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H PI A Șl DE SARIHTOARE A 
PP I Pl ARIATVI VI 7IILA SO- 
I IDAPITATI NTPRNAȚIONU.r 
A MUNCIIOR’LOR HIN întrea
ga i v.me.

Pentru ml e II din Valev Jiului, 
care au minuscul >ub Io ele cele 

! mal sălbat'ce e^pl «tarea 9| t - 
roarea regimurilor burghez 
• ’.-reMl i Mii a constituit
d «lungul anilor o yl de relnproa- 
pJtare a fort lor vl de volflca e 
a tăriei lor o zl de noul spe
ranțe •! de mhărhă are la lupta 
pentru de&cltușare din robia apl- 
talktA

Cflte sforțări h’hu rebult de 
pună m'n r'l noștri câte 
n’au lut unt t • I n flecare 
(ru a-șl an'festa • olnta 
ren'a cu pr’lelul zilei de
In flecare an el rveau de lup at 
cu r «Mctl’fe Impune de guver
nele c’o oe?(l ?l 1 and te tl, rveau 
de b’friin'at ternare ■âlbntlal a 
landarnTor | »~entHnr o l't enes- 
tl iv au dc luptat cm manevrei» 
trfldfitfirlor d'n sindicalele galbe
ne De n ul e rl 
cu «'5nge, cu ani 
c’ l*orl ia"?re sl 
această vnfnti 
n’au Cip'tu'nt 
du^inulul de 
aa'e mfir'ave

Cu totul alt le sunt condltP'e 
In car^ muncitorimea minieri din 
Val a Utilul **rbă*ore$ e anul a- 
oesta rlua de I Alai

Astărl ’ ln*rl| nu trebuo sA se 
mal ascundă prin păduri — urmă
rii dc 'andarm’ $1 copoii politiei — 
pentru a-sl manifesta solldarPntea 
de luptă cu Intre» prolet riadul In 
locul npnra'ulul de stat tâlhăresc 
din trecut avem un -parat nou 
care se află !n r» âna c'asel mun
citoare. In locu' Jandarmilor șl 
rllor polițienești avem mlllfa 
porului care este sol'dară cu 
sa muncitoare- Aparatul de 
sărbătorește acum ziua de 1
cu ace'aș entuziasm ca șl mlnedl 
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său de a 
de atunci
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cl-sel munclt'înre 
I m b'll ată de Partidul 
antgardă. s’au realizat 
o serie de schimbări d"

ord’ econo’n'c <ocal al cultural, 
aien c a Imhunâ Atl condl(l|l» de 
> l>(4 a elor Ce muncesc |l laiul- 
llllor lor

•u luat fllnti numeroase cfc*r’l- 
<le rl oe tru c-mlll mlne-llnr, 
l'-râ 'lecare mini func'lonea- 
cantlne a care iau zilnic masa

peniiu deMolUrea gospodl- 
ucric.'e de 
pe baze
»e duce

tal, puiru a-e- 
«ocl II. e a «trleA- 
o lup 1 il'ir.i pen- 

poalbllllă| lor do
cbla unlor

>ntâtnl e până acum .'au 
in i r c|ia ridicării nl- 

cu (ural al utasseior n an
din oralele șl satele |ude- 

pornli cu mal

re
P" 
ri 
■nil de mineri

La (ara se duce o uptă Intensl- 
I caia 
rlllor 
zarea 
tur I,
Iru Ingiidlrea 
eipl nlar - ale

Suc esc Iii emu le *1 real zirl 
u uiul 
ob|lnui 
»elu'ul 
clioare
(ului nostru S'a 
uni iă Intens tale la lupii pen ru 
lichidarea annllab tismului Su’e 
de coli, ecl de cimlne culturalo 
«I cluburi munclioa e au luat llln- 
|i pe Ini et cuprinsul ludefului

l.uptind sub conducerea orga
nizați <>r de Par I , munc lorlmea 
din Va ea J 'ilul 
liireaga tari 
d

— la lei ca In 
se poate mândri

I .Mal cu un bllaut de real zirl 
In iptulrl mărețe- Aceasta II

sporește încrederea in proprlile-1 
lor( t li da un avânt de lupii, o 
Iu .e ma !. t lila In upta el pen
tru con tru rea socialismului tu (a- 
>11 uons ra

ia timp ce clasa muncitoare In 
(irll Imper allste geme sub 'ugul 
exploatării (I lupți tot n al dârz 
impotrlva burglie lei, In tara 
noastre, datorl'ă eliberării noastre 
de sub fascism de către g'orloa- 
sele Armate Roșii $1 alutorulul c- 
cnnom'c sl politic neprecupețit al 
.Mar el Uniunii Sovietice, clasa 
muncitoare, aliată cu țărănimea 
muncltoa e șl Intelectuale progre
siști, sărbătorește liberă măreața 
zl de l Mal, șl luptă dârz pentru 
lichidarea definitivă șl totală a ul
timelor rămășițe de exploatare ca- 
pl'alistă

Cu toate succe-ele obținute In

(continuare în pag. Vl-a)
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CINSTE MINERILOR FRUN 1 AȘI IN PRODUCȚIE!

*

STOICESC. I0ANULRICH ȘTEFAN 
^Decorat cu „Ordinul Alunei!”

Șeful unei grupe dela mina Jiet- 

Lonea, care dela 17 Aprilie lu

crează i:> contul programului depe 

luna Augu-M.

BARNA ALEXANDRU 

Decorat cu „Ordinul Aluncli"

Șei de grupă la mina imnoasa- 

In decursul celor 30 de ani decănd 

lucrează în mină, a reușit să ridi

ce multe cadre de mineri-

LUPAȘ IUSTIN

Șelul unei grupe dela Lupeni, care 

depășește norma cu peste 80 la 

sută.

LUP SABIN

Șef de grupă la mina Pețr la. DeȘ> 

int n'pină mari greu ăti în munca, 

datorită destoiniciei ș| priceperel 

sale, grupa lui înregistrează fru

M0HAN FLORIAN 
Decorat cu ..Ordinul .Muncii"

moase succese-

Șef de grupă la min^ Lupeni Le 
o bogată expereinta in câ.npui 
muncii, tovarășul Mohan Floriai 
• e să conducă rupă sa. în lupia 
pentru a extrage cărbune mal mult 

și de bună calitate

Setul grupei fruntaș» de tinen 
deia mina j e'.-Lc c Acsasra .
p. I trece ncttn •> -. cu >er*
<» i sută Munci, rir.im a 
'.mpina r*tia d ) Ma cu nrau-

. 27 Aprilie da: »ll la WW 
pești normă.

Muncitori si din industria minieră!
planul de parc
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2 ZORI NO!

La Sântămăria-Orlea, pe "fosta moșie a grofului Kendeffi...

O NOUa gospodărie agricolă de 
STAT SE DESVOLTĂ ÎN FOLOSUL 

POPORULUI MUNCITOR

cehu r'BÎ m:> e 
aida țăranii < 
stinge — ne

La poalele munților Reteza In 
nlaoisa Ța a a liaț gulul pe o 
întindere c t v -z cu ochit se 

fia nu de mult, moșia conte
lui Kendeffi: pământ arabil, pă- 
i w. munți împăduriți și un c s- 
.*4 așezat li capătul cont mei 
CI Mă mari >-Or c a.

Acam în o ul moșie! se a lă 
'?a^xxMii.i Agricolă de Sta . unde 
’fraai -araci care în tiecul i a- 

«■ altă bo ăție decât putec a 
Halelor de muncă, muncesc acum 

cri și cu tragere de 1 ima: 
'Hai t al lor, al
- r Liimcitor.

Pe -alc: < ra locul 
r>-.frâu. Pe moșia 
rna exploatați la
«.nne tov. F eșeriu b n secretarul 

zyw^atiei de I ază P M. R. 
P’a Gospodărie, de când însă pro
prietatea a fost nat <m ■ zam totul

■ < schimbat
* * •

Mergeam prin castel Aici !o- 
cr.rșâe e ectricl.inul fermei — ne
■ me tov- Fleșeriu- In camera cea

stă omul dela grajd... aici 
att-șie magazionerul... Locașul 

wre al ăda â adăpostea desfrâul 
v. luxura, a -um e transformat îj 
,<-nintă pentru salariații I rmei, 
neutru acei care acum câțiva a i
• tei tn curte nu aveau voe să 
latre. La purier sunt birouri, can-

!!tov. Fleșeriu ș ie multe f in Id
• lucrat în trecut pe moșia lui 
KendefU. Iși amin ește ci m în 
>trap ce sute de țărani trăiau de 
,«-1 pe mâine, con e e a pus d n- 
furăl de aur unuia din re c ii să/ 
xie curse. Ba tn pod — după ce

ami-am alungat depe moșie 
-rfcMt un jug pentru Inhănai 
suol—

•»•
La Gospodăria Agricolă de S a’ 

tfela Sân ămăr>a-Oriea se d puni 
a munră intensă, rodnică și 

«reatoare. Și au avut muncit, rij
nalte de făcut ai i Cei ca e av 
, er»t au lăsat totul în părăsirea 
ty dacă n’ar fi fost ei vîgi- 
■ng. atunci <ând „domnii” _ au 
n-xat, date știe ce s’ar mai fi

----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comitelui Provizoriu "al 'Matului Popular JuJeJeao 
a pornit la lucru

Importante lucrări de ridicare a nivelului de trai 
al muncitorilor dela Gospo iăriile Agricole de S'at

pu'ut Întâmpla unul din Iii con
teni ascunse e în i’o sobă o gre
nadă... A găsit o tov. M< liți, st
ere 1 arul Gospodăriei.

* * *
In cins ea Iii I Mai ii i s’a 

muncit pe'ntrecute, Gospodăria 
e prin re fruntașe e din țară. In
să nânțari'e au lost terminate Ip 
grădina d • zar/ava uri s| aranghe- 
lul <■ deja prăși . iar răsadurile 
sun1, deja mari. Iu sera de f.ori ay 
ini ori tr nda irii.

Gospodăria va putea acum să a 
linii n eze cu /a zavaturi piețele 
din Hațeg I l’r roșeni, va pro
duce sule dt“ kilograme de le
gume ți zarzava uri.

* * *
La grajduri iarăși se muncește 

cu râvnă. Cei 1U cai și 15 va. J 
suni bine hrănite ți curate. P t > 
Io ui a pă runs un sullu nou de 
vi iță și ordine, pentrucă fiecare 
muncește cu drag

De că e ori nu vin țăranii din 
comună să vadă cum se inun

ceș e în Goipidârla S aiului ce 
me oile se fo o ese aL 1 p ntru a 
le fo'osi șl ei. Și Gos;Kxlăria 1 > 
vini în totdeauna in ajutor, ba cu 
o rnaiiiiă au unealtă. Au 1 ce 
put s’o îndiăgească ț. rănii să
raci. d multe oii îndrumările C"- 
lor de aici i_au scos clLu încurcă
tură.

• a *
Gospodării în âmpină acum ziuș 

de I Mai cu rea izări f.iimoae. 
Doar din toamnă i s'au pus ba- 
ze’e șl îndată cc timpul a permiș. 
s’a |M>ini aici la muncă cu mul/ 
elan Toa e și-au schimbat fața 
Planul triinesțrlal a fost îndepli
ni fi depășit în cin tei 1 i 1 Mai

Munci oi li O irpodări ( au ș iu/ 
si în âmpine marea sărbă oare a 
pro’e arianului cu realizări în mun
că. Plinul de însămânțări e tirml- 
nat înainte de termen, vitele cât 
mai bine îngriji e și hrănite, cât 
mai mult ajutor țărănimii mun<i- 
toare, sunt lozincile pe care ei 
le-au tradus în fapt. ■

Îndată după Instalare, Corn - 
te ul Județean Provizoriu a în- 
ce >ut să depună o activitate 
rodnică și multilaterală in dire- 
cți i împlinirii principalelor Iul 
sarcini.

Comitetul Județean Provizoriu 
șl-a îndreptai pr'v rea In primul 
rând asuora problemelor de or
din economic luând în acest 
sens o serie de măsuri.

Gospodăria de Stat penrru 
creșterea de reproducători din 
satut Mesteacăn, înființată din 
inițiativa și sub îndrumarea 
partidului este menită să creeze 
un stoc de animale de rasă 
Până în prezent se pot vedea 
rezultatele frumoase obținute la 
această fermă. Cei 18 Murași 
de rasă <Simenthl»și <P<ntzgau» 
un armăsar, doi cai de tracțiune 
șl o vacă de lapte, sunt între
ținuți foarte bine, curați șl 
hrăniți la timp. Cele 10 hectare 
de pământ au fost arate și sunt 
deja însămânțate, cu plante fu
rajere.

Pe lângă fermă 
livadă în care s'au

ma! este o 
plantat 180

In prezenfa primului ministru Dr. Petru 
și a tov. V. Mârza ministrul sănătății,1

S’A DESCHIS
PRE VENTOR1UL
unde copii minerilor

La poalele Re eiatului. nu de
parte de Hațeg. în.r’o regiune 
pitorească e a-eza-ă comuna Pă- 
clișa.

Aici iți odi ineau nepu ința ți 
inu 1 itatea fam» ia baronului Po- 
gany, într’un castei înconjurat de 
parcuri și mari în inderi de pă
mânt. Aici locuiau ,.stăpânii” 
pen ru cart genera ii de 1 bagi își 

și 
vi-

lanț

plămădeau pâinea in lacrimi 
sânge bles emându-și ursita 
tregă. Aici orgii e se ț neau 
căci stăpân era desfrâul.

Toate bineînțeles pe spinarea 
poiporu ui robit.

