozni
cului șj toate câte îl f.ământă în 
legătură cu viața lui cea nouă, o- 
pusă rămășițelor trecutului, tet mai 
mult lisate în urmă. In aseste stri ri 
îol, revoluționare în ce privește a- 

dâncirea subiectului, este și cartea 
lui O. Oulia: ,,O primăvară în

COILIHIO2BJIL .. U lin <€ . HR“
t[de GAlINA N1COLAEVA

Editura ..Carfea Rusă"

Acțiunea se petrece Inlfun colhoz 
din regiunea Oorki, și se ocupă cu 
viața de toate zi e'e a țăranului ncu, 
format din organizația sociala cea 
nr.i avansată. Caracteristic pentru 
activitatea noului mundtor agricol, 
este cadrul modern în care se des
fășoară munca lui, servită de o teh
nici superioară și baza ă pe s sternul 
proprietății obșteșli-colhoznice. Ori- 
zcmtul lui este atlfel cu mu t Urgit 
interesul individual al țăranului u- 
rtindu-se cu interesul social întrio 
perfec ă sinteză. Calitățile profesio
nale ale oamenilor muncii sovietice 
sunt: dragostea de muncă, dorința 
d« a câș iga cât mai multe cunoș- 
tfn’e de specializare, pri eperca înăs- 
<ujă adresându-se unor domenii cât 
mal largi de activitate.

Intrio sută de schițe unite sub o- 
-gfda unei acțiuni comune, ne sunt 
descrise succesele la care se ajunge 
prin muncă susținută și luptă in

(ăraul muncitori ia săpat in «rul a 
300 pixul din livada Goi» d ; lei, cu- 
r<l(ludu-l iu acela*  timp de uscături. 
Tot pr n muncă voluntari uu lost 
transportate 95 care cai gunoi.

CONDUCEREA OOSPQDARIEI 
DREPT RASTLATA PENTRU MUN
CILE VOLUNTARE DEPUSE, A 
IIOTARIT SA ÎMPRUMUTE PEN
TRU câteva zile boii si plu
gurile ȚĂRÂNII OR SĂRĂCI DIN 
COMUNA.

rnai fost executate lacrări de zidă
rie de către zidarii din comună rea- 
I zăndu-se o economie de 60.000 lei.

V. SILVIU, coresp. voi.

Muncitorii din Vulcan 
în sprijinul țărănimii 

muncitoare
In z'lele trecale mnnci'orH dela 

atelierul mecanic al |esă‘orlel din 
Vulcan :au deplasat Iu comuna Co- 
roeștl-JIu und.- aa reparat uneltele 
(Srău'mil munci oarei

Cel 7 n une torl aa reparat 20 plu
suri șl un luseauat număr de sape, 
lopcțl etc.

P. RU3U, cere'?, val.

Saken”. Valoarea lucrării stă și în 
faptul că, aici, e vorba de chipul 
cum un sat — Sakex — pierdut în 
munții Cubanului. a cășui legătură cu 
restul lumii soviejtce este slabă, se 
trezește la viața o-a noul, nipând-o 
cu cea veche, retrogradă, sub influ
ența elementului nou: cooș:iința so
vietică.

Scrisă cu multă căldură, cu pă
trundere, fără să se piardă în amă
nunte inutile, redând numai faptele 
esențiale, îmb nând cu discreție ro
man isrnul revoluționar cu realismul. 
„O primăvară în Saken”, a cărei tra
ducere a fost recent tipărită de 
„Cartea Rusă” este una din cărțile 
destinate unui mare succes.

genioasă cu greutățile. Autoarea, so- 
si-ă în colhozul ..Tractor’’, vizitea
ză instituțiile exemplar organizate 
și are câteva convorbiri cu colhoz
nicii de crunte. Cunoaștem în felul 
acesta pe președintele Vasile Mi- 
hailovici Busaev agronom experimen
tat, pe ing. Discev constructorul hi
drocentralei colhozului, pe colhoz
nica de frunte Clavdia Orlova.

Peste toi, autoarea întâlnește entu
ziasm în fața formei colective de 
muncă sovietică și desaprobare c- 
nergică pentru munca individuală, i- 
zolată. Ea observă dar rădăcinile pu
ternice cu care noua orânduiri s’a 
împlântat în conștiința omului so- 
vîc ic făcându-1 stăpân și c eator de 
natură. ->

S.ilul cărții e discret, sobru, nu e 
lipsit de o undă de poezie. Ne sunt 
descrise pădurile din Ulrali în c re 
civi’izația soția istă a pătruns schim
bând natura primară și îmbogățind-o.

Chesl i cu chiaburi

Presa chiaburului
Chiaburul Itol'n Ion d n Ostrov 

are ca tot omul sărac" o presă do 
ulei. Asta n'ar II Insă prea marc lu
cru, nu i al ă t-ranl'or are s’au ă- 
sat ademeniți ă-șl ducă semințele 
la pre a Iul nu le prea eș a socotea
la; totdeauna le iș a util mal pu|li.

Așa le-a ven t lor In gând să se 
alto mal b'ne le preș i chiaburului. 
Șl ce să vezi; Bo|lu Ion a făcut o 
gaură In presă, dedesubt a pus o 
oală șl așa lura el uleiul zicând că 
nu le la decât turtele.

S’au lămurit acum ( ranll munci
tori cum ; tă s cotca'a cu chiaburii.

De-acum (ofl cel din salul Ostrov 
ișl duc senilnfelo la presa Statului 
dela Nafat- Vad — așa cum l-a în
vățat a l’ar Id — fiindcă știu că a- 
colo nu mal sunt c'''aburl care să 
le Injumătăt ase' mun a.

„Fratele" chiabur
După ce sa , săturat de poli Ică" 

fin trecut a l’cut doar d**s  ide: 
când cu „verz’l" când cu Manlu) 
C’khurul f aulescu Petru s'a holărlt 
să se poci ascî> E acum președlntc'c 
Cercului de Poc&'tl d'n Valea Ha
țegului.

Șl fiindcă se Aândea că prea mult 
a telul) oamenii s'a I olărit sS-șl în
demne , frații" să racă lofl Im reună 
o faptă m'lost vlS; să constru'ască 
la Hafeg un orfelinat.

