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la HPInlarKlipeDi 

a ‘sosit de curând 
din U.R.S.S. o nouă 
cantitate de lămpi 
electrica peitru mină 

la exploatare ti < lirboiufrr i lv- 
peni au to»it
ff. 5’. »S, n**ui la f ii pi rleifri.e [Mj 
iatioe pentru mini,

lămpile electrice lh*rtat^>e 
Wuif din ( niuiiea Sume i <. .<

mult tupvi iudre lâ’ripii >* 
electrice importate din Apu», im 
Iri-buin/afe puno a<u:n in mim le 
Vău Jiului, Ele pol fi folosite lu 
lacuri de muma dintre cei- m.ti 

grele Muncitorii siihleiani pot 
lucra cu multă tișurinjă tnfre 
isuinlănd lămpile primite din fu
ra socialismului l.le sunt preoă. 
xute cu • centură rezistenta^ care 
im inge nn-ieiul. iar rellec torul 
legat cu un cablu solid fi bine 
izolat poate fi purtat <u multă 
ușurință.

lată, de 
felru. El 
unui pu( 
ondiții grele de muncă.

înainte, pentru a putea lucra, 
era necesar ca un alt muncitor 
eă-i fină lampa de siguranță cit 
ăsemssnă, spre a-i lumina punctul 
de lucru. De când folosește lam
pa electrica din li. R. S. S., to

varășul 1 ikoș Petru lucrează 
mult mat ușor, lampa e legala 
de mijloc iar muncitorul căruia 
înainte ii lumina lotul de inun
dă cu o lampă oeclie. poate să e- 
fectueze alte lucrări productive 

Asffei. lămpi)/ electrice pentr.i 
mină sosite din Vniunca Sovieti
că sunș de un neprețuit ajutor 
pentru minerii dpi Valea Jiului 

in lupta pmtru ușurarea muncii 
in mină, 
depășirea 
prevăzut

de curând din P

Proletari din toate tarile, nniti-vd I

luni 4 iulie 1949
iGHEORGf II DIMITROV

SA STINS DIN VIATA
al Partdulul Comunist (h) >1 II. 
P F, S. și al Consiliului de Ml- 
n șirl al l R. S. S.

PARllDLl.il CCMl.NIST (b) AL 
iȘTRI ANI NȚA Cl ADANCA 

A Ml RIT Dl PA

.MOSCOVA. 2 (Agerpiesț
ass transmite:
Din partea Cui; lli.ulitl Cui.tal

cOMITLTLL U.NfRAL AL
U.R.S.S. ȘI CONSILII L Of Ml
DURERE CA IN Zll A DI • IU I I* ORA <135
O Ll N(i,i Șl Gl EA SUEERIM A (BOALA DE IiCAT Șl D1ABI I) 
LA SANATORIU BARVIIIA, IN APROPIERE DE MOSCOVA. TO
VARĂȘI L 
i «au i <<, v, 
fORFȘTI

DE MINIȘTRI Al RFP! IILIC1I POPI < APE Dl I GĂRI A. SECRE
TARUL GENERAL AL COMITEIULU CLhfRAL AL
LII COMUNIST BULGAR
Comitetul < i ntrai al Pui udului < omuuist

de Mi'l-tu al U.

Șl ERAI I I t SOS 1RL GHEORGHI VIJDULOVICI 
l.li'IAICP DE fRINTE AL MIȘCĂRII MLNCI- 

l.N TEhNAȚIONALE, Pi. f ȘED.N | f I fc Cl «SILULUI
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pilda pe zidarul i'ikoș 
lucrează la repararea 
din mina l.upeni, in

pentru Îndeplinirea fi 
programului de cărbuni 
de Plan.

N. GARBOVlAM
coresp voi.

telegrama adresata de C.C. al P.M.R. 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar] 
cu prilejul încetării dinviaja

Comitelui Central ai Parltdu ui Munci
toresc Român esle adânc squHutl de in e- 
tarca din vin|.i a tovorâșulm Ghcotghi l)i- 
milrcv, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii PopJure Bul^aiia șt Secre
tar General al Partidului Comun s( Bulgar.

Patl.dul Muncitoresc Român și oamenii 
muncii manuale și intelectuale din Republica 
Populara Română alături de oamenii muncit 
din întreaga lume, împăilâșesc 
rere u poporului muncilor 
Populară Bulgaria. Doliul poporu ui bul
gar la moartea celui mai 
este și doi ir poporului 
întregii omemri progressle.

Memoria tovarășului Gheorghi Dim.lrov, 
discipol credincios al tovarășului Sta'in și 
neînfricat luptător al ctsei muncitoare, 
simbol al luptei contra fascismului și im
perialismului, ziditor al socialismului în

marea du- 
din ^Republica

iubit fiu al său 
nostru ca și al

BATOZE DE TREER
sosite din U.R.S.S.

a sosit In gara 

Turnu Severi* un tianspori da 5 

batoze de treer de tipul C. M.