Aces ea se întâmp au până la 
23 August 1944. Apoi baronii au

Țărănimea muncitoare din plasele 
Hațeg, Pui și Sarmisegetuza, în
tâmpină ziua de 1 Mai cu planul 

însămânțărilor de primăvară 
îndeplinit

"rmiad exemplele muncitorilor 
51fn toate ramurile industriei în- 
f-s^ețltâl de îndemnul și îadruma- 
-ra permanen ă a Partidului Mun- 
■'toresc Român, țărănimea mun- 
„voare conștientă de menirea ei. 

neșuoe toate e'or.urile pent u îm- 
-tjairea și depășirea Planului de

Urmați de apropierea zl el de 
Ț Mai, sărbătoarea clasei muncl- 
•exei țărănimea muncitoare cau- 
« B* sărbătorească această mare 

m, pria realizări concrete In câ
rti sarcinilor ce-i revin pentru 

WWrtania agricolă de primăva ă.
Astfel, în comunele din plasele 

t»atee. Pt* Ș1 Sarmisegetuza pân* 
1 M Pianul de însămânța 1 
orimăvarTva fi realizat sută 

setă- .
> dasa Hațeg, cu îndemnul 

«1 Gospodăriilor Agricole 
re Sfcut. dtatr’o suprafață de 5 35 

«dare pământ arabil, pană ia 
X de 27 Aprilie a. c. s^u 
■^Mat «44 h ctare, Cfectuan-

K|-ee 1
Ha tnerări. S’au

Rr. Bretea
vauua
rutlă

r^roxatajcca 90 h sută 
3’au evidențiat co- 

iele Sâtrpetru. Silvașul-lnferi 
,ica Română; rămânând din 
așezării mai puțin favo- 
_ tn urmă — lucrărUor

evidențiat co

comunele Boțorod și Râul-Mare„ 
precum ți Silvașul-Superior.

In plasa Pui. ca și În celelalte 
păși, cu aju orul coopera ivelor 
care au furnizat țăranilor utilajul 
necesar, din suprafața totală de 
3230 hectare, și 1167 m. p. ră
mânând ca până la 1 Mai să fie 
terminat și restul lucrărilor.

S’au evidențiat comunele Săla- 
șu!-Superior si Inferior, rămâ
nând îl urmă comuna Pietrosul, 
Livadia, Baru -Mare și Valea Lu- 
pu'ui.

Demascând chiaburi de teapa l i 
Valda și Hand Pavel. în plasa 
Sarmisege uza țăranii muncitori au 
reușit ca până în data de 27 A- 
prile a. c. să însămânțeze 2298 
dm cele 3002 hectare prevăzute 
pe plan.

S’a evidențiat comuna 
care a terminat lucrările 
ziua de 28 Aprilie a. c- 
ca și în celălal e plăși, 
1 Mai campania însămânțărilor va 
fi terminată.

Toate aceste realizări în cinstea 
lui 1 Mai, sunt o dovadă că 
țărănimea muncitoare ală uri de 
mund orime și-a înțeles rosturi e 
contribuind entuziast Ia propăși
rea economică a R.P.R.,

Demsuș 
fncă în 
La fel 
până la

Groza

pomi fructiferi S'a construit o 
co-.ină moder 'ă pentru 10 
scroafe cu o ir :ei, doi vi'ri și 
10 pcrc.l pen'ru îngriștt, iar 
acum selucretzî 'a c instruirea 
m<»i scăl iatori rnoierne pentru 
poroL

Cu t rate realiz irile <ie aici, 
muncitorii aveau un niv.-l de 
viațl încă scăzut, (n s ipjl de 
a lichida această sirmpe Co
mitetul Proviz >ri i Jil-ț-in a 
lutr mlsurl p-n1 i cniitrur-a 
unei cabine, in c ire m in morii 
perminenți și sezm eri al fer
mei să poiti fi caz iți in con- 
d'țiuni mal bune. In ac-astă 
cabană va fi și o sili le mese, 
amenajată cu m>b herul nece
sar. Lucrările a i in epu’ și se 
vor termina in cură id. Pentru 
a aștgura un n'vel I- trai mal 
bun oamenilor d • serviciu cari 
lucrează aici fără int erupere, 
zilnic câte 14 ore, sau luat 
măsuri neiesare de a fi înca
drați in conformitate cu munca 
ce o depun asigurând i li-se șl 
aprovizionarea cu alimente șl 
îmbrăcăminte pun carrele. Sau 
luat măsuri penrru aproviziona
rea fermei c i cărți progresiste 
ș1 alfaberiz irea cel ar 3 neșriu- 
torl de carte, salari ap ai fermei.

In ceeace privește lucrările

de însămâ ițare p-nirj ancele 
rarea in ju I -ț. ne nfirii C nni- 
tetu'ui Provzoihi s'a i in.ii (it 
pe câte 3 dă-i, în care d-- a 
săndu-se și dând sfii iri, sti
mulează o i n- > i i i mici l,t 
urmi acestei misii • nț i I i- 
să nânț ir.lor i unb 11 ițiț i 
data de 1 Mii irmâ 11 a 
terminate în întregime.

■ Pentru rid c ir-a poli 
tații m tn ii și renlab 1 t 
treprinderilor e -> i vn 
cuprinsul ju 1 -(ului . < i 
suri de a^roviz init -a 
materii pr ne Li preș; 
corn 'stihii d n 
înființat O crescî.'irie 
care va valo- f c i 'ur 
șl va adu e un v-mr 
mare

Pentru term narea 
loc duri de ș:a'i ii coturn ție 
din ju leț al no-rru, C un teiul 
Prnvizariu al Sf nu' n Pop i'ar 
Ju lețean a r-paruz.al o sima 

de 740 00) Lei, c'iace a făcut 
posibili coirinua-ea Ger'ir lor 
care în curând v r fi terminate

Min-ind cu efirturi ,po ie 
în cinsrea Iul 1 M n 2 i n <et d 
Pr-ivizoriu Județ-an a r uși' să 
d'» des legare unora dmrre 
principalele pi-obl-m» e -o i >m ce 
și c d'urale ale ju lețulu nostru.

. i ■

din Valea Jiului

•e 
fi

i!

I-

lalea *

e, ■1 n

’ 1 4t m V
i ir ru

d ie ulei

J <! i r A

el >r I 2

PACL
ÎȘi

și o

Mi

fugit cu (cama osândei ce 
meritau.

Stăpân a devenit popoiul 
In oamna anului 1948, Or.

hai Dotu și infirmiera Alexan
drina Dumi rescu aii primi. • ra
na de a per ecționa sanatoriul ce 
folosea pentru adăpos irea copii
lor minerilor trimiți în c lonia de 
vară. Se ajunse astfel li trans
formarea cas e ului părăsit de f ș- 
tll expoaatori. într'un sanatoriu 
modem.

Toite acea ea au reușit cu spri- 
jinu’ organizați i de Partid. cere 
a știut să mobi izeze muncitori, 
fentei și tineret, în muncă vo- 
lun'ară unde cot la c t cu țărani) 
munci ori, au dus la bun sfârșit 
o acțiune de importanță atât de 
mare.

INAUGURAREA SANA
TORIULUI,

a fost ffăcută în z ua de 27 A- 
prilie a. c. îutr’un cadru sărbă
toresc, de față fiind n mereși mun 
ci ori și țărani, precum și o de
legație guvernamentală alcătuită 
din Dr. Peru Groza. preșdin 
fele Consiliului de Miniștri l r. 
V. Mârza, minis rul Sănă a ii to
varășa Constau,a 
C. al U.F.D.R., 
Sârbu, d pu at de

Solemni atea a
nul Republicii, urmând apoi cu- 
vân ul de deschidere al t varășului 
C. Grigoraș, președin e e Comi
tem ui Provizoriu Județean.

In con inuare, în numele mi
nerilor din Val a Ji ilui a vsbit 
ovarășul Oh Tincu. Printre a tcle 

dânsul a sub iniat grija guver-

Crăciun din C. 
tovarășa Maria 
Hunedoara, e c. 
început cu Im-

muncli, grf- 
în toate dl-

prin 
Or.

prin 
ma- 
naș-

In urma ape u ui lansat de mun
ci orii dela , < irii ița R< șic” și 
..Visioi.” Bu ureș i, munci ri si 
mun ioirele Fila urii Lup.ni au 
porni, cu avânt în intr eeri so
cii ie e în cin.tea zilei de 1 Mai.

Cu toate greutăți c ivi e 
mun.ă, proi ramul de producție 
luna Aprilie a fost depăși cu 
la sută la fire , cu 41 la sută 
celolână.

In cadrul acestor întreceri,
secții de filat s'au evidențiat to
varășii Rusu Dumi ra care 
798S bobine a avut numai 12 bo
bine arun 
Ioana care 
vut numai 
depeuri.

La secția răsucit în cursul 11- 
nii Apri ie, tovarășei *

li 
Pe

7 
la

la

vop înviora forțele 
nu ui pentru oamenii 
jă care se răsfrânge 
re ,-țiile.

A luat apoi cuvântul tovarășul 
Dr. Mârza, ministrul Sănătății

„Snb ! idrnnw -a Partaduin* țd 
cu sprijinul sfaturilor populare 
vom reuși să ducem o lvptă dârză 
pentru ănă atea poporului” 
spus d-sa.

So'emni alea s’a încheiat 
cuvân'arca primu ui minis ru 
Pe ru Groza. care a ară at 
con rast cu situa ta din trecut, 
re'e avânt creator care a li at
tere în R.P R. unde a um toate 
mij'oicele și toa ă energia sunt 
foto 1 e în slujba poporului mun
citor.

In aplauzele fur unoase ale mul
țimii ce era de f iță, d-sa a în
cheiat urând și pe mai d parte, 
spor la muncă și succ s în toate 
acțiunile pe care munci arimea I: 
duce sub îndrumarea și spriji
nul organizației de Partid.

A urmat apoi din partea a doua 
a inaugurării compusă dintEun 
reușit festival arti tic, dat de co
piii af.ați la sana oriu.

In tot timpul cât s a desfășurat 
so emni atea inaugurării s-nat riu- 
lui pentru copiii minerilor, dela 
Păc’.ișa, en uziasmul a fost de ne- 
descris. POPORUL CARE A A- 
SISTAT EȘTE < ONȘȚIENȚ DE 
MARILE ÎNFĂPTUIRI PE CARE 
PARTIDUL MUNCITORESC RO
MAN LE REAL1ZEAZA PENTRU 
UN TRAI MAI BUN PtN'iRU 
LIBERTATE, PENTRU PRO
GRES.

din

ae h deșeri, Sdeș 
din 8357 b bir ■ a a 
19 bucăți a lin ate h

Berar Sa

Muncitori, țărani și intelectuali, 
Sprijiniți activitatea Comitetelor Pro
vizorii ale Sfaturilor Populare, or-

gane locale ale puterii noastre 
stat. Formați un activ larg

de
in

liiiu, Dobrovs' i Ai r li . i Ol 
teanu Reghina, lucrând cu o a- 
tenție deosebi ă nu au avut nic*) 
un fir rupt, ceea cc I ca na un 
mare aport adus în muncă ț n iu 
imbună ăți ia caii' ii

Lj secția depăna' ovarhșe’e De- 
meier Vi ma ara iza o depi- 
țire de 91 la ută. Gorgan Citii 
zc a 73 la -ută. si l de . n Marii 
/.I la su ă; țoale trei 1 cn ară în 
cornul lunii Mai bici d li 19 
Apri ie. Urmând ■ xemplul lor to- 

aie o
de 55 la sută, 
-u;ă. .Va inși I 

G il E| n 43 
El na ’OO/o- 

ortar s a i e-

varășeie Cazan Ecaierir.a 
depă‘ire de romi 
Gâr ea Ioana 55 la 
Elena 5 i la -u ă. 
la su 3 și Tyu yuc

Deasemenea la
vidențiit toiarâ ee Kiss E isabe- 
ta și ' io a luliana car. aj dipjșit 
norme’e fixate

Așa era altădată Ia 1 Mai
(urmare din pag. I-a)

timpul ăs a tovarăși ca
ares-

In
Moldovan sau Cristca erau 
tați: așa era obiceiul. In preaj
ma' lui 1 Mai arestau t tdeauna 
fruntașii munci ori or. 
lor conducă ori spre a i împiedica 
să par.icipe la serbări...

* * ’
Era prin anii 1933-34 când pin 

tru prima dată am început si în 
part manifeste. In preajma lui 1 
M i manifes e e Par idului împân
zeau Va’ea Jiului. Și minerul 
Dobay Ioan înc arcă să-și amin
tească :... vorbeau de sumei pe 
care le cheltuia fos ul rege Carcl 
și mai ales arătau de unde are 
el banii, adică de pe nci munci
torii.

Mergeam cu manifestele 
câmp și le impărțeam acolo 
fă-ându-ne că ne p imbăm.

Aveam 17-18 ani pe atunci... 
dar era cu totul altfel decât a- 
cum...

Tov. S rean Pe ri e șef de gru
pă la mina Lupeni. Iși arrin eș e 
cu ură: De câte ori n'am fost 
bă ut la poliție pentru că : m f st 
bănuit că împart manifeste. Și 
e drept, am împărțit de multe ori 
manifeste la 1 Mai.

Ei, da’ a unei se sărbă orca alt
cum. Prin anul 1919 nici nu s’a 
dat voe să se facă întruniri. To
tuși munci orii s’au strâns tn pă-

adevărații

pe 
pre-

dări. în locuri tăiniLe, și a cai<x 
fără să știe nimeni...

Și-apoi în 1930 după gr vă, iJV 
ră i a fost cpri ă rbătorir a I i 
1, Mai. .Cei care erau vtzuți lp 
grupuri erau imprășdați de ar
ma ă. Dar tot in pădure ne-ara 
găsit adăpost.