Zis șl făcut: ,,f afli" mal săraci au 
începu' să strângă materiale. Iar 
.,fratele" chiabur Păunescu s'a ln- 
sr'jit cu depoz’tarea tor. Șl așa de 
bine a avut grijă inert tot materia
lul des'inal orfelinatului a ajuns in 
curtea ch'aburu'ul.

Acum 0 anii se intreabă: Ce-o fi 
vrând să mal faeă cu mater'alul? 
Casă șl gr-ig noul are. Doar nu și-o 
face orfelinatul in curte?

ȘTIRI Șl FAPTE AGRICOLE DIN TARA SOCIALISMULUI 
CUM SE SCHIMBA MAȘINI

FAȚA SATELOR SOVIETICE pentru sădirea pomilor
Jumătate de miliard de ruble pentru construcțiile 

din colhozurile regiunii Cuban
In toate satele din Cuban se pot 

oedea astăzi clădiri noui ale maga
ziilor pentru cereale, crescătoriilor 
de oile ți ale ed ficiilor adminis
trațiilor colhozurilor.

In fiecare sat se poate auzi zgo
motul făcut de uneltele cons'ruc- 
torilor cari rid că școli, cluburi fi 
locuinfe pentru colhoznici.

Numai fu anul 'recul s’au cons
truit in co'hozurile din Cuban 
10,49? de case pent u colhoznic’’, 
6.000 de clădiri pcn'ru ncnoile gos- 
podăriior colect oe, o sută d fa
brici de cărămizi ți t gle ți ~00 de 
clădiri pentru institufiile culturale.

In salul colhoznic au apărut 
cons'rucfii care nau mai existat 
niciodată până acum

In co’hozu! „KaganoDUi” din 
raionul Bruhoncfl; s'a construit o 
fântână arlez'ană ți frigorifere pen
tru păstrarea produselor lactate.

Țăranii din colhozul „Krasnaia 
Poliana", raionul Kusceosk, au 
construit o magazie de păstrare a 
legumelor cu un bazin special pen
tru muratul tomatelor, castraoefi- 
lor ți altor legume.

Multe colhozuri din raioanele 
Mariansk ți Panloosk posedă fa-

(tirani muncitori,
Câteva zile ne mai despart de ziua de 1 *Aai  — 

mârenfa sărbătoare a oamenilor muncii din întreagă 
lumeți.

In cinstea-ci să dam un nou avânt insămfinjartlor, 
să nu pierdem nici un ceas, să nu lăsam nici un petec 
de pământ netnsămân(aI.

Sub îndrumarea ți conducerea oganizafiilor de 
Partid, să ne ascufim v gilen|a )a(â de chiaburi, să 
zădărnicim uneltirile lor mârșave de a sabota 
campania agricolă de primăvară.

Pentru ca si dăm mai multă pâine muncitorilor 
dela orașe sate, în cinstea lui 1 Mai — luptând cu 
torțe înzecite — să intensilică n lupta pentru a termina 
înainte de trrmen planul de însămânțări.

Lucrări de folos obștesc efectuate 
prin muncă voluntară în plasa Pui

Ind uniat" de organ rațiile de Par
tid din plata Pul, (ă ănlmea munci
toare din ace stă plasă a el cluat 
nmniroM ■ lucrări de fo os obștesc 
prin muncă voluntară.

At.fel, pentru electrificarea comu
ti.I l.ala|l s’ u tâ al până In pre- nt 
J'i in. c. lemn, iar pentru c n Uzare 
s’au făcut 800 zile de muncă volun
tară.

I u școala nr. I "• 2 din comuna 
Flzcștl s'au lucrat 500 zile pentru 
amenajarea localului.

• • •
La școa'a d'n comuna Paroș 

pentru construirea localului de 
scoală au muncit 100 țărani 500 
ore voluntare șl 50 care 6 ore.

• • •
1'4 COMUNA RAU BARBAT

60 de muncitori dela funicularul de șist 
dela Petrilo. au repus în funcț une insta'oțiile 

avariate pentru descărcarea șistului
In urma denive ărîi terenului pe 

care este instalată 1 inia f rată ce 
transportă vagonctele cu $ st, mun
ca în acest loc se făcea cu g cutate 
Pentru aceasta. 60 muncitori și t.h- 
nicicni care lucrează la haldă au 
muncit câte 16 o e rvoluntare, ni
velând terenul pe care ajroi s'a mon
tat linia aeriană susținută pe capre 
de lemn speciale.

Prin redarea în circulație a is-s

br ci pentru prelucrarea produselor 
lactate fi depozite moderne de Dt- 
nuri. Un annnt și nu i mare oa lua 
construefia sătearcă în anul curent. 
Pentru aceste con'tructii a fost 
prevăzut aproape jumătate de mi
la d ruble. Ac'ualmenle, p’ țin
tarele colhoznice din Cub n lucrea
ză aproape 10 000 de mnuc tori- 
construcfor! ți 260 de ingineri ți 
tehnicieni. Ei nor construi anul a- 
cesta clă'iri neccs tite de cr<ț'erea 
ni'clor, in care ror [U'ca fi adăpos
tite 240.000 capete de o te, 500 de 
si'ozur’ ți wcă'orii, 160 de fabrici 
de cărămi i ți t'g^-

In colhozurile Pațkono, Krams- 
ka'a fi U rcn'kooo se nor construi 
clăd ri pentru țcoli, in r^ihozul 
Anas'as’coo se oa ridica un teatru. 
Dea'emeni, In colhozurile d n Cu
ban nor fi pavate în acest an 4."O0 
m. p. de trotu'ir ți străzi ți vor fi 
sădi(i 500.000 de arbori.

Ea consfătu’rea raională, care a 
aout loc recent, constructorii să'ețti 
din Cuban și-au luat angajamntul 
să dea maximum de randament in 
muncă, chemând la întrecere soc’a- 
lițtă pe constructorii colhoznici d n 
regiunea Rostoo ți Staoropol.

Al LUCRAT loo ORE IN VA- 
1. i R' E 6 000 LEI LA AMENA
JĂRI \ CĂMINULUI CULTURAL,

i RE i.. VALOARE DE 5" Ut» 
LE) LA AMENAJAREA GRAJDU
LUI COMUNAL. 250 ORE IN VA- 
I.OAllI DE 25 OX) lei pentru a- 
MENAJAREA NOULUI LOCAL 
DE PRIMĂRIE ȘI A PARCU- 
1.1 I C< Ml'NAL SI MUNCI A- 
CJPLJ'LE IN FOLOSUL COMU
NEI IN VALOARE DE 25.000 LEI.