Da- ți când ne dădeau voe... 
prin păduri erau eza e mi safiere 
și ager ții ig ranței erau toț în 
mijlocul nostru

Ba am 
îmâmplat

Ne-am 
Mai mai 
Iul Grafi . Atunci mulți 
noi au f ost a es aii. 
au scăpat ascunzându-s ■. Numai 
noaptea ne-am puiul riîntcarce la 
casele noastre ca sl scăpăm de 
jandarmi.

* * •
Și așa ar povesti fiecare to

varăș: teroare, ares ări dar k ip- 
tă tot mai îndârjită. Așa era | 
Mai în trecut.

Dar
acum 
reanu 
ci or: 
o adevărată zi de lup ă pentru 
pace și -o. ia ism o zi de mani- 
fes are a tăriei clasei muncitoare. 
Ea e întâmpinată ca o adevărată 
sărbă oare de oamenii muncii de 
pretutindeni.

fost ți t Sdați. 'sta s'a 
prin .38”.
s râns . on pira iv de 1 
mu ți munci o i pe dea- 

diatre 
A ții abia

plin de încredere spune 
nu numai tov. H; bai Se- 
sau Dobav, ci fiecare mun-
Z ua de 1 Mai e astăzi
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Iată cum am muncit noi
în întâmpinare a zilei de 1 Mai

Din experienfa în muncă a câtorva mineri fruntași din Valea Jiului

GRUPA LUI KUDERNA 
o grupă care are în frunte 

organizator și un

EMIL DIN PETRILÂ 
un bun agitator, un bun 
bun gospodar

GRUPA LUI CSIMINGA IOSIF DIN LUPENI 
— o grupă care — paralel cu depășirea norm 

știe să realizeze economii de explosiv
Una dtn vechi'e girnpe frun

tașe de a mina Peirila. esle a ea 
condu a de tov. Rudenia Emil 
care luireaz* înVua aba aj cameră 
din sec oru! I al minei Pe.rila. 
Dea in epu ul anului cu cot. cân,< 
economia noastră naționala a in
trat pe lâga. ul p ani i ării aceaslq 
gru|d, condus* cu pricepere de 
iov. Kuderna n’a dat nici un pa,« 
înapoi dela îndepi.iirea cu cinste 
a sarcini or c -i revin, încheind 
fiecare luni cu depășiri de nor- 
mi de pes.e 4u la aut*.

Dej u^iiea de nor mi r< aliată d 

ffrupa iov. Kuderna. nu ea e , in
tre ce e mai mari dela n.jna Pe- 
trila. In>i Londijille £rele de mun
ci din aba.ajul său, lipsa com
plet 4 amecaniză.ii, ți norma da 
4,5 tone pe cap da om, a igură 
mineri or aces ei grupe, un 1 o de 
cins.e în rândul fruntașilor tn 
produc(ie.

IN CINSTcA LUI 1 MAI GRUPA 
LUI KUDERNA A DEPAȘ.T

NORMA IN MEDIE PE ÎNTREA
GA LUNA lU 46 LA SUTA

In cursul lunel Aprilie — ca și 
grupe e din ale aba aje din a c- 
torul I al minei Peirila .grupa 
tov. Kuderna a trecut prin mari 
greu Ați In munci.

Inși ho.ărirea nestrămutat! a 
ortacilor lui de a întâmpina xiua 
de 1 Mai cu rezul ate cat mal fru
moase tn producție, a făcut ca

...Și o echipă de tineri care știe să 
muncească disciplinat

Deți este formată numai d n 
tineri mineri, echipa tooarăfului 
Petr.c Petru care lucrează intr’un 
abataj cameră nemecani^at, îm
preună cu a.te două echipe din 
g upa tooarișului Dcak Ventzel, 
este una din echipele frunt fe dela 
Jiel-Lonea.

In timp ce echipa tovarășului 
Deak Ven zel depășește n< rma cu 
36 la cută, șl a.ea condusă de to
varășul Turok Anton cu 16 la su
lă, echipa condusă de . et.lc, de.l 
lucie ză cu acel « utilaj, in ace
leași condiții de muncă, 1N'"U M- 
P1NA ZIUA DE 1 MAI CU 0 jE- 
PAȘIRE MED.E PE ÎNTREAGA 
LUNA DE 27 LA SUTA.
CUM LUCREAZĂ ECHIPA LUI 

PETR1C
Una din marile calități ale gru

pei tovarășului Petric, este aceea 
ci ca poate fi citată ca un exem
plu de disciplină in muncă- Intră 
in mină la oră fixă, și in timp 
scurt ajunge in abataj. Acolo, îm
preună cu ceilalți mineri, tine o 
scurtă CONSFĂTUIRE DE PRO
DUCȚIE”, în care analizează si
tuat a a. atajului, felul cum trebuo 
să se muncescă, și ce trebuo să 
tacă fiecare miner din echipă-

Aceste consfătuiri la iafa locu
lui de muncă, au devenit o ade
vărat* școală pentru t nerll mine
ri din ech pa Iul Petric. In icurt 
timp el au devenit n Ineri de frun
te, care cunosc bine munca in a- 

Cinste fruntașilor în producție, care 
prin munca lor aduc o mare con
tribuție la îndeplinirea și depășirea 

Planului de Stat!
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munca tn aba'ajul tov. Kuderna vȘ 
se desfășoare intr’un ri m nou.

Lu.rul accaia a lo»t posibil pen- 
truci tov. Kuderna este un bun a- 
gita.or, un bun organlialor și un 
bun gosjxrdar tn grupa sa. A ș 1 t 
si Lămurea <;ă pe Pe.are orn tu 
pane asup.a importanței îndepli
nii ii și depăjinl noimei, asup a 
ndlcai ii uiveiu ui tehnic al fiecă
ruia.

Și tovarășii Cenușa Cornel, D- 
voracek Viilielm, Czuzk Miliai 
□ undei Karol. Klasiman iujiu.ȚlH- 
tca luan și cd.a ți din grupă, au 
porni, la m mcă a i.uri de tj- 
vară.u. Kuderna, urmâudu-i ex m- 
p.u. i 1

N-ci lipsa de me.anLtare, nici 
apa care curge pe dea upra în a- 
ba.aj, nici p csi nea, n au Imtie- 
decat minerii aces.el grupe să în
tâmpine ziua de 1 Mai cu cina e: 
peu.ru.ă munca este btue orQai.i- 
za.ă, iiecare miner, irecare aju
tor min.r «au vabone.ar, cunoaște 
bine ceea ce tiebue &ă l-că.

l.-.K L-LhsA Ai istr-iE, iN CARE 
GRUPA LUI KUDERNA A MUN
CII' CU SARGUINȚA IN ÎNTÂM
PINAREA LUI 1 MAI, A FObT 
ÎNCHEIATA CU U DEPĂȘIRE 
DE PROGRAM DE 46 LA SUTA.

ȘEFUL DE GRUPA KUDEINA 
EMIL ȘTIE SA ANTRENEZE Șl 

PE ALȚII IN DEPĂȘIREA 
NORMEI

Acum câtva timp, grup* tovaxă- 

bataj, case știu să muncească cu 
o productivitate ridicată.

MINERII DIN ECHIPA LUI 
PETRIC SCOT CĂRBUNE DE 

CALITATE
Paralel cu depă irea de normă 

de peste 15 ia sută pe care o rea
lizează in fi care zi, m nații din 
echipa tovarășului Petric Petru 
luptă pentru economisirea explo
zivului.

Găurile pen*ru împușcare nu 
sunt făcute la î târî plare. Ele sunt 
plasate in așa fel, încât cu ex
ploziv mai puțin, rup cărbune mai 
mult și în bulgări mai mari.

Astfel, la fiecare împușcătură 
echipa Iul Petric economisește 
câte 3-4 cariușe de exploziv, cea- 
ce însemnează la cant tatea acor- 
da'ă, o econom'e do 15 la sută-

Odată cu reduce ca pr cen'u- 
lui de cărbune piăfut, u inerll din 
această echipă reu'esc să dea 
cărbune cu un procent redus de 
•Ist. Acest lucru e posibil da orl- 
tă faptului că frontul de cărbune 
c împușcat rațional la fel ca șl 
cărbunele, Intere lațlile de șist se 
rup în bu'gărl mari, putând fl a- 
I s cu ușurință dn că. bune, chiar 
In abatal

ALTFEL, ECHIPA DE TINERI 
MINERI A TOVARĂȘULUI PE
TRIC PETRU ÎNTÂMPINA ZIUA 
DE 1 MAI CU NORMA DEPĂȘI
TĂ CU 57 LA SUTA ȘI CU CĂR
BUNE DE CALITATE.

șu'ui V siu losif. rare 'u ra Intr’uu 
aba aj din apropierea li i Kuderna, 
rămânea mereu tub normă. Lucrul 
aces ■ era, parcă o greu ate peu- 
tru e>. Ștlj j>r a bine, că jx'ntru ca 
plinul vă poată fi îndeplinit cu 
sucire , toile grupeîe trebuo ai d<- 
pă jească normele.

Infima din zile, tov. Kuderna 
a mers în aba ajul lui Va iu și 
in nume e orta ilor lui a chemat 
aceas 1 grupă Ia n refere. Lc-a a 
ră a că cele două grupe au c n- 
cli ții de muncă a emănă oare, șl 
că. In re erea e po rivi tă

As fei, ce e două giupe au por
nit la inirecere.

Insă ov. Kud-rna nu a’a ni irgi- 
nit numai la afâl. Din cmd In 
când tre<ea prin aba ajul lut \'a- 
siu și im|4r ășea minerilor din 
această grup* experiența In muncă 
a grupei sale.

De atunci, grupa Iui Vasiu n'a 
mai rămas sub normă De 1 crul 
aces a, sunt mu țumiți și oamenii 
din grupa tovarâ u ul Var iu, pen- 
trucă reușesc să producă mal tn uit 
și să câș.ige mai bine și tova- 
ră.ul Kuderna, pen rucă a reuși. aă 
desprindă o grupă din rândul c.lor 
codașe în producție.

CANDEA NICOLAE coresp. vj .»

Alături de minerii fruntași

Tehnicienii mineri din Valea Jiului frebue să lupte pentru reducerea 
necontenită a numărului grupelor codașe

Cu mult elan luptă oamenii 
inuncd dela exploatările carboni
fere din Valea Jiului pentru În
deplinirea și depășii ea sarcinilor 
ce le revin in cadrul Planului de 
Stat pe anul 19.9- De.i suntem la 
sfârș.tul lunii Aprilie, numeroase 
grupe dela minele Lupeni, Louea, 
Petrua și Aninoasa, lucrează In 
contul programului depe lunile 
Mai, Iunie sau ch'ar Iulie. Unele 
dintre ele, cum e e acea a tov. 
Urch Ștefan dela Jieț-Lonea, 
luc Cj, ă in contul programului de 
pe luna August.

In ultimul timp datorit* intro
ducerii ți extinderii — in măsură 
in * redusă — a metodei de pre
luare a lucrului pe schimburi, o 
serie de grupe foste codașe au 
reușd să îndeplinească și apoi să 
depășească uurmele, trecând ast- 
lel in rândurile celor fruntașe tn 
pn ducție.

Deasemenea, ext nderea trepta
tă a mecanizării, Introducerea de 
noul metode in muncă șl mașini 
unele inova e de tehnicienii noș
tri, cum este spre exemplu sco
cul oscilant bl ndat, inovația teh- 
nicianu'ul miner ZiPpenienig Sa
ri oilă, au menirea de a :porl pro
ductivitatea muncii in mină de a 
ușura munca minerilor do a aju
ta grupele codașe la îndeplinirea 
și depășirea normelor.

Cu toate acestea, in minele 
Văii Jiului mal sunt Inc* multe 
grupe care nu-și Îndeplinesc nor
mele. La Jieț-Lonea, Lupeni, Ani
noasa șl Petrlla, sunt zeci de gru
pe care iie din cauza greutăților 
provocate de situația exp'oatărli 
straturilor de cărbune, fie din 
cauza slabei organizări a muncii, 
sau din cauza numărului ridicat 
■1 thieițelor ■emotlvate **!■ lu

Sunt unele grupe de mineri 
în Valeu Jiului care depășesc 
ci mult normele, insă nu reu- 
ș‘se să economisească explo- 
sivul. Altele, atunci când caută 
să economisească explosivul 
produc mat puțin cărbune.

Sunt iarăși, alte grupe care 
reușesc să realizeze o producție 
spo'ită cu economii de ex
ploziv.

Un exemplu în acest sens 
nl-l dă grupa tovarășului Csl- 
minga i >sif dela mina lupeni. 
Pe lângă depășrr a normei cu 
43 la sută, această grupă re» 
aliz ază zilnic o economie de 
exidoziv de 18 la sută.

CUM MUNCEȘTE GRUPA 
TOV. CSIMINGA

Grupa tovarășului Cs minga 
Iosil lucrează la deschiderea 
de preabataje în set torni IV 
al minei Lupeni, și este com
pusă dm 9 mineri. Tovarășul 
Csiminga se străduește sar. 
dlce mveiul profesional al fie
cărui miner din grupă, pentru 
a putea produce cărbune mai 
mult și de calitate mai bună, 
cu economii de exploziv.

Oameni ai muncii din R. P. R. desvoltați între
cerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea 
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cru, luchee lunile de muncA fără 
să-și îndeplinească normele.

Rămânerea in urină a acestor 
grupe are repercursiunl atât asu
pra economiei Sta u'ui, deci asu
pra Intrcselor generale, cât șl a- 
supra iiteieselor fiecăruia: in pri
mul rând această rămânere In ur
mă îngreunează lupta pentru de- 
pășrea Planului produc) ei do 
cărbuni; iar In,al doilea rând mi
nerii din grupele care nu-și înde
plinesc normele câștigă mal puțin 
decât cel din grupele care unpli- 
uesc și depășesc normele.

Iată d?ce tre ue dată o bătălie 
largă pentru lichidarea rămânerii 
in urmă. E necesar să se intre- 
pr'ndă acțiuni eficace peri ru aju
torarea grupelor codașe In inde- 
pl ni ea planului șl rea Iza ea unui 
câ t g mal bun pentru toți minerii.

Cum putem realiza acest lucru?
La această întrebare răspunde 

Inițiativa lăudabilă și p Ină de me
rit a unor tehnicieni devotați cau
zei clasei muncitoare șl progresu
lui.

Iată câteva exemple: La Mina 
An noasa. grupa tov. Polotol Iile 
nu-sl îndeplinea norma. Sesl ați 
de acest lucru, sub ircctorul Bu- 
lea Tudor șl prim-maist. ul miner 
Go'goțiu Carol au mers in abata
jul tov. Polotol unde impreuni cu 
minerii acestei grupe au analizat 
cauzele rămânerii In urmă. Dup* 
ce an fost făcuta propuneri asu
pra îmbunătățirii procesului de 
producție, cu toții, au fost de a- 
cord pentru introducerea unei ra
ționalizări care s* ușureze munca 
șl să dea posibilitate acestei gru
pe si indep ineasci șl să depă
șească norma, raționalizare care 
cu siguranță ■■ va răaăae liră 
rexaltaț.

lată cum muncește grupa 
tov. Csimii ga :

Luctând în preabatajul res
pectiv, înainte de împ> șcare, 
minerii din această grupă fac 
un șram (adâncitură) în frontul 
de cărbune cu ajutorul a două 
ciocane de abataj După ce 
șramul e făcut d> la tavan până 
la vatra preabatajului, se per
forează Irel găuri pe o parte 
și 3 pe cealaltă a șramului, 
apoi găurile sunt aprinse.

Dzlortiă șramului care slă
bește stratul de cărbune, ran
damentul celor 6 găuri îm
pușcate e foarle mare, realizând 
astfel însemnate economii de 
exploziv.

CĂRBUNE DE CALITATE

Întrebuințarea rațională și 
economisirea explozivului, care 
contribue la reducerea prețului 
de cost, atrage după sine îm
bunătățirea calității cărbunelui.

Astfel, grupa lui Csiminga 
dă căi bune de cablate, in ca - 
bubele extras de minerii ace>tel 
grupe, conținutul de cărbune 
prăfuit e redus, cca mai mare 
parte fiind bulgări.

La sectorul 4 al minei Petrlla 
d:asemenl gru a iov- Valea Nico- 
lae nu-șl îndeplinea norma.' Pen
tru a vedea care sunt cauzele ră
mânerii In urmă, Inginerul Molie- 
ta — șeful sectorului — împreu
nă cu subing (ierul Benea loan șl 
cu minerii din grupa tov. Valea a 
ana izat posibilitatea lichidării ră
mânerii In urmă.

In ura a liotări 11 luate după a- 
ceastâ consfătuire de producție la 
fața locului de muncă, abaia ul 
cameră ai tov. Vilca a fcSt trans
format in abataj frontal.

Acum min rii din grupa tov. 
Valea muncesc iu condițluni mult 
mal bune decât in abatajul ca
meră, realizând totod tă depășiri 
de normă de cca. io la sută, e- 
conomll de exploziv șl material 
lemnos precum și cărbune de ca
litate

Deasemenea, la tnb a Jieț-Lo
nea a fost Introdus de către mi
neri in colaborare cu tehnicieni', 
un nou sistem de abataj cameră, 
denumit abataj cameră „H", in 
care minerii pot să real zeze fă
ră să depună ef rturl prea mari, 
depășiri de normă de peste 50 la 
sută.

Ce altceva pot fl considerate 
acestea, decât un nin aspect, al 
unei mal strânse colaborări între 
mineri cn tehnicienii mineri, 
colaborare de tip nou. Această 
colaborare, In Valea Jiului, se 
găsește abia In faza de început.

Insă ac st început al colaboră
rii strânse între mineri șl tehni
cieni pentru ridicarea product'vl- 
tățli muncii, trebue lărgit.

E necesar ca toți tehnicienii 
din minele Văii Jiului, să urmeze 
exemplul dat de tehnicienii care 
șl păi* acam aa lăcat acest la-

Deasemenea șistul, dac 
rupt din strat în bulgări n 
poate fi ales cu ușurințâ. 
care conrtibue la îmbuna 
rea calilății cărbunelui.

BUNA ORGANIZARE 
MUNCII — J ACI Ol- 
DL 8EAMĂ IN 1/EPz

REA NORMtl
Paralel cu economia de 

plosiv, ortacii lui realizeaz; 
semnate depăși f de no 
Acest lucru este posibil 
faptul că munca este bine 
vizată pe oameni, iar fie 
știe bine ce are de lâc, 
procesul de extr. gere a 
bunelul. 1 ranspoitarea m 
rialului lemnos in abataj t 
xaiea stâlpilor de armă 
pentru susținerea tovan 
perforarea ga nlor pentru 
pușcare precum și alte Iu 
neproductive sunt execi 
într'un timp mai scurt. 7 
acestea oferă grupei iov. 
mmga 1 sij posibilitate < 
iiuâ'ipuia ziua de 1 Mai, 
tun de economia de expl 
și cărbune de calitate, cu r. 
mu depășită cu 43 la s 

cru. Flecare grupă, care din v 
za condițiilor grele de mun 
sau diu cauza lipsei de organl. 
re a munc.i rămâne Sub normă, 
să Iie vizuală de tehnicienii mi
neri chiar in abataj. Acolo, cu 
toț I — mineri șl tehnicieni — să 
analizeze atent șl sub toate as
pectele cauzele care determină 
rămânerea in urmă, să se la ho- 
tărirl de c mun acord, care să 
fie puse In practică, p.ntruca ast
fel, rămânerea In urmă a unor 
grupe să iie lichidată metodic- 
Minerii trebue să primească cu 
dragoste șl bună voință pe teh
nicienii venlțl să-l ajute In mun
că. Să le arate deschis greutățile 
ini impinale In lupta pentru extra
ge; ea cărbunelui -| să se pună in 
pract.că iio.ănrlle luate in cadrul 
acestor consfătuiri-

Sub conducerea organizațiilor 
de Partid, sindicatele șl comisiile 
de întreceri de pe lângă exploa
tările carbonifere din Valea Jiu
lui, trebue sâ organizeze acest 
nou pruccdeu, care are menirea de 
a micșora Încontinuu numărul 
grupelor care rămân sub normă. 
Să exlsto o adevărată întrecere 
intre tehnicienii dllerltelor mine șl 
sect are, pentru alutarea șl an
trenarea grupelor codașe In lichi
darea rămânerii In urmă.

PENTRUCA LUPTÂND PEN
TRU DESPRINDEREA CAT MAI 
MULTOR GRUPE DIN RÂNDUL 
CELOR RAMASE IN URMA, 
LUPTÂND PENTRU RIDICAREA 
LOR IN RÂNDUL GRUPELOR 
FRUNTAȘE, ASIGURAM ÎNDE
PLINIREA PLANULUI ÎNAINTE 
PE TERMEN; SCURTÂND DRU
MUL CELOR CE MUNCESC 
SPRE O VIAȚA MAI BUNA, 
SPRE SOCIALISM
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DIN ȚARA SOCIALISMULUI
întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai La o ședință a Comitetului Executiv

în U.R.S.S
In cinstea z lei do 1 Mal, co- 

llalivul uzinei pentru construc
ția de n.atitii d n Ural, ..Uralmaș- 

luat noui attgaiamen- 
îult eterilor suda-

uzinei a hotăitt sâ

serii Injcgi de a- 
moderne.
unul din nenumâ- 
care arată ce re"

zavi.d", și-a 
it In cad iul 
Itlte.

Colectivul
'tut.i piue această al de sărbătoa
re a muncii priu indep Inlrea pla- 
Inulul cine nai, In ce privește nl- 
1 velul product el. In 3 ani Șl 4 luni. 
iEl ș -a propus deasemenl să mă
rească productivitatea muncii cu 
MJ la suta peste plan, să degajeze 
din fondul de rulment suma de 5 
m lioane ruble, să intrebu'nteze 
metode rapde de lucru la încă 
OU do mașini Șl să-și Inșu cască 
folosirea unor 
parate tel n ce

Acesta este 
ratele exettip'e
zerve inepuizabila posedă tndus- 
Iflll sov ei că Întrecerea soc ahs- 
Ita pentru indepluiirea inaiii e de 
tcrm.ii a planului cine nai de du
pă războlu, d scltide posib.l tați 
noui pentru accelerarea ritmului 
do muncă, ameliorarea conduce
ri financiare a intreprinder lor șl 
in bună ă(irea calității producției- 
Întrece, ca soc a stâ n c nstea zi
lei de I Mal, care la ampoaie In 
în rcaga t. ră, provoacă un șl mai 
mare avânt In muncă în sânul 
masselor muncitoare.

l a 29 Aprilie al acestui an s'au 
tmpl nit 20 de ani de când cea 
rte a 16-a conferință a Part dului 
Comunist (bl, a ad e at un apel 
către iod muncitor 1 J 
fara Sovietică ca să 

lînt recerea in toate 
con tructiel socialiste.

In prezent, întrecerea a căpă
tat caracterul unei imense mișcă
ri populare, care a angrenat mi
lioane de oameni al muncii.

I V. Stalin a numit întrecerea 
soclal’s ă, metoda comunistă a 
«tonstruct ei socialismului- Activi
tatea constructivă pl’nă de Insu- 
fl-flre a milioanelor de oameni al 
muncii, angalatl în întrecere. îl a- 
otop'e d'n ce în ce mal mult de 
comun sm. Regimul socialist din 
Tara Sov et că a stimulat forțele 
creatoare ș1 talen’ele fiecărui om

sovietic. Oamenii sovietici au de
venit creaturi act vi ai st riel, in
teresele lor se confundă cu Inte
re e e Matului socialist In mun
cile da construct o ale poporu ul 
sovietic, Inspirat de Partidul Co
munist (b), se manifestă toi mai 
clar o ut tudlne nouă, cu adevă
rat io i unistâ, fată de rr.uncă. Aci 
oste șl sursa avântului Impetuos 
al întrecerii socialiste, caro în
truchipează năzu ntele patriotice 
alo oamenilor muncii de u-șl con
sacra forța, experiența șl pr’ce- 
perea lor, pentru s-șl s ulI Patria, 
contribuind la o și mal mare în
tărire a puterii el.

Acestea sunt trăsăturile carac
teristice ale întrecerii tradltona- 
le în cinstea z lei de 1 Mal, caro 
se desfășoarfl actualmente la o- 
rașe și la sate, în Uniutfa So
vietică. Nobila tin ă a muncito
rilor ov etici d n Industrie, trans- 
poiturl șl agricultura este să în- 
t moine această zi pr n uoul suc
cese în muncă.

Intr cerea socialistă în clnsteu 
zikl de I Mal din acest an, o- 
gl ndește cu prisosință Inițiativa 
creatoare a masselor, tot ceeace 
este nou ș! prețios tn lupta 
tru indeplinlrea inainte de 
men a planului cincinal.

Numeroase întreprinderi 
luat artgajamen ul să acc
circulația fondului de rulment, să 
sporea că product a t est.- plan, In 
contu economiei m terialelor să 
mărească productivitatea maș’nilor 
șt apa ațelor. întrecerea social stă 
a de.enit mai profundă, nai LOga- 
tă prin conținutul său Toate aces
tea sunt o mărturie a con 'I nțel 
social ste a oamenilor munc'l. o 
expres e a atitud nil lor comunis
te fată de muncă.

In
1

dorinta oamenilor muncii de a fo
losi cât mul mult rezervele inter
ne ale producției. Acesta este o 
lemen'ul principal, care asigură 
r.tmul Intens al dezvoltării econo- 
ti lai naționale sovietice,

Apllo nil In practică angaju- 
rnen'.ele luate, colectivele între
prinderilor vor arăta prin fapte 
uum trebueac utilizate rezervele 
producției pentru Îndeplinirea ple- 
uulul cincinal.

Toți oamenii muncii sunt pă- 
trun i de faptul că întrecerea so
cial ta iu cinstea zilei de 1 Mai, 
este o nouă e'apâ Importantă In 
lupta pentru . indepiln rea înainte 
de termen a planului oinclnal, 
p.utiu mârlren produotioi si Îm
bunătățirii calității ei- Deaceea, 
este necesar să fie sprijiniți Ino
vator'! In muncă, Iar experiența 
lor prețioasă trebue să fie 
mal repede popularizată.

Deasemenl muncitor I care
5.-au msuș.t încă metod le s alia- 
novi-te de muncă, tiebuie ajutat! 
să se ridice iu nivelul fruntașilor 
in ii treceri, creindu-se în toate 
secțiile du uz ne fi fabrici con
dițiile necesare pentru munca co- 
I c. vă stahanovktă.

,,Întrecerea social stă spune: 
unii lucrează prost, a (ii bine, alt‘i 
și ma. b ne — să aiuntem din 
urma p: cel mai bun ca să rea- 
liz. m avântul generai'' (Stalin).

Acest principiu loltevc trebuie 
să or enteze toate organizațiile 
de Partid, In munca lor de con
ducere a intrecer lor soc aliste- 

ln.recerea socalistă in c nstea 
zilei do I Mal, mărește avântul 
oamenilor muncii sovietici șl st - 
mulează inițiativa lor creatoare 
In vederea obținerii de noui suc- 
ce e in lupta p n ru leal’zarea în
ainte de termen a planului cinci
nal de după războlu.

cit

nu

pen- 
ter-

ș au 
Iereze

al deputa|ilor oamenilor muncii
In 

alun, 
Execut iu al Soo etulul Dc-puiațl- 
lor celor oe muncesc ul regiunii 
Suerdlouec.