• • •
In comuna Petros s'a construit us 

d r de .‘60 m. la rpa '‘unceulul e- 
lec*uându-se  780 ore voluntare. Tot 
in a ca<tă o ună au -ral I st elec- 
tua'c o o re pentru dlfe I e lacrări 
de In’crcs comun.

tei linii -a-e este d- o mare im
portanta ii r>unul mers al muncit In 
mină, s’a i' o economie de 85 
zile de mun t . Tt ar fi nec-sifat re
punerea cir u i i lini i pen ru va
gon ete’c cu șist.

Aceas ă nouă reaizarc a muncitori
lor și tehnicienilor se n :mără r rial re 
alie succe e obținute de muncitori 
în întâmpinarea zilei de 1 Mai

Pe drumul viitoarei perdele lo- 
rest ere de protecție Înaintează un 
tractor cu senile, remorcând un 
combaln special pentru sădi ea co
pacilor.

Intr'o oră de lu-ru, au fo t sădi(l. 
la o distantă egală unul de altul, 
20. 00 de pue'l. As'fel lucrează nona 
mașină constru"ă de lng nerul so- 
v'ciîc M Cașkln Această mașină ■ 
lest experim-ntată un t'c-p Indc- 
luml n sovh zul ,.Gig nt”. In toiul 
muncilor de primăvară. sovhozul, 
folosind aest con ba n. a fost ccutlt 
să mal tr'mltă un ruriăr mare de 
munc'tori Ia lucrările de să lire a 
perdelelor fores‘lere.

600 de h ctare de perdele fores
tiere au fost sădite de tractorist I sî 
muncitorii, care conduc aceste ma
șini.

Ac’ualmnte, industria sov’etlcă 
arc in curs de fabr catle 26 de noul 
t'purl de mașini, construi'c de ingi
nerii sov'ellcl, pentru mecan zarea 
muncilor forestiere.

In anul curent, uzinele Ministeru
lui de cons ructil de mașini ag cole 
vor produce 2700 de naș ni pentm 
sădiră copacilor.

Muncitorii din uzinele din Stal'n- 
grad au hotărit să labr'ce, peste 
Plan, 950 de asemenea mașini, pen
tru colhozurile din reg'unca lor.



^DIN CÂMPUL MUNCII Consfătuiri de producție la locurile de muncă, 
în abataje

I IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Muncitorii Atelierelor Centrale Petroșani și-au luat 
noui angajamente în muncă pe care le duc la îndeplinire

Muncl'or i dela Atelierele Cen
trale Petroșani. Iiotărlți să-șl înde
plinească cu cinste • arcinile ce le 
revin in ca Irul I imului de Stal, au 
pornit la muncă cu noui ang jamen- 
(o In înt&mp narea zilei de | Mal.

în urn a consfă1tulr.(or ce an avut 
Icc, munc'torii dela A. C. P. au or
ganizat întreceri socialiste între di
ferite secții.

La se t a Couslructll Metalice, 
■tune torll rl-au 'u I angal ni ntul 
le a întrebuința In maximum cele 8 
orc de muncii, să nroHere i n ^re 
de rruncă voluntară, să folosească 
săriră de fler in nr •cent do io la 
sută in 'ocul ileclrnzllor nvellțl ca
re sunt uit n al c< stl-l uri, pre uni 
țl sudarea carcasei unul motor e- 
lectrfc de 1(0 li. p, inalara orelor do 
pro 'ram.

La seclla doc1 r că, muncitorii 
șl-au luat anra'amenlul să termine 
prin rruncă voluntară re ara ea u- 
■ul e'ectromotor de crifer de a m'na 
Pefrila șl ‘ă repare încă un motor e- 
lectrlc do 160 li. p. tot pen'ru mina 
Petrlla.

DFA^FMFNEA MAISTRUL SEC
ȚIEI BARA LUDOVIC IMPRFUNA 
CU TOVĂRĂȘII PAȘCA FRAN- 
CISC SI IACOB ADALBERT $I-All 
PROPUS Sa REPARE UN CON-

Alegerile sindicale ale responsabi
lilor de arupă și asigurări sociale 

la Soc. „Comcar“ Deva
In ziua de 20 Aprilie a. >c. tn 

localul Soc. Comcar-Deva, tn pre
zenta tov. fonescu Dumitru delega
tul Uniunii și numeroși delegați ai 
Sindicalului Mixt Alimentar, au a 
vut loc alegerile sindicale ale res

CUM SE
PRIMELE DE

Prnfr’o dcc'zie a Con iliului de 
Miniștri s'a ho.ărît că personalul de 
conducere, inginerii, tehnicienii l>i 
muncitorii din întreprinderile de 
Stat și din cooperativele de pro
ducție pot beneficia de prime de 
producție în afara sa atiib r tarifa e.

Primele de producție se acordă 
pentru: depășirea planului de pro
ducție, reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității muncii și a 
produselor.

Pentru anumite realizări cere cer 
eforturi excepț'onale, Ministerul de 
resort poate ap ica la propun- r a di
rectorului de intreprindere prime de 
pioducțîe stabilite p.rin regulamentul 
tip

Primele de producție se acordă 
numai dacă îndeplinirea unor dintre

Două ore de muncă voluntară pe zi până la 1 AAai

Cu acest angajament întâmpină muncitorii Industriei 
Ceramice din Baru-Mare, măreața sărbătoare 

a oamenilor muncii
Din inițiativa fruntașilor în mun

ți dela Industria Ceramică din Ea- 
ru-Mare, în ziua de 19 Ap i!ie după 
terminarea programului de muncă, 
a avut lo: un mee.ing î.i care mun
citorii ți-au luat angajamente în 
cinsțea zi'ei de 1 Mai

Munci o ii și funcționarii și-au 
luat angajamentul să lucreze câte 
2 ore de muncă voluntarii pe zi până 
la 1 Mai.

In urma acestor angajamente s'a 
format o echipă în frunte cu tov. 
Pasuih Tosif directorul Întreprinderii, 
tovarășii Torok Ștefan, lonașcu E- 
mil, S'an Hermina, Tjkar Marga
reta, Takar losif și Gross Ioan. care 
m prrima zi de munci voluntară, timp 

VERTIZOR NECESAR I LECTRIFI- 
CAKII O MUNEI SARMISEOETU- 
ZA IN TIMP DE 2-1 DE ORE VO
LUNTARE.

Muncitorii celorlalți*  secții li-au 
luat ung L nnnte sa reducă absen
tele nemotlvatc, rebuturile, precum 
și realizarea de cc<iininl la ma'e- 
riale s| enerre clectr'că.

I’i intrecerl'e socialiste Indivi
duale s’au anealat tovarășii An
ii raș Iiillii și Bici Viorel care lu- 
crc-uza 'a curățirea pieselor tur- 
m'e Iar Jurca Ale'and u șl Bul
bucau Gl'enrgli'' s’au luat la în
trecere pentru formarea a 15 roti 
ib vaftonete pr'n muncă volun
tară.

Tot In cinstea zilei de 1 Mal 
grup-le de turnă'or! a'e tovarăși
lor Șerban lonn si Dav'd Fiițen 
si- in ’uat en a anientul <ă lucreze 
în mod voluntar la formarer a 
d mă ven'ilatoare la terminarea 
tind comeu’i d" circa 250 ore, 
top rea a • X) Rr r (el șl să reducă 
proc“u‘ul de rebuturi la fabrica 
de f'tinciirl cu 2 Ia sută.
Nu de mu tă vr me, cdi'pele de 

turnător1 dela A. C. P. ca e lucrează 
'a formarea roților de vagonete 
Standard, m cerut penf'll a treia 
oară mărirea normelor de lucru.

ponsabililor de grupă și asigurări 
sociafv.

Noai aleși și-au luat angajamen
tul de a-și îndepl ni întocmai sar
cinile ce lc revin.

ACORDA
PRODUCȚIE
factorii de premiere de mii s::s nu 
duce la înrăutățirea cali.ă ii produ- 

■ elo- >au la daunarea unora dintre 
ceilalți factori.

Primele de producție se acordă 
din fondul de știrii al î trep-ind<rii.

Co a din fondul de salaiii prevă
zută pentru prima de producție, se 
stabilește prin de.izia Ministerului 
de resort cu avizul comisiei d S at

Prima de producție se acordă înJ 
cepând cu luna Aprilie a. c.

PIERDUT
PIERDUT Bule inul Biroul Popu

lației cu Nr. 192 pe numele de 
Pallco Mihai e iberat de Poliții Lu- 
pen,'.

Declar nul.

de două ore au făcut 7S0 cărămizi 
refractare fasonate, necesar: c pi a- 
re'or Slemens-Mar.in dela I.S Ș.Jdu- 
nedoara.

Pentiu ași îndepini angajamen
tele luate, muncitorii d la Industria 
Ceramică Baru-Mare lup:â pen ru o 
producție ridicată în cinstea zilei de 
1 Mai.

Doua e.hipe care lucrează pe bază 
de întrecere so:ia'is ă. depășesc zil
nic norma cu 30-45 la sută.

Muncind cu abnegație pentru o 
produc ivitate ridicată, s’au eviden- 
tiit tovarășii Dân i or Lascu, Bra
șovean Emest. Crăciun Icrdan, Ma
nea Gavril. Popescu Ioan și Oa- 
bor Mihail.

Muu i d cu o productivitate r'dl- 
cată șl folos'nd din plin timpul de 
lucru, ce' Ipa compusă din tovarășii 
t ădescu ( l eorglie, Andraș ul u șl 
Bu an luau lucrând la cur. (Irea de 
havur' a p' ,J,,nr turnate a reușit 

8 depă casc cu mult n rina f'en- 
Iruca timpul de lucru să f e latr’a- 
devăr real pentru a nu so încărca 
prea mul' rnc'a, cel tr< I muncit rl. 
au cerut ră II se -ărească norma 
do lucru cu 25 la sută In cinstea zi
le’ de I Mal.

ECHIPEI I’ TINERILOR DIN SEC
ȚIA r'ECTP'''' PFAIIZF.AZA 

fUCf'F-F IN ’*UN ’CA
C’ si c*l  d n aha'afeje de line- 

r-l din m'nete Văd f u’u', tinerii 
dela «ajftln e!*ct  ă a Ate'le elor 
Central» Petroram, lun'ă nentru o 
prnd"C'l" r'd'r.n'ă M-nntând dl- 
f rit" r.rrn‘ăti In muncă ca lipsa 
df ma'er'ale eore‘punrăloare șl 
alfe'e "I au făcu’ întotdeauna cu 
succes fată sardn'lor ce le revin.

’n clns’oa z le' de 1 MaL prin 
muncă voluntară în •dara orelor 
de șevreu Un“ril d“’a electrică 
șr străduesc ță oldUă noul rea- 
1iaărl în muncă A't'el tnerll Mi
halți Artr'ir, U Mii" Vas’le Ola- 
riu Tiberiu 'i Lazăr Franc're c'au 
evidentfef în muncă Ia rehnb'na- 
r"a în t'm.pnt | her a imul ino’or 
d" crater atât d“ nece’ar pentru 
ușurarea trarspor’uhil cărbunelui 
în mină.

E. FAGUREL

Campania de însamânfări sarcină urgentă 
a Comitetelor Provizorii ale Sfaturilor Populare 

de VASII.E VAIDA
Ministrul Agriculturii

In cadrul Planului de S at. ura din
tre cele mai importante și urgente 
sarcini este Lidep i irea tnsămânță- 
rilor la timp și în bine condițiuni

Deaceea Corni e e’e Provizorii a e 
Sfaturilor Populare trebue să-și 
îndrep e din pin atenția asupra am- 
paniei însămânțări'or de primăvară; 
să considere această campanie ca o 
sarcină po'i ică de care depinde a- 
sigurarea hranei buna gospodărire, 
perspeclive'e economice ale sfetoru- 
lui respec iv, ale țării întregi.

Ca organe locale ale puterii de 
Stat. Comitete e Provizorii alo Sfa
turilor Popu'are nu ir buc si ui'e 
nicio clipă că însămânțările se des
fășoară în condițiunile ascuțirii 1. p- 
tei de clasă.

Comitetele Provizorii ae Sfaturi
lor Populare trebue să înăbușe îm- 
po rivirea chiaburilcr. încercările lor 
de sabo aj. Cu ajutorul muncitorilor 
agii o'i, cu ajut rul țărănimii munci
toare. Comitete'e Provizorii tr. bue 
să ob'igc chiaburimea să-și lucreze

LA CUPTOARELE DE ARDERE 
DEASEMENEA S’A EVIDENȚIAT 
ECHIPA BARA IOAN. PALUȚ 
COMPUSA NUMAI DIN FEMEI 
CARE A DEPĂȘIT NORMA CU 
25 la sută.