Dle< utarea in colectiv a diferi 
trier clie huni la ședințele corn - 
li tulul execut o, consultarea per- 
manerdi a < olaboratoi ilor di , d - 
ferite ,nelllMti fi întreprinderi 
fi u epeoiiil fiilor d u toate ramu
rile ști nțel, fi chiar a muncilor - 
lor • nipll, precum f luarea In 
cons dcra/le a părerilor expi ma 
le de deputați — toute aceetea a 
julă comitetul executiv ei solu
ționeze mai just di er tete proble
me In corespundere 
■ egător lor.

» * •
Am asistat la una 

comitetului executiv
din reg'unea Sverdlovsc- 
chestiunilor discutate d* comite
tul e ecutlv este extrem de ’ astă 
fl ■ ar i ă. I.a începutul ședinței 
a f<’it ■ xam'nat rroectul de p'anl- 
flcaro a loca *t Ații muncltore tl 
Bul’nuf, s lua ă In aprop'ere de 
noulle aține carbon fere. M mbrll 
com<t (ulu1 executiv au stud'at In 
a^ănunt'ine proec'cle nod loca- 
I tâ(l Arltl'ertul N colal Tuznefov 
a raportat datele principale asu
pra aces el localită'I Ea < ste pre
văzută pentru 18 rtill locuitori cu 
niaxlmuti de com>d'tă|l. In cen
trul localltă( I «e vor Inălfa clă
diri'» admln's'ratlve, cluhu ,
cine atograf. Se prevede de'c' I- 
derca a fase scol', 8 grădini do 
copil, 10 cresc, 9 magazine, 4 
amine publice, un restaurant, un 

hote', o labrcă de pâine, o fabri
că de băuturi răcoriți are- In lo
ca Ita e vor circula autobuze. De- 
asemenea vor II construite ’ spl-

fleoure 
are luo

Vineri la orele 13 
fedlnța Comitetului

cm interesele

din «adlnt*le 
al Sovietului 

Slera

tăr nil din 
desfășoare 
sectoarele

de
în’recerile consacrate zilei 
Mal, se manifestă puternic

un

tale, 2 dispensare, o pollcl pică.

Comitetul executiv a ascultat 
I ărorca cip lu.ală asupra proec- 
tulul du arhitectul — «el al re— 
giuu I «I de Inspectorii set «ido
lul sanitar-

Au lost luate In con Ideratle u 
set e de obse.vatll tăcute do a fl 
part clp n(l al șed otel. După câ
teva rect licări propuse de comi
tetul executiv, proectul a loel e- 
probal: S’u dat directiva do a »e 
trece IniedLt le ccnatru rea loca
lității.

Apoi a fost iscul'ată comuni
carea făcută de D rectorul trus
tului de lucrări do ooostruct'l ru
tele In satele reg uni vor fl con
struite anul acesta 2.000 ca e 
pentru țărani fl 1.070 dependințe 
In colhozuri. Membrii c mlt'iulul 
s’iiu Interesat cum este asigurată 
real zarea planului cum sunt li
vrete n a erlalele d? construcție. 
Adm nlstralorul trustu u a rapor
tat că coli ozurlle construesc In 
acest cop 40 labrcl de cărămlz1, 
10 fabrici de 
var.

Comtetul 
tu'u o serie 
tan'e a relevat nea unsurile In 
munci sa sl a cerut ca ele să fie 
hilătura'e-

Multă 
(lunii de 
gr.” le In 
manifestă u1 Interes enorm pen
tru cinematograf. In regiunea 
Sverd ovsc ie mărefte încontinuu 
numărul l> sta'alll'or cinema ogra- 
flce d'n sate. Biroul de filme d'n 
regiune dispune de l.r00 filme dar 
des’ numărul lor este rtât de ma
re. e e nu ajung totuși pentru a 
sat slace cerințele titanilor.

i> tim
iș umbrii 
cr.tlcat 

Închiriat

te ă ti 6 fabrici de

executiv d'nd trus- 
de directive mpor- 

nea unsurile

atent'e s’e rcordet chcs- 
construire de cltemnio- 
sate. Populația rurală

Pe
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Șl INDEPENDENȚEI POPOARELOR! _____

baza aumeroaseler duleaule ax 
primate de alegători «1 a obser
vațiilor personale făcute 
pul vizitării ralu nelor, 
corn telului executiv, au 
activitatea biroului du
illme tl l-au dat ndlcu|ll sâ->l im- 
bună ă|ească lucruL

Du pi aceasta, Cont t< tul Exe- 
eutio a dineu at raportul prezen
tat de șeful trustului de i lactri 
ficarr a ratelor, prlAtur la pregă
tirile pentru cousiu rea de arii 
eh ctrtf lente In co holuri, 1 ifra 
citaia de admiriistralurul Duetu
lui a p onorat obiecțiuni oehe- 
snente d n partea menibr lor co
mitetului exrcutio.

— Dumneata revezi 50 de arii 
când e nevoie de cel puț n 2400?

Șeful trustului a mohoal ocea
nia prin lipea de motoa «. Con» 
tetul Execuție hotirl ei adrereie 
un apei d rector lor tu uror uri
nelor din r-gtune pe> tru a ‘la
bil ''ari »!■ dispun de mo'oa’e 
tn piue f daci le pot p na la 
dispoziție pentru amenajarea a- 
rillor.

Co ' Itatnl 
el alte pro-

Intrau m«- 
conduct ori

• « •
Cu aceîaț' atenfle 

Executiv a examinat 
blem*.

In sala de ședințe 
reu noi funcționari,
al secțiunilor sovietului reg onal. 
El r portau In fa|a autori â|llor 
alese de popor rezultate e ectl- 
v tă(ll depuse, crpitind noul in
dicații.

In sala mare Inundată de lu
mini d urnea o ordine îl Ici*. Ea 
se slmfea In toate- Discutarea 
tuturor cSes lunilor purta un ca
racter extrem de viu. Se sltn(ea 
că toate c<.le d scula c Interesea
ză In cel n al Înalt grad pe cel 
prezent!. Memb.l, comitetului e- 
xecuuv erau severi In părerile 
exprimate. aceasta lasă nu-l îm
piedica să râdă fl sa glnaească 
alune, când Intervenea o situație 
hazlia.

Z ZENTOVSKI

Ti

Cuoernul eonlel.'c are perma
nent grijă de îmbunătății ea con
dițiilor de muncă ale minerilor. 
In UKSS este înfăptuit un gran- 
d os program al mecan zării tu
tu oi proceselor extracției cărbu
nelui, In ulnmii ani mai ales, 
au fost făcute foarte multe in a- 
ceaslă priointă. Nme ul triainte 
de războ u al mecanizării tăierii 
cărbunelui a fost de/ișit tn UR 
SS, acesta ăjUrigind să rep ezinte 
a proporfie de 9? la sută.

Inginerii și constructorii sovie
tici «u creat noi mecan sme cari 
ușurează mult munca minerilor. 
Au fost, de pildă, încărcate acum 
mașini care permit mecanizarea 
deplină a încărcării cărbunelui 
tn cele mai multe mine. Va fi 
astfel pe deplin mecanizat a um 
întregul proces: tăierea fl tncăr- 
carea cărbunelui. Această munci 
este tndeplinită cu succes de 
combina extractivă sovietică 

G-N.C."- Datorită utilizării a- 
cestei comb ne product vitatea 
muncii tn galeriile de ext agere 
sporește odată fi Jumătate pini 
la două ori.

Sunt larg utilizate deesememoa 
noile havenze tncărcătoare sovie
tice, cari lucrează la multe mine 
din ’bazinul Donețului. Deplina 
mecanizare a tn ircării cărbune
lui este înfăptuită paralel cu ul
terioara perfecționare a transpor- 
<rtl cărb*nelul din galeriile o*

Condicile de muncă
exploatare. Șt tn această prlv:nță 
se trece acum la noi mecanisme 
super oare. Paralel cu tncirca ea 
cărbunelui fi a rocei suni meca
nizate și perfecționate și cele alte 
procese de deschiderii frontului 
de lucrări.

Mare atenție este acordată îm
bunătățirii ulterioare a cond ț dor 
de muu 6 ale muncilor lor ce lu
crează sub pământ. Este amelio
rată ueris rea minelor, galeriile 
subterane capă ă lămpi ce tm- 
prăștie lumină de z ; tn vederea 
micșorării prafului din aer este 
introdusă stopirea locur lor, tn 
cari lucrează haoeuzele și com
binele fi unde este încărcat căr
bunele.

In unul cuient vor fi mecani
zate pe deplin toate procesele, 
dela galic a de exploatare până 
la tncirc rea cărbunelui tn va
goanele căilor ferate, la 70 mari 
mine ale bazinelor Donețului de 
lingă Moscova, Kuznețk și uite 
bazin» carbonifer» ale URSS.

Statul sov etic cheltuefte anual 
enorme sume tn vederea ocroti
rii muncii minerilor. Sndiratul 
muncitorilor mdustrtei carbonife
re din regiunile apusene ale UR 
SS, de pildă, a cheltuit anul tre
cut pentru ocrotirea muncii fi 
tehnica d» nguranjâ fn virtutea 

unor acorduri spec ale, PESTE O 
SUTA MILIOANE DE RUBLE. 
Asemenea aiorduri specia e sunt 
i clunate intre sdm n st ața mi
nelor ji comitetele sindicale. IN 
AFARA DE ALEASTA SUTE 
DE MILIOANE DE RUBLE AU 
FOST CHELTUITE IN VEDE
REA ÎMBUNĂTĂȚIRII TEHNI
CII DE SIGURANȚA ȘI A OCRO 
T1R1I MUNCII IN BAZA PLA
IURILOR DE STAT ALE Dl.â- 
VOLTARH INDUSTRIEI MINE
RE A ȚARII.

Statul sovietio a fixat o ser e 
i e avantagii pentru mili».'* In 
virtutea unei decizii a guvernului 
URSS a fost stabilită plăhrea u- 
nor alocații pentru stagiu de ser
ei, tu- Numai tn ultimul an li s'au 
plătit minerilor alocaț 1 pentru 
siag u de muncă fn valoare de 
câteve sute milioane ruble.

In m nele de cărbune sovietic» 
lucrează tn prezent peste 15 mii 
,,mine i onorific:-'. Acest (nalt 
titlu e>I» acordat prin decizia gu
vernamentală miner.lor c ri au 
lucrat sub pământ timp de zsee 
ani. Odată cu pr mi. ea acestui 
titlu minerul capătă o un formă 
și o insignă de onoare.

Vechii mineri, cari au lucrai 
mai mult de 35 de ani, primetc

ale minerilor
din parteu adm n'strației minelor 
locuințe tn folosi iți pe viafi.

Minerii ce au atins vărsla de 
50 de ani In caz că trec la pen
sie primesc pensii egale cu ulti
mul lor cășt g mi. loc u.

Toți muncitorii din rubsol pri
mesc un conced u anual de o lu
nă, tn timpul căru a capi.li ca 
plută căș'igul lor mijlociu. Mi
nerii tși petrec concediile lor tn 
case de od lină, sanatorii și lo
calități balneare. Comitetul cen
tral al s ndicalului muncitor lor 
indust iei carbon fere din regiu
nile apusene ale URSS dispune 
de cinci sanatoiii șt zece case de 
odihnă. Anul trecut fi-au petre
cut concedii'e tn ele zeci de mii 
de mineri. Trebue si subliniem 
ei de cele mai multe ori permi
sele pentru casele de odihnă și 
sanatorii sunt acordate minerilor 
cu mart reduceri: minerul nu plă
tește decât 30 din valoarea permi
sului, restul fl nd acoperit din 
fondurile as'gurărilor sociale z» 
stat.

Anul trecui bugetul asigurări
lor sociale ale minerilor din re
giunile apusene ale URSS a atins 
suma de 800 milioane de ruble, 
tar tn anul curent a fost alocat 
tn acest scop peste un miliard de 
ruble Fondurile asigurărilor so-

sovietici
ci Ie sunt alcătuite din co IzafHle 
obligatorii ale tn'reprinder lor, 
fiind ut i Zate In vederea plătirli 
ajutoarelor pentru caz de t ica- 
paci'ate d» muncă vremelnică, 
pe.it u t mpul sar tnel și nașter t, 
pentru permise e tn casele de 
odihnă fi sanatorii, p ntru plata 
pen i lor șt alte scopuri.

Bugetul ■ ndicatului est» alcă
tuit dm cotizațiile membrilor lui. 
Se che tuese importante sume din 
acest buget tn vederea desfășu
rării un i largi activități de lu
minare culturală prinlr* m neri. 
Au fost cheltuite anul trecut fn 
acest scop aprox mattv 50 mili
oane ruble. Sindicatul amintit mui 
sus dispune de palate de culturi, 
colțuri roșii, stadioane, parcuri, 
fn cadrul cărora es'e desfășurată 
tn mod sistem îtlc o variată ac
tivitate cuIFurală de tmassi.