La secția măciniș s'a evidențiat 
tov. Timpla Nicolae cu o depășire de 
normă de 20 la sută.

S’au mai evidențiat în muncă e- 
chipele tov. Deate Aurel, Vancea 
Ioan, lakab Andraș, Unguraș Pavel. 
Gabor Samui'ă. Crăciunescu Lascu 
Crăciun. Ungur Mihai și Farcaș Las
cu, cu depășiri de normă î.atre 15.25 
la sută.

A. JONAȘCU coresp. voi.

(Urmare dla P*ff-  I *)

cu ec ipa in care "unt rer arlizațl 
ci la șutul următor. In a tfel de 
v.v-url. mlnern' r speuiv este re
partiza' ‘ lucreze în alt al a'aj. 
fapt care <’ă i aș ere la o continuă 
schimbare a locurilor de muncă 
S c re onstdue <> gr utate In bu
nul mers al mutic I.

O CONSFĂTUIRE DE I'Roi UCȚIE 
LA lAȚA LOCULUI

In abatajul tovaiâșuliii Pololoi. 
mal 'unt și uncie greutăți în muncă 
de ordin tehnic. Una d'ntre cele 
mai n ari, ts'e greutatea cu care se 
face fixarea stâlpilor de armatură, 
care din cauza înălțimii de 3,50 in. 
necesit i eforturi serioase d n partea 
minerilor.

Acest lucru la spus fnr’una din 
zilele trecute, tovarășul Polotol prim 
maistrubr m’n~r t'o’goțiu Carol și 
subd rect rului Bulea Teodor. Și el 
au fost vaRone’arl, mineri, etc., 
far acum, da'orltă, ■- astei experiențe 
in d i pul muncii ‘I Lapacitătii, 'unt 
tehnic eu de frunte a' minei Anl- 
noa'a.

C' estlunea rid cată de tovarășul 
Polotol. este analizată amănunțit: 
cum re poa'e lucra mat u'or la fi
xarea armăturii? lata o problemă 
căruia ce doi tehnlc'enl șl ș“ful de 
grupă trebue s.-I dea ră'puns.

Șl s'a a|uns la o concluzie: fion- 
'ul de cărbu o să nu n al ffc exploa
tat d’nlr’o dală pe l a'ă grosimea. 
Alai întâi, pe o lungime de 4 metri 
șl Ia o adâncime ob șnul ă, să (le 
exp'oa'ată numai umătatea superi
oară a stratului de că bune. Cupă 
exploatarea acestei , h ncl" n Incril 
pot *ă  fixe c cu n uită u tirlnță rin- 

pământul să îndep'inească Întocmai 
planurile de cui.ură prevăzute pen
tru gospodăriile lor. Corni ctelc Pr - 
vizorii trebue să intervină cu energie 
în primul rând a olo unde I îs&mân- 
țările sunt fn întârziere, să ia ma
suri urgente pentruca planul să f c 
Îndeplinit la timp și tn bune con- 
dițiurti Insămânțarea la ti.np a fie
cărei plante, după planul de cultură 
stabilit, csle o condi ie importanta 
pentru obținerea unei recolte sperite 
la hectar.

Corni e e e Provizorii trebue să a 
plice o po i i 1 de cia-ă 11 c mp mia 
insămânțări.or; să ajute țărănimea să
racă și mijlocașă, s’o sprijine pitcr- 
njc în lupta pe care aceas a o duce 
sub conducerea clasei muncitoare îm
potriva exploatării, pentru îngrădi
rea chiaburiinii.

O d o ebi ă a enție trebue ac. rdată 
Stațiuni or de Mâini i Trcctca e 
și Gospodăriilor Agricole de Stat — 
element socialis.e îi agricultură, 
pârghii tot mai puternice ale c as i 
muncitoare pentru îr.tărirea a ianței 
cu țărănimea săraci și mij'oca a 
pentru a ajuta țăranii muncitori să 
se elibereze de sub apăsarea e o- 
nomi ă a chiaburii ui și a-i î druma 
pe drumul construi.ii s .ialismului.

Nici un tractor și nici o ma
șină să nu rămână neutilizate la ma
ximum. S.T.M.-urile trebue să exe
cute în ce'.e mai banc condițiuni și 
la termenele prevăzute lucrările con
tractate cu întovărășirile de ț răni 
mun i ori. să respecte întocmai c 
rințele de t'hnică agricolă fixate de 
Ministerul Agriculuiii si doved as- 
că prac ic țărani'or săraci și n i ocași 
foloase'e agricul urii mecanizate și 
ale muncii în comun.

Cu pricepere și simț gospadărcsc 
Corni ets e Provizorii trebue să ajute 
și la întărirea și creșterea neconte
nită a Gospodăriilor Agricole dc 
Stal Gospodăriile Agricole de St t 
mărite cu suprafețele smulse recent 
din mâinile foștilor moșieri, trebue 
să termine printre c le dintâi î-să- 
mânțările de primăvară, să deviră 
puternice unități producătoare.

zl’c pe t van >1 tălpii de armă uri.
Șl 1 C cum: Stând cu p'cloare’e 

pe „banca" do cărbune lăuiasă, rr I- 
nerll pol ajunge tas anul cu rnâna. 
Ma' Imâl să prindă grinzile cu câ
teva scoabe, care vor II confecțio
nate spdal pentru asemenea lucrări. 
A-ol, Iu ■ ă ura < xploat. rtl , hâncil” 
Inferioare, â le fi atl ;t tp I de ar
mătură.

I upă rș cei trei munci' ri mineri 
au direu at cl est uni < pera ive, a 
reeșit ca noul fel de o'nn zare a 
muncii mai prezintă și alte avania- 
gii. M nerii pot lucra pe toată lun
gimea abatajului Iară să fie e pu‘l 
la acedente. Cel care lucrează în 
partea de sus a abata ului să ex- 
ploa'eze banca Inferioara, iar cel 
care lucrează mai jos, pe cea supe
rioară. |n felul acesta, cărbunele 
rupt de minerii care lucr a -ă în par
tea de șus a aba a ului, nu nai poa
te lovi minerii care lucrează In par
tea de jos.

I ă cum facem s’o înce căm — 
a în’rcbat tovarășul Boio'oi pe cel 
doi tehnicieni.

— Toarte bine. N*o  să te ’ăsăm să 
fnce cl singur noua rt"in zare a 
muncii. Lucrăm șl noi, Împreună cu 
grupa ta im sul. două până ce pu
nem lucrurile la punct. Șl o să 
meargă.

„Cnns’ă ulrei de producție**  la la
ta locului a fost incite a'ă cu discu
tarea greutătl’or provoc te de lip
surilor nemotlva e dela lucru, cu 
dl cula ea rreutullor pro reale de 
scb'mbărlle minerilor dela un loc de 
□luncă la altuL

I. B.

Deasemenea fobsirea din pin a 
atelajelor, o preocupare p rman ntk 
a Corni ete'or Provizorii, trabuc fi- 
culă tn așa f.1 ca să a Lgurăm rea
lizarea planului de cultură pe gos
podării, ca ni 1 un petec de pământ 
al țăranilor lipsiți de mi|loace, al 
văduvelor, orfanilor, etc. să nu ri- 
tnână nearat și neinsămânțat. res
pectând cu strictețe p'anul de c IturJ.

Corni e.e'e Provizorii ’or avea ; ri- 
ja ca în campania însămânțărilor de 
primăvară inginerii agronom' să a- 
jute pe țăranii munci ori practic pe 
teren, cu sfatul și îndrumarea I r

Comitete e Provizorii t bae d a- 
semenea să organizeze s himbui de 
experiență între uni ățile a mi ișlra- 
tive, între comune și pLtși. p nțru a 
învăța unii dela a'ții cele mal b înv 
metode de organizare și mobiiz re 
în vederea îndeplinirii P.anului de 
însămânțări.

Campania insămânțări'or — P il j 
de verificare a oam- mkr tn mvn i 
— va trebui să scoa ă h lvca’S f ițe 
noui, elemen e capabile, cadre n< e- 
sare agriculturii noastre în p'ină dis- 
voltare.

Indepinirea Ia timp și în hune 
condițiuni a panului de îns.’mânță i 
realizarea sarcini'or ce revin sec
torului agricol în cadrul P anului 
de Stat, nu se va putea f.re.‘ î-.sa 
fără a mobi iza massele largi a e ță
rănimii mun.i'eare, fără a an're a, 
în organizarea și conducerea cam
paniei de în-ămânțări sute și mi d? 
munci ori agricT.i de țărani sîr ci 
și mijlocași.

Durerea la tui sfâr-i a campanii i 
însămânțărEor înseamnă o contribu
ție li întărirea Pefubli ii noasire Po
pulare. și este o chestiune patrio
tică.

Primind zi d: zi spri *nu' ruternic 
al organizațiilor dc Partid. Corni c- 
te'e Piovizorii ale Sau ilțr Popu
lare. treb*e  să asigmr.1 reușita de
plină a campaniii de însămânț.vi 
condiție necesară îndeplinirii Planu
lui de Stat, pregătirii transformă
rii socialiste a agriculturii.



♦ EVENJMENTELE ZILEI !>
Hciui victorii
*

populare
NANKING, 22 (Rador). — Armata 

Popula C Iu zi a icu >l si tru- 
veis e Yangtse tu primite ore ale 
di n ti ucer nd două n ui puncte 
situate unul la 235 km. Vcs de 
Nn c si unul la 159 km. Est de 
Nanking.

n ace’as fmp se nuntă că unită
ții- A imael Populare cont'niiă cu 
rep ?ic une să lărgească capul de 
pod d n această regiune.

• • •
NANKING, 22 (Rador). — In cur

sul nopți de Joi spre Vineri un'tățl 
ale armatei populare cl’in ze nu de
barc l pe insula Y.nsT ung situată

Noui crime ale guvernului 
monnrho-fasclst din Grecia

15 PERSOANE EXECUTATE LA ATENA 
DIN ORDINUL TRIBUNALULUI MONARHO- 

FASCIST
ATENA. 21 (Rad r1. — In cursul 

uliii clor trei zile au fost exccu a'o 
la Atena din ordinul tribunalului mo- 
uirho-fasc st '5 persoane d ntre ca
re Glorgl I Inii rl - ec elar al Uniunii 
Slndcate'or din Pireu, Vâslii Elefte- 
riadls, fruntaș al mișcă’tj slnd cale, 
precum șl Tbak s FUs os, redactor

ț
In jurul S.T.M.-urilor sovietice se creiază ferme 

model și ap. r sate și orașe noui
(Urmare dia pag. l-a)

teritoriul aparținând acestei SM.T., 
vestită prin realizările sale tn în
treaga URSS, se întinde o livadă 
de 8 hectare, înconjurată de o densă 
perdea fores ieră de protecție.

Era firesc ca ferma Ciudinovskaia 
să exercite o puternică influență a- 
supra desvol ării hcr.kulti rii în col
hozurile învecinate.

în zona de ac iii ate a S M.T.-uIui 
din Ciudinovskaia. un număr de 25 
de colhozuri au piantat livezi și 
grădini de zarzavaturi.

Alte S M.T.-uri se desvoltî rapid 
luând aspectul unor adevărate oră
șele. Acesta este cazul fermei S. 
M. T „Wiiims” din raionul Bu- 
zulukski din regiunea Cicalov. care 
a căpă at denumirea de „orășelul din 
stepă” datorifă\aselor frumoase care 
servesc de locuința p-.’rscnalului S. 
M.T. precum și clubului și instala
țiilor de tot fe'ul. Desvo tarea a estei 
ferme S.M.T. a cunoscut un a emir.ea 
elan încât s’a simțit nevoia unei 
planificări a construcțiile r Ferma 
„Wi.iams” se construiește ca un a- 
devărat oraș, după un plan bine 
chibzuit.

In 1950, Ia sfârșitul planului cin
cinal pos bc ic, cons rucția acestui o- 
rășel de stepă va fi t ruinată P in
tre dealurile regiunii Cicalov se va 
întinde un oraș cu străzi drepte, cu 
■ rădini. parcuri și edi.icii publjce. 
'n cen rul orășelului se va r dica c u- 
bul orașului. Labara o ul de c rcelări 
• gro'ehnice va fi adăpos.it intr'o 
clădire speci li Casele c re vor s rxi 
drept locuință perscnalului S M.T.- 
nltii, vor fi prevăzute cu tot con
fortul, cu lumină electrică și cana
lizare. Orășelul va avea o n are li
vadă și un parc în ins. Drumurile 
care duc spre o-ășel și s raz le vor 
fi phn'ate cu copaci.