Sindicatul și comitetele sindi
cale ple minelor acordă mar» »- 
te’iție îmbunătățirii condiții’or de 
fraiu ale minerilor, contribuind la 
o e£t mat rapidă înfăptuire a 
planurilor de construire a locuin
țelor și instituțiilor culturala 
Toate comitetele minelor nu for. 
mate pe Ungă ele comisii ale lo
cuințelor, alcătuite d n activ fiii 
sindicali. Anul trecui admintftra- 
fia minelor au «onMrutt (■ baia 

contractelor colective, ce sunt în
cheiate anual, aproximativ un 
milion de metri pitrafi de supra
față locativL

S ndicatul susține tn mod ac- 
ttv, ca fi toate organizațiile sin- 
d cale d n URSS, consfrulr le in
dividuale de locuințe, dând con
curs miner lor si capete credite 
de stat pe ferm n lung pentru 
construirea unor case proprii. A- 
nul trecut, de ptlc t pe lingă mi- 
rule dtn reg un le apu-en ale 
tării au fost construih peste zece 
mii de case individuale.

Minerit sovietici au toată posi
bilitatea de a-fi spori cunoftințele 
ri gradul de calif care, Mu'te 
mine au puncte de invățimânt, 
iar truriurile au comb nate de 
tnvăfllmănf, cari dispun de minu
nate laboratorii, cab n te pentru 
învățământ și un bun corp pro- 
fcsoraL

In decursul anului 19ă9 mii și 
mii de mineri nor hrmina cursu
rile și c.'c’ur le de pregăt re tn 
brigăzi fn cadrul întreprinderilor 
tndustriii carbonifere a URSS.

Minerii sovietici simt in mod 
zilnic marea griji a statului eo- 
vietie, răspunzând la rândul lor 
printr'o muncă plini de abnega
ție spre binele Patriei. Minerii 
pășesc fn primele rânduri ale în
trecerii socialiste tn vederea tn. 
făptuirii înainte de termen a ple
nului etneinal postbeli».
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MUNCIND CLI ELAN PENTRU ÎNDEPLINIREA PLANULUI DE STAT
MUNCITORIMEA VĂII JIULUI $LA ÎNDEPLINIT CU CINSTE ANGAJA

MENTELE LUATE IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MAI, MUNCITORII 

uzinei electrice din Vulcan și-au îndeplinit
Intensificând întrecerile socialiste și întărind disciplina în muncă,

Muncitorii

Peitrj i in'â'npins zi ta de 
1 M i — sârbătaarea solid iri- 
iâț i eo- ce muncesc din in
tre gi Iu ne cu siccesecăt mii 
frunxte in nuncă, muncitorii 
și tehiitienii uzinei eleclrice din 
Vul an și nu Iu it o serie de 
anji|inent- in cinstea aceslei 
in ta săbii iri.

lin i n-e cele mii framone 
realiză i eile icea a echi iei lo
vi âșu ui Și noIic Lnurențiu. 
din c ir-f ic pirle tovarășii Gj > 
Stela i. 'ar losi On a. M i iu 
iuliu. i npreuna cu ucenicii V.n- 
țea î Vii cea și Trandihr Ghe- 
>»rghet ca e au lucrat la repa
rarea unui turbagenerator a s, 
a ca ui repirare necesita spe
cialiști din străinătate.

’entru executarea acestei

Grupj Iii BARNA ALEX. dela Aninoasj 
— o grupă care știe să ridice cadre noui

(du din griiele dela mina 
Aninousu care depășește nor
oi i iisontiiu este aceea a bă
trânului miner B irna Alexandru

De peste 30 de ani lucrează 
tovarășul Borna în mină. De 
25 de ani e șef de gruDă și 
știe si eond uză nuncă îi abituj 
cu pricepere, depășind norma 
tn fi ecare luiâ cu peste Z5

TOV VTÂjLIL BARNA 
CONDU ’E O GRU 'Â ÎN 
CARE U 2 <EAEa MULȚI 

MINERI TINERI

Peste 50 li sută din efecri- 
vul mmei A nnoosa este formol 
din omeni noui veniți, cea 
mii mare porte tineri, care 
pin ni de mult n'au lucrat 
în mmă

Sunt unii șefi de grupe, care 
n'au primit cu bună voință pc 
noi veniți în grupele lor. Insă 
tovarășui Birna n'a procedat 
la fel in grupa lui formată din 
21 de oameni, 15 sunt tineri

Dela m mea rodnică oen’ru 
ridicarea nivelului profesional 
al acestor tineri, minerul Barni 
nu s'a dat înapoi. Se o upă de 
fiecare om în parte pentru a-l 
învă|a cum se mănuește cio
canul de abataj pentru ca cu 
eforturi mai mici să producă 
mai mult, cum se face exploa» 
tarea unui abila), cum se p a.

Slanjenarii dela Uricani, Sohodol 
și Câmpul lui Neag, înlâmpină 
ziua de 1 Mai cu mari depășii i de norme

Man aiul, atât de necesar fuma- 
lu u- dela uzina ,, Vie oi ia” din 
Cian, care produce f n;ă p li
tru turnarea de tuburi, râmi ica- 
ții, sobe, vase, .ucerie comerciala, 
radia.oare, etc„ nece are țarii 
no s re este produs de cei 8C0 de 
stânjenari dela expoa ările f r.s- 
tiere ale tziei „Victoria’, d Ia 
Uricani, Câmpul lui Neag și So- 
foodol.

Pentru a da furnalului dela Că-- 
lan cât mai mult mangal, slân- 
jenarii au pornit Ia întreceri s i- 
ciatis e, care în întâmpinarea, zi- 
lei de 1 Mai au luat un aspect 
mai hotărît, mai entuziast-

Organizația de Par id cin Lu- 
peni, și corni e ut sindical au f st 
de mare ajulor în munca s ânje- 
nari or. Ridicarea nivelului cultu
ra! și poiic. a trezit li rândul 
munci orilor conștiința de c asă 
dragostea (ață de muncă care a 
cum e pusă în slujba b nelui loț 
dragostea față de mărirea avutu
lui colectiv al celcr ce muncesc.

Și roadele aces ei munci au av

angajamentele
lucrări a f >it fixit ui ti np de 
3 siplimini, insă org i lizăn 11 și 
munca mii bine și cu in efort 
mii mire, muncit irii aceitei 
e hipe au (erinmil aceists lu
crare in nu n i I 5 z le

O ma e greutate in muică 
la uzina e'eil i'i din Vulcan, 
era curați ei conluctei ie apă 
ore alimen .ară cu apă de ri- 
cire tu o, iele, care neceiiti la 
diferite intervale de ti np, munca 
de 40—50 oameni timp de 12 
ore.

Împreună cu t’hnlcienii, mun- 
c.toru a:eslei uzi ie. au m i icil 
in ti noul sărbătorilor Pașle ui 
— când uzina electrică dela 
VuLan na func|ional — pentru 
punerea in iuincpune a u iui nou

J

seazi o gaură pentru împuș
care pentru a se ob(ine un 
randament cât mal mare, cu 
exp'oziv mai puțin.

Tinerii mineri dn ace istă 
grupă, primesc cu drag învăță
turile tovarășului Borna, pe 
care și le însoșisc, pentru a 
deveni în timp scurt mineri 
destoinici.

O GRLPÂ ÎN GARE 
CRESC CADRE NOUI
Mulțl șefi de echipă, șefi de 

gruoă și chiar maiștri mineri, 
au fost ortaci în grupa tov 
Barna

Toți aceștia, au învățat dela 
șeful acestei grupe cum si 
organizeze mina, cun să re
specte măsuri'e de siguranță 
cum să muncească cu spor.

Pentrucă, tovarășul Birna e 
un bun gospodar în grupa sa- 
Știe să organizeze m inca pentru 
ca diferitele lucrări necesare 
procesului de extracție să fie 
executate concomitent, fără 
mult timp mort Știe să inveț- 
și pe ceildțl să facă acest lucru.

Aslfel, grupa tovarășului 
Barna, es'e o grupă, în car; 
minerii inv>țâ să muncească, 
învață să devmă oameni folo 
sitori țării noastre care să dea 
cărbune mult de calitate 
jl Cillil, 

întârziat să se arate. Zi de zi 
numărul ce or care rămâneau sub 
no mă scădea mereu, crescând au- 
mă ui fruntașilor în prcducți-.

As fel, s ânjenarii dela exploată
rile Uz nei ,,Vic oria” au întâm
pinat ziua de 1 Mai ca r aliziri 
frumoise in muncă. Cărbunarii 
Oswath Adalbert și Băiănescu Gh. 
depășesc norma zilnic cu 100 li 
sută, amândo lucrând în contul lu
nii Iunie; Barbu llie cu 95,7 la sută 
Jura Moise cu 94 la sută, Jic 
Const.n.in cu 83.9 la sulă Fio ca 
Viorel cu 80 la sută, Muntean 
Pefru cu 77 Ia sută lacob Eio- 
nisie cu 62.6 la sută, iar un alt 
mare număr de muncitori au de
pășit normele-

Elanul cu care su'ele de mun
ci ori dela cxplca ările foresti re 
d n Uricani, Câmpul Iui Neag i 
So iodol mun esc pentru a pTOii.ce 
mai mult, dovedește dngestea și 
însuflețirea cu care ei întâmpină 
marea sărbătoare a solida ritații- 
oimenilor muncii din întreaga lu
me. 

sisle n de cu "ă|i-e a a -eifei con 
dacie, care -cu n n ceata na ica 
a 2 o i n ni lnnp de 4 ore

Dease nenea tot in liimul 
sărb ti ilor, numitorii dela 
această uzină nu c i apt camera 
de exlra |i • a gizelo prod jse 
cazi iele cu obm. cire epa In- 
lindite jin cauza depunerilor 
de spuzi

Prin curățirea i-estei camerei 
precum și prin acord ir-a une 
alen ii mu nari co nbudlunii 
sa realiz it o economie de coin 
bjslibil de 7 la iuti

„Nici dwl^ii n’a sîiuiacîn nr orejis'
acrie Iov» vfd Bit ^nnEi, șcliiil u.iei ^rup* Jir Petrila care 

a’d depnns din rândji coJaților
Pună la 20 Alartic ale anului

curent, grupa imarășulul Crainic
Păunii dela Petrii < uu-și îndepli
nea totd.auria norma. De rxomplu, 
luna Februarie, a lost încheiată 
de accas ă grupă cu 10 la sută 
Sub normă.

Insă-, in ultimele 2 Iutii grupa 
tovarășului Crainic Pamlll, na 
mal lost cea dinainte: de ășește 
norma

lată ce ne crle tovară ul Crai
nic desp e felul cum muncește.

TOVARĂȘE REDACTOR,

Scr’u cu drag ziarului „Zori 
Noi" pentrucă ani observat că din 
ce în ce ma mult nu se ocupă 
numai de grupele fruntașe, ci Si 
de acel"a care mai sun’ încă ră
mase in urmă, printre car» a fost 
ș. grupa mea-

Vreau să arăt în această scri
soare, felul cum am reușit să mă 
desprind împreună cu ortac I mei 
d.n rândul grupelor ce nti-și în
deplinesc norma

și iată cum.
Mă durea inima când vedeam 

că lună cu lunâ rămâneam me
reu sub normă- Nu știam din ce 
czttză, pentrucă în abatajul nostru 
sunt 3 ech pe a'e trupei mele care 
lucrează in schimb de 8 ore-

Insă slăbicunea a fost scoasă 
ma' bine la ivea ă cu ocazia unei 
mici certe între minerii din grupa 
mea la plata salar iolr p luna Fe
bruarie. Cu toți am luat o plată 
mică, pentrucă nu ne ind pl.nisem 
norma

ATUNCI. NE-AM HOTARAT 
S’ PORNIM LA LUCRU DUPĂ 
METODA DE PRELUARE A LU
CRULUI PE SCHIMBURI.

Din ziua acea, — 21 Martie — 
n’am ma rămas sub normă. Echi
pa mea. depășea norma cu 50—70 
a su ă, iar celelalte două, reali

zau depășiri de normă ceva mai 
mici.

Apoi din cauza unor greutăți 
neprevăzute, grupa mea a trebuit 
sa fie deșt ințată, lucrând în dife
rite locuri de muncă, p.nă la 20 
Aprilie-

La această dată, mi-am format 
o nouă grupă, compusă din (ova- 
răț’i Vcrdct Nicolac șl Săpârtac 
Pet u care și ei sunt «e I de echi
pe, precum șl alți 6 ajutori mineri 
: i vagonetari.

înainte de a începe lucrul In 
noul abatai, m’am conslătult cu 
ortacii din grupa mea, și le-am 

I*
Muncitori și tehnicieni! Luptafi pentru o 

economie de materii prime, materiale, 
electrică și combusbb I, pentru scăde- 

de cost și îmbunătâf rea calității 
Ridicați necontenit productivitatea 

ți discijlina în muncă!

strictă 
energie 
rea prețului 
produselor,
muncii! In ir

dela atelierul de grup al minei Jie(-Lon< 
întâmpină ziua de 1 Mai cu o depășire 
de 25 I a programului de producție

la iatreieri.e o ialis e organi
zate iu întâmpina: ea Z lei de 1 
Mai, niiiaci o ii dela a:e ierul d« 
grup al minei J e|-Lonea au i b- 
ținui frumoase su-cese in muncă. 
Mai ales mun I oiii care au n un
cii p_- baaa de ntrecere i idivi- 
duală — dela om la un — au 
întâmpinat a astă mare sărbătoa
re a oamenilor muncit cu noui 
realialrL 

propus să lucrăm pe schimburi. 
Le-atu explicat despre av ntagll e 
și justețea acestui s,stern, le-am 
ara.ai că așa avem pos b I tatea 
să câștigăm flecara după cum 
muncim

In noul abataj In care am re
început munca, am Intâmp nat 
multe greutăți. Lipsa cumplecti a

CRAINIC PAMFIL
șef de grupă la mina Petrila

mecanlză II, $1 munca anevoioasă 
d» început ne-a îngreunat efortu
rile.

Insă IN CINSTEA ZILEI DE 
1 MAI, in cadrul unei șed'nfe de 
producție, eu șl ortaci din grupa 
mea ne-a® luat angajamentul să 
depășim norma cu cel puțin 20 la 
sută.

Pentru îndeplinirea acestui an
gajament. nu prea mare, dar a- 
nevoios din cauza condlfl or gre
le an pornit cu *oți la muncă. 
Cb toții ne-am luat angajam ntnl 
să nu mal lipsim nemotivat de a 
lucru sî am reușit a'tlel să ne în
deplinim nngahment le luate in 
INTăMPIN'ARE V Z LE’ DE 1 MAI- 

ECHIPA MEA A REALIZAT O 
DEPAȘ RE MEDIE DE '2 LA SU
TA ECHIPA LUI VERDUT MI- 
HM DE 20 LA SUTA, IAR ECHI
PA LU! SAPARTAC PETRU A 
MUNCIT MAI BINE SI NE-A ÎN
TRECUT PE TOTI: A DEPĂȘIT 
NORMĂ IN FIECARE ZI CU 28 
LA SUTA.

Puteam să depășim norma șl 
mai mult; a trebuit insă -ă ne în
grijim șt de calFate- Noi alegem 
cu eri’ă Șistul din cărbune si la 
împușcarea frontului plasăm gău
rile cât mai rațional p-ntru a ru
pe cât mal mult cărhune bu'găr.

Nici după 1 Ma> n’o să n- lă- 
s"m mai prejos, rând pe rând vom 
licltida toate greutățile în muncă 
Si vom produce sl mal mult.

As Iii, < cilipa condusă d to- 
vara ul Tromcr Ko oman I crând 
î if r.-ună iu mun i or i in echipa 
ui — ovară ii (j buș P ru. J r- 

ja Iu iu și Lapușnic Mihai la 
lon.r ticnirea run» or nar a 
pre ungirii |»j ului | rin ipal de
la n.ina Jieț-Lon i a i’.ejiAșit a - 
ma iu 35 la a‘1

Prin execu an a aces or mt i>- 
Ir'un timp scurt are din ■im 
i.oumului mnr - de lu rari sunt a 
nevoioase — munci orii din aoea- 
s ă ecl i, i au lăiut po ibll ea t r- 
minaria adâncirii | uțu ui princi
pii dela Lonea să fie, t rmina 1 
mei curând.

Echipa condusă de t v. Inele 
losif care luircaaă la re arar al- 
como ive or cu aer comprima p<n- 

ru i e-tuarea liansporiuril ,r seb- 
teran-, a r<dus -imțitor timpul de 
reparare a diferi e|or pi'-se, depă
șind norma eu 55 la sută.

Muncind pe baaă de întrecere 
individui'ă, la forjarea | lanșe or 
pen ru tuburi e d< aeraj. lav trâșii 
Stau înger Andrei și Radu Ob aj 
depă i. normele cu câte 6J la 
su ă Mun ind la conficți narea u- 
nor veiigi pentru lagărele de va-

Și la atelierul de grup al minei Anino
Munci orii atelierului de qrup 

de'a mina Annoisa. întâmpină 
ziua de I Mii cu realizări fru
moase in câmpul mun ii.

Astfel, la -erjit ondrucții 
metalice. munzi'O i din erhioa 
lovaraș .lui Pop Andrei, compusă 
din Io arășii Coslinaș lonn și 
Todemș Mircra, luc ând la 
conslruirea rampe de încă are 
a cărbune ui in vagontle d*la 
orizontul IV al du|uIji principal 
.Gh, Ghe irghiu-D'j' au redus 
timpul de lueru li difeit' luc ari. 
Lucrând li montarea pic oarelor 
care susțin rampa, primul picior 
a fost montat in 16 o e. a1 
doilea, o g.inizându și munca 
mai bine a . reușii sâ I monteze 
în 8 ore, iar cele alt- louă 
picioare au f->sl moMale în nu
mai 4 oie de muncă pentru 
fteca re.

Pentru con-lru rei ace-tti 
rampe, este programat un limo 
de un an de zile. Insă această

Programul de producție pe luna Aprilie 
depășit cu 10,47°|o; procentul de deșeuri 

redus cu 2 |0
— iată cum întâmpină muncitoarele dela Țesătoria 

Vulcan, ziua de 1 Mai
In în'âmp narea zilei de 1 

Mai, mun itorn șt muncitoarele 
dela țesătoria Vulcan și-au luat 
angijamenru' să depășească 
programul de producție fixat în 
cadrul Planului cu 10" ,

Pentru realizarea acestui anga
jament, munc t iarele care lu
crează la diferitele secții ale 
țesătoriei au pornit la întreceri 
socialis'e între ele, reușind să 
depășească programul de pro
ducție cu 10,47

In întrecerile ce s'au desfă
șurat între secțiile țesătone1, 
muncitoarele dela secția boblnaj 
s'au situat în frunte cu o de. 
pășire a programului p- întreaga 
lună de 33°/# La această sec
ție, s'au evidențiat tovarășele 
Ometa Mana cu o depășire de 
45%, Loiy Elisabeta S&Iq iar 
celela te muncitoare au realizat 
depășiri de norme apropiate. 

gon e pen ru rninl ir,var șii 
du Ujeo’ghc și Eman r 
d r u. sj orindu- i f- r uri; 
mun ă în in âmpinar al.il 
iu m re ut normele cu râie 
li utl. T nărui » r in ar Bt 
nu G'ieo-ghe muncind la t 
girea diferi e or [iese ;e t 
valul 1-22 Aprilie a demoșit 
ma cu 4 . Ia u;ă, i r t n rti 
N'i® ,e i Mar u A xin !ru 
crând la s r -niirea de bucș 
ie«are gră an-or ren ra ri el 
ce au derivi norma c;t 5 

u ă. La fel și tânărul Popa 
>oae, lucr >nd ia b bin rea 
mo or d ira(er a depășit r 
cu 4•, la sută.

Respec ându- i angajam n 
a in ări iii l;4ina n un ii 
ci o ii dela atelier 1 de gr 
n.inei J eț-Lonea tu r dat i 
rul I tur lor nem - ivate dtl 
cru cu 60 ta sută.

Munrind pc bază de In re e 
ciiise, in .nndu-i i ipiii 
câmpul muncii, munci orii d 
ceste ate iere au r< Lșit si 
tâmpăne rjua de 1 Mai cu 
gramul de producție al Intri 
ate ier depășit cu 25 La sal 

e-hipâ și a proprs să ex 
8C-"t' luc-are în trei luni 
a și indepltnf~cu ’acesf an 
me I. muncitorii din ares 
rhină s- frăduesc să m i 
rampi în d <ră luni și | m. 
iar 40 la sulă din mat r 
folo- le. sunt recuoerale 
ma'eriale vechi.

I îeas-menes. luc-ă^d ! 
par-rei diRritelor mașini 
nelte ner- are minerii -r i 
extr-ger-n ărb^ne* i nurr 
munciio i r-ahzeaza znnic 
pășiri d- mi-nti.

a secii infrețineee. p-ogra- 
mul de producție pe î" ri-sgs 
lu-ă n fost depeșit cu 20 a 
su'â In întrecere ii-'r* -i mun
citorii chnilko An l-ei 1 ironii 
los f, H ihald Cerol, ea.- Va- 
stle. G->d • Car I. ăbreham 
Pel'U, Kony-de Mihv. M goș 
Pe'ru și De-c F-renț dela -cea
sta secii-, depașe-c no mele 
zilnic cu câte 20—50 la s dă.

La secția de încleit. sub 
conducerea maistrului Ccsma^ 
s'a reahzat o depășire de 31’., 
iar la secția de țesut, munci
toarea P icop Viorica sîainde- 
plinită gajamentul luat în cinstea 
lui I Mai depășind norma cu 
50% Ee a reuș t să realizeze 
acest succes prin r'o mai bună 
Organizare a muncit, C3re a dus 
la reducerea simțitoare a timpu
lui mort între diferitele operapL

Deasemenea tovarășele Ta- 
maș Driche'ia a depăș t r.orma 
cu 45% Rakzec Ans ru 4-%. 
Balea Elena cu 3L>% I\ șu 
Suzana și Czegledi 1: atenna 
cu câte 3&% Komoci Aurcra 
cu 33°/0. iar Bdț Olga a depă
șit norma cu 33%

Printr'o arenț e mai mare în 
muncă, mun it< arele dela a- 
ceastă țesătorie au redus pro. 
centul de deșeuri cu 2%
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„Te întoiram cJela Ccngres cu o profundă Impresie 
asupra puterii uriașe a popoarelor iubite

— o declarat Mihail Sadoveanu, șeful delegației 
Congresul Ă cr.dial al I i rlizanilor becii, la înt poierea

BUCUREȘTI 29 (Rado ). — 
I ri după s ■ îna|X)ia! n
CațJ a ă de epația oamenilor 
muncii manuale și înțel. ctuale di i 
R.P.R., ca e a pT i i a la ( on- 
gTesu Mi ndi 1 al Par i ani or Pă
cii de'.a Paris și Piaj'.a

Numeroase dele; ații de munci
tori. de oameni de ș iință Șl de 
ari. n Pune u nvmbrii * 1 că
dem.ei 1 PR. ai fost prraenți pe 
■eropor.ul Baneaaa |entru a sa- 
lu a reîn oar e ea c’el ației

ur are din pag. l-a)
doa enlul Îmbunat ții ii condițiuni- 
lor de trai al inasse r muncitoare 
noi n'ain teușit încă să- lichidăm 
- - SARAC1 A—această izerab lă 
amprentă a trecutului Im oirbaa- 
ceslu du mart trebuie să luptam 
acum cu toate forțe'e șl cu toa a 
dârzenia, t rin rldicatea producției,

1 pentru continua îmbunătățire a 
condlț ilor de viață-

In recul, când se apropia ziua 
de I Mal. minerii puneau la c le 
numeroas acțiuni de sabotaj șl 
diferit alte acț uni mente «ă îm- 
pled’ce producția- El șt'au ră in 
felul a e ta lovesc 'n dușmanul de 
clasă As ăzl când puterea de ‘tot 
se află n mamele lașei munc'toa- 
re, când întreprinderile au deve
nit bunul comun ai ce'or ce mun
cesc cu brațe e si cu mintea dela 
nrase si rate, mineri' din V lea 
Jlulu’ au (rau pus lup a iTotrlva 
du*mam.lti de clasă pe "'anul ri
dicării p-i’ducț'el FI luptă cu vl- 
gbare 1 dârzcn’e pentru a realiza 
șl depăși -rogramul srahlllt de că
tre Guvern șl A'lnls'erul M'nflor 
șl Petrolului, con't'entl că rra'l- 
garea Planului de Stat va aduce 
după s’ne 1-icvlfahll 1mbunMă<lrea 
vieții tufiror oamenl'or muncii-

Găs’ndu- i drum"! comun dictat 
d> Interese!' comune munci orii 
manuali ș’ 'ntelectimU d'n Va'ea 
jiului — mlne-l tebnlcle"' ș1 In
gineri — lup 5 pentru re-ll area 
(elu'ui -e care Partidul clasei mun
citoare l-a pus în fata l"r; acela 
de a da cât ma1 mult cărbune r>e- 
pub'lcli noastre Populare pentru a

Ovații e fur unoase cu care a 
fost In âmpinată delegația româ
ni exprimă cn tărie deplina ade- 
aiune fițâ de po/iția luată de 
delegații noșni la Congres c re 
au făcut răsun ac do gk’Snl 
poprim ui român iubi or de pa«e 
și care au proc'amat în fața pri
po r or tiu ii î i re-’i r i rez n a 
te la ' ou res, adevărul ca ț»«po
rul muncitor din țara noastră, li
ber și s ărân pe de- inele s le în
țelege să lup e fără șovăire i 
fără ra a< pen ru zădă nicirea 
planuri or .riminale . |e a'âțăl - 
ri'or la lăzboi, impe ialișiii ame
ricani i en tlezi

N. Voi tilesi u Președin ele Co
rni. e ului Provizoriu a < api lei 
■ adus dele aților salutul p pu- 
lației Capi alei

A răs uns Mih i Sadoveanu con
ducătorul grupului de delegați ai 
9 P R.. n-sa * spus;

Trăiască prietenia și colaborarea popoarelor care luptă împotriva 
imperialiștilor anglo-americani, pentru pace și libertate!

iZiua solidarității internaționale a celor ce muncesc

Delegația R- I’ R. se li toarce dela 
Paris șl Praga cu încred re i de
săvârșită că cea d'ntâl 1 ăiăllo I i 
lupta care se duce șl se va uial 
duce intre partizanii păcii șl aii.'- 
țato 11 Iu tăzbol, a lost âșt'gată.

V r uriun lără ndo ală și a e 
victorii, pentrncă oț unea rotată 
la Incli der a Congresu'irl dela 
Par a accentuat că omenirea 
muncitoare nu va desarma pi a 
ce victori pă 11 mi > a II câ tiga- 
ă prmă ce această v ct >rle nu 

va fi Impusă celor ce Încearcă să 
provoa e un nou război.