Es* *e  evid.n*  ca o asemenea f i mă 
model cu aspectul unui oraș modern 
va seni nu numai prin munca ei

— Agenți le ameiicane de presă a- 
nunță că armatele populare au ocu
pat orașul Kiangpu. situat la 7 km. 
Sud-Est de Nanking.

populare chineze au 
asupra orașului Hei- 
Ia 35 km Nord de

— Comunicatul car ierului general 
militar al Kuomin.angului r.cvn așle 
că forțele armatei populare au tre
cut fluviul Yang Tse și în apropiere 
de locali atea Wuha Ia 20 km. Sud' 
Vest de Nanking.

• * *

MOSCOVA, 21 (Rador). — In șe
dința din dimineața zi e de 20 A- 
prilie a celui de al X-'ea CongTes 
al Sindicatelor Sovietice, au înce
put discuțiile la rapoartele Consi
liului Central al Sindicatelor și ale 
Comisiei de Control.

Primul care a luat cuvântul a fo t 
președin ele Comitetului Central : 1 
Sindica u ui Munci oii r M t’Jur- 
giști. Efanov care a vorbit despre 
succesele obținu e de metalurgișlii 
sovie.ici.

' luat apoi cuvântul LouiS Sai- 
llan: secre arul genera! al Fed'rației 
Sindicale Mondiale, car. a a l is sa
lutul Federației.

După încheierea discursului 'u.
<| , i ci si prin asp.cul evlc- 

r or. ca i i c ’ ?'u pentru colhoz

SITUAȚIA DIN CHINA 

ale forțelor 
chineze

I 1 50 km. Est de Nanklng jl 30 km. 
Est de ! Ing Kiang.

I su ' ung T ung punct strate
gic d osebit de Import ut, este de'- 
puri ă de malul sud c al fluviului 
Yangs ke printr'un braț de apă 
foarte s.rănit.

• * •
NANKING. 21 (Rador). — For

țele populare chineze au început a- 
tacul asupra capitalii provinciei. 
Sliensi Taivuan

Reprezen an ul guvernatorului ț r - 
vinetei Spin i la Naiki ig a anunțat 
că forțele prpulare au ocupat a ro- 
dromurite dela periferia orașului 
Taiyuan.

la .Rlzospasl's", organul Partidului 
Comunist din Grecia.

Presa i'ln Atena trece sub tăcere 
aceste asasinate. T aldar s a decla- 
lat că a primit 'rn partea sec ctaru'ul 
general al ONU, Tryge Lic o teie- 
gra ă cerând animai ca acestor e- 
xecuțll. Telegrama insă dură um a 
spus 1 sa darls „a sosit prea târziu".

nici în munca de ridicare e onomLi 
și culturală a satului sovietic.

Amenajarea ferme'or ți orășelelor 
de munci ori agricoli a început să 
se facă și în alte SM T.-uri din re
giunea Cicalov Numeroase case de 
locuit precum și clădiri auxi iare au 
fost construite în numeroase S.M. 
T.-uri sovietice. Un număr de 5(0000 
de pomi rodi ori au fost p anlați în 
ul inii ani în livezile fermelor c eate 
de S.M.T.-uri.

Constatând elanul cu care se d s- 
voltă fermele model din jurul S. 
M.T.-uri'or. Ministrul Agricul urii 
din U.R.S.S. I. A. Benedic ov. a 
dat o dispoziție p in care, recoman
dând exempul S.M.T.-urilor din U- 
craina și Ural c re tuf ror S.M.T.- 
urilor din întreaga U R.S.S., să p'an- 
teze livezi și perdele fores iere de 
protecție, să construiască lccuin'e și 
garaie, edificii pub'jce și cluburi du
pă planuri bine chibzuite.

Recomandarea minis ru'ui Agri ul- 
turii din U.R.S.S. a devenit o che
mare la noui iniția ive. un puternic 
îndemn în muncă, pentru numeroase 
S.M.T,-uri sovietice. In cursul anu
lui trecut, pe fermele din j irul S. 
M.T.-uri'.or s'au sădit sute și mii 
de pomi f uctiferi și de p ante de
corative. In cursul acestui an se ver 
creii pe lângă a’te noui S M.T.- 
ur(', centre de mecanizare a muncii 
de plantarea păduri'or în vederea 
reali ării planulii de transformarea 
naturii.

Precum se vede Guvernul Sovie
tic și Partidul Comunist (hi f I s sc 
toate mijloacele și forțele necesari 
pentru ridicarea ripidă a nivelului 
agriculturii socialiste.

S.M T .utile precum și stațiunile 
de mecanizare a muncii de p| n arca 
perde'e'or forestiere a i d venit, cu 
ajutorul organelor de par iJ și a a- 
paratului de Stat sovietic, puternice 
centre de cultură la sate și modele 
de frșiu «i de orgmtZ're gospodă
rească fcn ru co’.h- znici.

AUTORITĂȚILE 
DIN CHINA 
1 LIBERATĂ 

DORESC PACEA
PEK1NG, 21 (Rador). — Agenția 

C Iiiu N ufi *rans  Ite:
n urma lefuzulul gu e nulul Kuo- 

nilntangulul de a copta ce e 8 eon
ii (II dn pace a'o Iul Mao T e Dun, 
caro au I1 st discutate n nmănunt 
In cursti' negocierilor de pace duse 
In Pekin e Intre delegat a regiunilor 
eliberate d<n China I delegat a Kuo- 
ndntangii'u1. președ'ntele Parildulul 
Coinun'st Chinez Mao Tse Pun șl 
comandantul suprem al armatei po
pulare d eliberare remra'ul Clu 
Leh, au dat ua ori in do rl ca e cere 
soldatllor arma'el populare sa por
nească ni a șui l"’po r va Na klngu- 
lul. Ordl ul de zl cere de-semenea 
armatei populare să zoleze torțele 
reacționare a'e ' uoin ntangulul șl 
să aresteze pe crlm nalil do război 
al Kuomlntangu'u', ale căror nume 
se râse c pe Ista publ cată la înce
putul acestui an de comandamentul 
arn atel populare.