N intourc m de a Congres cu 
protundă I" presle a“upra 'uite- 

r'l uriașe a pop tarelor lub toore 
de pace-

1 a Congresul dela Paris, — a 
spus M'h I Sndo’ cattn au lost 
r pr< zenl-> e neste 0 de ă.i Mai 
b'ne de două mii de ele afi au 
as'sta1 la ’rtcrărlle <Jnn,,rosu'iil- 
Au vorb't aco'o po oar I de cu
loare au vorbit p p ar-le c re 
ișl vfd amenința ă lud pendeoța. 
au vorbit repre entanț I pnpoare- 
fo care vor > ă-sl 'a acum un loc 
in lume

PVȚPM CPUNP AS A OAR CA 
IN INCLFȘT'PEA D NTRE P' R- 
T'ZANIl PĂCII SI ATATATORII 
I A ' A7BOI CEI PINTAI AU 
CASTIGAT PRIMA BĂTĂLIE- 
FIT! ÎNCREDINȚAȚI CA PORTE

pune in mișcare cât mal multe 
trenuri și a da viață cât ai mul
tor întreprinderi ș uia'-lnl, care 
a rândul I r vor produce mașini 

ag icole I alte bunuri care să a- 
sigure ui trai mai inbelșugat po- 
poru'ui nostru-

Prin efortu lle er Ice pe care 
le depun entru porlrea produc
ției, minerii noștr șl-au câștiga 
stima si admirația Întregului po
por muncitor. Spre deosebire de 
trecut când erau considerați ca o 
categorie de muncit rl fără Impor
tanță când munca lor grea șl pli
nă d? riscuri nu era recuroscută 
— regimul de de'ocrate popula
ră apreciază la Justa ' aloare 
munco m'n rllor și acordă munci
torilor subterani drepturi cores- 
runzătoare eforturilor i e care le 
depun Ac st lucru este Ilustrat a- 
tât de noua salarizare, care acor
dă o mai rare retr buțle muncii 
mlnerlor, cât șl prin cot'le spo- 
r’le de n frlurl ce le pr'mesc pe 
cartele, prin trlrl'erile la băl, 
case de odd'nă. etc

Dar nu mima' atât. Part’dul *1 
guvernul nostru acordă o înaltă 
prețuire morală mun II " lnerllor. 
lin ma e numă- «*e I erl d'n Va
lea .Fuiu . cinstiți șl bârnei, lup
tători pentru o vla’ă mal bună a 
oamenilor r uncii, u fost distinși 
cu ..Oi’dlnul Muncii”, cea mal în
altă dec rafie n Repub'lca Popu
lară Română.

Câți m ne-i s’au bucurat de- 
asemenea cinstiri sub reg'murile 
trecut ? Nlc tinuU In acele timpu
ri primeau decorat!! lacheii regelui.

LE PAC 1 SPORESC, CA ACES- 
TF FORTE UNT ( U MULT M ’ I 
PUTERNICE DECÂT Al E CELOR 
CE DORESC RĂZBOIUL

Pe lângă a ■ stea tr btt’e să a- 
dattg consla’nrea pe cure am fă
cut-o ș unu re deose Ita linpalle 
manii sta'ă pentru e ti' I cile po
pul re, care nu eșll de sub n«u- 
pr'rea politică 11 economică al Im- 
perla Iști or englo-anierlcatil re
public popul re ere se bucură 
ar' de Independentă Iră nd așn 
cum nr do I ” uite țări din occi
dent-

Toți vorbitorii au avut cuv'nte 
de adml afle si nemărginite Incrc-

Congresul a dovedit neputința clicilor 
condiuâloare capitaliste de a se opune 
hofărîi ii popoareiorîn năzuința lor de pace 

— Comentariile

BUDAPESTA, 28 (Rador)
Pre a ungară comentează pe 'arg 
r zulla ele Congresului Mondial al 
Part zan lor Păc i-

ZI rul SZABAD NEP arată că 
după Congres popoarele lumii, ml- 
lio nele de oameni impll, au în
țeles -| mal bne c ne le este duș
man ș cin le este prieten.

Ziarul NEPSZAVA, scrie eă 

sau a ți b ndițl care slujeau Inte
rese e de lasă ale expl atato.llor.

Nimic tiu este mai ptesus in zi
lele noas re decât să Iii decorat 
pentru e'orturlle depuse in câmpul 
muncii pentru prop șlrea pat lei

Cu toate succe ele lrregis<rate 
până acunt noi n’a-n reușit să în
lăturări In întregime greutățile 
cauzate de război sl secetă- Dar 
piși pe care I-' m făcut Ina n e su t 
pași uriași- Marl’e reforme infăp- 
lul'e In (ara noastra ne dau pers
pectiva sigură ca șl de acum ln- 
a nte continuând lupta cu șl ntal 
mare Intensitate — vom păși din 
vlc’orle în victorie-

Sarcini mărețe stnu |n Infa 
noastră Prtntr- acestea îndepli
nirea șl dep-V irea Plantdul de Plat, 
ocupă prlmu' Uc- Con'lnuarea cu 
șl - a' "-are dârzenie a luptei pen- 
t u Indepi'nirea șl depăLlrea Pla
nului de c'ti‘ înseamnă continua
rea cu rce'așl Intensitate a luntef 
P ntru II hidarea sărăciei șl mize
riei a liip,pl pentru lichidarea tu
turor moș'en'rllor • elaste din tre
cut, înseamnă lnt ns'flcarea lup
te pentru construirea snc'allsmu- 
lul p"n’ru construirea viitorului 
nostru fericit

lată de-" trebue să facem din 
ziua de 1 Mal anul acesta o zl de 
mohrizare a tuturor forț lor In 
lupta pentru cărbune, bol vrem să 
alun"om cil urt ceas ma' devreme 
in Stătu' So-'a'l-t. P ntru aceasta 
n- trebu”sc tmodi.se. Iar primul 
produs de care avem nevoe estf 
cărbunel •

Lu tând pentru rld'carca pro

are ce pace" 
ren are In 
în C tipiftilă
dere Ia|a de Uniunea Sovietică In 
care el văd for(a cea mal mare 
care as gu a v'clorla p .poarelor 
Iubitoare de pace, șl progres

Ca șl celei Ite delegații care 
s’au reîntors dela Congresele d'n 
Paris I Praga, ne espr mării șl noi 
aci omagiul șl dragostea noastiă 
fată de Uniunea Qovletl i șl |a(ă 
de i erele Au conducăt r, Gene- 
rarss'inid Stalln

Ultimele cuvinte ale Iul M'1 aii 
Sadov anu au lost acoperite de 
oval lle neslârșlte ale mulț'mil ca
re a anllestat îndelung pentru 
pac ș peni u Uniunea Sovietică.

presei n oghiore —
Congresul a mob Uzat la lupta 
pentru pace forte e progresiste 
ale lnt egii omenii I in Iruitlea că- 
r ra se allfl Uniunea Sovietică, 
prlnc palul apărător al un I păci 
trainice șl democratice

Ziarul HIRLAP, subl nlază că 
Congresol a dovedit neputința cli
cilor c nducătoa e rapt liste de 
a -e opune botărlrfl popoarelor In 
năzuința I T de pace-

ducție' de c rbune noi nu luptăm 
numai pentru iubunâtăfirca condi
țiilor de i lață cl șl pen ru întări
rea economie, noastre naționale, 
pen.ru Intărir a statului nostru 
democrat Iar lup a pentru intârl- 
rea sta ului nostru democrat în
seamnă lupta Impotr va imperla- 
llsmulul-

Stră ucilul Hlanț pe care șl-1 în
cheie la 1 Mal pop.rul nostru 
muncitor, șl oamenii muncii din 
lumea Intr agă face pe I perlallș- 
tll anglo-amerlcanl șl pe toți slu
goii lor să tremure de furie șl de 
teamă Sfâ șltul lor e aproape. A- 
ceasta o știu el tot atât de ' ine ca 
șl noi- De aceea in lurla lor nebu
nă sl neputlnc'oasă ei inc arcă să 
arunce lumea Intr’un nou război 
urmând calea fascismului ■ erman.

Muncitorii din întreaga lume 
șl-a spus Insă cuvântul lor hotă- 
rit de pace la Congresul Mon ’ial 
al Parfzan'lor Păcii- Si ziua de I 
Alai va fl nu numai o zl In care 
se va manile ta nestrămutata ho- 
tărire a munc'torlmll noastre de a 
merge consecventă pe caUa con
stituiri soc'allsmulul ci șl un prl- 
lel de exprimare a dorinței șl 
voinței de nezdruncinat de a lupta 
pentru pace alături de marea Tară 
a Socialismului șl de toate ce'e- 
lalte forte progresiste împotriva 
imperla'lsFlor anglo-amer'canl.

Să ne exprimăm dorința noastră 
de race. soHd-’ritatea noastră cu 
muncitorimea din lntrea"a lume 
— prin lupta re tru ldicarea pro
ducției de cărbune.

SUDER VILIAM

rentiu o morco deostb ta semn.ficcție o 
' zilei de 1 Moi,

Consiliul de Miniștri a hotărî! ca 
și ziua de 2 Mai să fie sărbă

toare
BUCUREȘTI, 2» (Rador) 

Având In vede e deos bila Impur 
lanțâ șl semnificai e a zile de I 
Alai — .lua de trecere lu rev stă 
a forțelor de luptă alu oamenilor 
muncii din lumea ni.eagă ți a so-

Penf ru rdsplcifa meriți lor celor cari 
se cvidcnjiazâ în producte

Pre zi diul M arii Adu» ari Naționale 
a înființat o noua distincție: 

„MEDALIA MllxCir
BUCUREȘTI 2» (Rador). 

Prlnlr’un d creț al Pre Idlulul 
Aiurii Adunări Național 'a înfiin
țat A', da'la Alunei ”.

, Meda1 a Afuncil” se va coa- 
h’rl lu'uror colora iare se ev'- 
dcnțlază In câmpul muncii prin 
depășire. simțitoare șl cont'nua- 
rea normelor prin Introducerea 
de metode noul care să asigure 
cre«ierea producll Itătll muncii, 
pr'n econ niII de materiale șl ma
terii prime șl buna Intreț nere a

La 1 Mai Poporul francez 
își va manifesta voința sa neclinfifă de 
a împiedica uneltirile ațâțătorilor la răz

boi și de a susține pacea
PARIS, 29 (Rador). — In L- 

(Ță ură cu ziua d - 1 Mai a avut 
loc la 27 Ap iii" o ș -di"ta a 
Birou ui Po i ic al Par iduțui Ce- 
munis Franca sub pre-edinția 1.1 
Maurice T'.orex.

In r ,o uția ad p a a Biroul Po
li ic cheamă pe ,oți oamenii r un- 
cii să ia pa te li manifes a'iile 
tradiționale cu prilejul zi ei de 1 
Mal organizate de c tre C< nfed - 
rația Generala a Muncii cin 
Franța. Ziua d- 1 Alai la fi nu 
numai o ai de li ptă p- n u s lis- 
facerea revendic .rilor p porului 
munci or, d >r și o mare ii de lup
tă impo.riva politicii de pregă_

Pe frontul

ARMATA POPULARA OF. E- 
LIBERARE SE APROPIE 

DE SHANGHA1
SHARCtHAi °8 (Rad^r) 

Unilă|ile armatei populare 
de eliberare se îndreaptă 
din două direcții spre Shan 
ghai. Avanigctrz le unilăjilo- 
armafei porulare au atins 
localitatea Weilingul la 45 
km. vest de Shanghai.

Noui localită|i eliberate 
de partizani

SHANGHAI, 28 (Rador). — 
DIN SURSA AUTORIZATA SE 
ANUNȚA CA UNITĂȚI DE P ’ R- 
TIZANI AU ELIBERAT 101 ORA
ȘUL CIANQ HSINO PE ȘO
SEAUA LA 80 Km. NORD VEST 
DE HANG CFU DIN ACEIAȘI 
SURSA S’A AFLAT CA TPUfiF. 
LE KUOMINTANGULUI DIN O- 
RAȘUL \VU HSING, LA 20 Km- 

legală
lldarllățll lateraațlonala a clasei 
munclioare. — CONSILII I l'B 
MINIȘTRI A I1OTARAT CA IN 
AFARA DE 7IUA UE 1 MAI SA 
Elf SARBAT0A1 E LEGAI A Șl 
ZIUA DE 2 MAI 

ma, o lor ■! unei eior prin munca 
rid cate de oui . idre căldi

cele dlj rândurile ine etulul -I le- 
meilor, p in lupta împoi Na hl- 
rocrat smu'ul -1 buna orraulzore a 
niuiidl |n Instltutl1 șl In'rt-pr nde- 
rl. precum șl c lor v'dentiail p« 
la a irul act vltățil ț. ilnțll e, cul
turale șl art's. ce.

Ord'nul Munc'l” r’mâne a se 
acorda mal de arte ca -| n trecui 
pentru lapte excepțlonale- 

lire la război dusă de inperhlițtl 
și de agenții lor Această p 11- 
lică căreia s’a d it recent o f r- 
mă ion rutâ prin s mnm a 
tu ui Athnli ului d Nod e«te 
res[ in a d e ma se|e populare dja 
(oițe țările a>tfel după cum a a- 
ră at ConcTc ul M- ndial al Par
ii ’ani or Pitii și in r nir^a d» 
massă de pe Stadion* 1 Buffaio.

In încheiere, Biroul P iile cere 
poporului franc z să se untaxl 
și ă con irme prin pu eroice mi- 
nifes ații de 1 Mai voi ița sa ne
clin.ită d-- a împiuilca umili i- 
le (atâtă orilor la război și de a 
susține pacea.

din ’China

EST DE CIANG H'l S’AU RE
TRAS SPRE SUD LA THE 
TEING LA 40 Km- NORD DE 
HANG CEU.

La N'anking, ordinea a fost 
restabilită

NANKING, 28 (Rador) — Or- 
dinea a (ost rcstah'li â foarte re
pede la Nank ng după sosirea ar
matei ropulare de eliberare Tre
nurile au circulat int c Nank'ng șl 
Ciunghlang a doua zi după el be- 
rare-

In cursul scurtei ’ ă’ălil care e 
dus 1 în'rângerea a-matel Kuo- 
minlangului muncit rii deli căile 
ferate au apă at locomotivele va- 
roane'e podur le sl drumu fie 
pentru a nu fi deteriorare de au
toritățile care se retrăgeau
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