ORDINUL DE Z| DOVEDEȘTE 
ODATA MAI MULT DORINȚA DE 
PACE A AUTO/’ITAT LOR DIN 
CHINA ELIBERATA, DECLtRAND 
CA VOR FI ÎNCEPUTE NEGOCI
ERI DE PACE CU ORICE GU
VERN PROVINCIAL AL KUOMIN- 
TANGULUI CARL ESTE G \TA SA 
AJUNOA LA O ÎNȚELEGERE 
PAȘNICA.

Ordinul de rl subliniază că guver
nul Kuoml tan u ul a ost pr Inlt in 
at (udinea sa nega Ivă lață de con
dițiile de pace, de pr nclpalul crimi
nal de ră bol chinez CI ng ' al Shek 
șl do către Imperialiștii ang'o-amerl- 
cani.

BULETIN EXTERN

• * •

— Forțele 
început a:acul 
moran, situat 
Hankcu.

împotriva Intențiilor guvernului reacționar

Poporul indian luptă împotriva 
rămânerii Indiei ca o anexă 

a Imperiului Britanic
DELIII, 22 (Rador). — In cercu

rile democrate indenr dcnine-ș e o 
prolund i fngrijor. re in legă uiu cu 
conferirii ■ pr'mflur nrn .trl ai do
min oanc or britanice care s’a des
cins la Londra la I Aprilie.

Cumințind convorbirea, pr mulul 
mln's'ru I' d an Pandit Nehru avută 
cu fruntaș' Crniresulu N tonal 
Indian înaintea plecării sale la Lon
dra ziarul Ve'ali icrie Intr'un edi- 
tori.il inți'ulat , hotărlria de a 
transforma Ind'a intr'o anexă a Im- 
periu'ul l'rtairc" următoarele:

„Af rniațijle că și pe viitor India

Puternica maniîesfa|ie a studenților 
africani și indieni împotriva 

discriminărilor rasiale
LONDRA 22 (Rador) — Miercuri 

a avu1 loc o putern’că manifestare 
a studcnțl'or a'ricanl și indenl Im- 
po'riva primului mln'stru al Afrleei 
de Sud Dr. Malan care se atlă la

Krasnaia-Zvezda demască din nou 
caracteral agresiv al pactului 

Atlanticului de Nord
MOSCOVA V (Rador). — Co

mentând Includerea Portugaliei în 
tratatul Atlan cuini d" Nord co- 
menatorul ziarului Kra'-a a-Zvezda, 
Silvest'ov. arată că această i otar.lre 
a dipli mâților anglo-americani de 
a include în mod fățiș Portugalia 
fascis ă printre membrii blocului a- 
gresiv nu a fost luată sulr't. Ei au 
soeptit că invitarea Iui Salazar pri
etenul lui Franco ca ..înaltă parte

Louis Sail'ant ședința de dimineață 
a luat sfârșit

• * •
Ministrul armatei Kennet Royall 

a prezentat Joi după amiază demi
sia «t1 p'e'edintelu Truman.

Președintele a primit demisia.
• • •

Corespondentul ziarului Chicago 
Tribune anunță din Formosa că do- 
curile de pe această insulă sunt ti- 
xite de nouile avioane sosi e din Sta
tele Unite. Peste ur.a sută avioane

DIN SFERA IMPERIALISMULUI
OLANDA

HAGA, 21 (Rador). — Ziarul De 
VARHEID anunța ii echipajul va
sului canadian Dinoval ar.corat în 
rada portului Rotlerdam a dec'arat 
grevă în semn de pro est împotri.a 
micșorării salarii r cu 15 la s ă.

Munci.o ii din Ro.krdam s’au soli
darizat cu marinarii caa.ndi ni și au 
refuzat ia descar.e vasu . Poliția o- 
landeză a ares.at pe marinarii ca
nadieni.

BRAZILIA

RIO DE JANEIRO. 21 (Rado ). — 
Din ordinul Mi. isterului de Justiție 

va fi strâns Irgata de Imperiul Bri
tanic au prudu'. i d nd de a agire 
. ui ■ arc n cer urle progresist*  
din Hel'l. Lub ,', 'adi R-nublicii, 
India va fi transformată I i'r’u a- 
nca imperiu'ui tir tan c Aceasta 
intenții e te inaccepiabilă pentru 
c« c re >u 'uptat ren u libertate*  
țări n •••“

Organizația studenților din ' 
kr,pad 'acut a .rar popoa
rele >i:d ei ‘a manile teze in semn 
v p',,. înipotr va ra ânerii mal 
di o i a Indici in cdrul niper u- 
lui Iritante.

I endra la Conferința Corrmonveah- 
ulul.

-'ud "ții au profesat împotriva 
prd't cel și di crin Inări rasiale a gu
vernului M; lan. In urma a'acurilor 
poliție manifestanțli au fost îm
prăștiau.

contractanta" la Washington ar fi 
in emnat o dovadă fără nici o um
bra de Indo ala a frontului agrslv și 
reacționar al aJîantii Atlanticului de 

Nord, lucru care ar f putut să dăo- 
re e mersului tratativelor.

De aceia Portugalia a fost invi
tată ofic'al să dev nă membră In 
noul bloc creat numai după elabo- 
larea textului tratatului.

bombardiere și 51 avioane d, luptă 
au fost descarate in ultimele doal 
săp amâni.

• * •
Cuei rnul Laburist a exceptat dela 

naționalizare un număr de 7 mari 
intreprnde'i deț nule de marile mo
nopoluri britanice ale oțelului de-și 
; ces c intreprinderi ntrau n cadrul 
legii de naționalizare a intrepr nde- 
r lor nr'aurgice.

al Braziliei poliția a închis sediul 
comitetului de luptă pentru pace, a 
confiscat literatura răspândită de co
mitet și a arestat o parte d,n con
ducători.

| FRANȚA |

PARIS 21 (Rador). — Consiliul 
AsoJațiii Interni i nale a Juriștilor 
Demorruți a pub icat un c< muni at în 
care exprima .regretul că guvernul 
Francez nu a ccordat unora dintre 
membrii sfii viz.le de intrare în 
Franța pentru a parjiipa la i. ru- 
n rea Con?iliului, sa i a ac r ’a arte 
d.n \izc chiar in ziua i •,răririi Con
siliului.
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