Z Mie trecute

aduse din V. R S. S. Aceste ba-
toze vor ii repartizate 

Rosova-Mehedinti spre 

site in campania agricolă

S. M. T.
a fl iolo-
de vâri.

ECONOMISIND EXPLOSIVUL Șl ALEGÂND S1STUL 
CU GRIJĂ

Echipa tovarășului LUCA PETRII 
dela mina Jie(-Lonea luptă cu succes 
pentru îmbunătățirea calității cărbunelui

Puține echipe dela mina Jict-Lonea se pot compara cu echi
pa tovarășului Luca Petru din grupa Iui Rus Aurel, in ceea ce 
privește calitatea cărbunelui, minerii din echipa tovarășului Luca 
nu au o depășire de normă prea mare: zilnic dau 6 la sută peste 
normă, insă, ei nu vor să mărească producția în dauna caUtății. 
pentru că știu că proceulul ridic at de șist micșorează product a 
reala de cărbune, 
bulgăros.

Asa ca miner j 
*varâșu!ui Luca luptă 
cărbune buk.>ros si

iar cărbunele

d:n grupa to 
pentru
cu un

a da 
conți

prăfuit e mult ina eftin decât cel

rășii din 
tislăcuti: 
iar șistul

echipa lui Luca sunt sa- 
Cărbunele lor e bulgăros, 
e ales cu multă ușurință.

«ut câi mai redus de ș st

CIOCANUL PE ABATAJ 1.
TA FAVORITA A TOVARAS1- 
LOR LUCA FETRU SI Ml'NTE.A-

M* SIMION

EM -

FRONTUL de cărbune 
IVPIȘCAT DECÂT LA 

nevoe

NU E
MARE

r bat'il
Luca Și

R. *>. 4. fi
( 'uh uliul

să-l mânu'ască cu 
capăt Ia altulun

pe 
dl- 
al

c> i de 
apoi

slăbesc paitc-a 
o vii Sura t 

rr-iez sau lângă ta-

Clocann! de cbataj a devenit o 
unealtă favor! â a tovarăș’lor Lu
ca Petru șl Munteanu Sim’on, 
care el știu 
băcle dela 
șutului

Mai intâ'.
Jos a tron'uîif 
când ajung la 
van. bulgări mari de tot sunt pră
văliți unul după altul.

Nu de pufine ori intâmp’nă și 
necazuri din cauza buțgăr'lor prea 
mari. Pentru a-i putea Încărca in 
vagonet — c'c aba'alul nu 
cadra* bulgăr i trebacsc 
fiind prea grei

lasă, cu toate necazurile

c me- 
spartl

tOV2-

Câteodată., c'oeancle de 
mânuite de tovarășii 
Aînn.eanu nu mi pâtrurd in stra
tul de cărbune care e tare ca pia
tra. Atunci ei recurg la e?:p!oslv. 
In frontul de cărbune in care dc- 
oblcel ar trebui perforate 15—18 
găuri, el plasează in puncte bine 
calculate 6—7 găuri, pe care le 
încarcă cu exploziv potrivit tă
riei cărbunclu' și adâncimii. Apoi 
le . burează* b'ne cu pământ până 
la gură. Iar detunarea rupe frontul 
de cărbune în bulgări mari.

Astfel, tovarășul Luca șl ortacii 
Iu! ecounm'sesc lunar GO la sută 
din explozivul acordat, reușind in 
felul acesta să dea cărbune bun 
și cu un preț mai redus.

ST MI11AI

a lui Gheorghi M. Dimitrov!
Rep1 blica Pi pu'ară Bukjira, 
neșleaisă î t rândurile ojtneiulo
(ara noasl ă, precum 
menilor muncii de 
muncilor din Republica Popu'ară Romană,! 
va păstra mereu vie p Idj q'or oa^ei vieți 
de luptă a 
mitrov pusă 
lui, păcii ș<

In aceste
poporul muncilor din Republica Populară 
Bulgaria, Comitelui Central al Partidului 
nostru tronsmitc Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bu gar, condolean|e.e 
sa e frăteșli.

i Născut la !S Iun e IR82, 
«’oiLlr, k’injjâ Solia, dhitr'o 

jrfe m un ut ori. Ghem «hi D.mitruv
V?i rămâne^ 'It»a vârsta de 15 ani ia «nb- 
inuncii dia

în runJuri'e oa 1

li la ,la- 
iam lle

poporului Lulgar cl J 
st dentocratl-

Im Giieorqhi 
necontenit în 
socialismului 
clipe de mo

numai al 
mișcării irunc t'ireșil 
ce Internaț'onale.

Procesul dc-ta Le'pz'g a Însem
nat o puternică demascare a blt- 
lerismului, o vfe'orie a lurrelor de- 
niocrjțice. Datoria Intere ont el lto- 
trr.te a l iilun I Soviet ce, Glieor- 
giii Dimitrov a lest eliberat șl a 
plecat la M iscova In're 1534 șl 
1943 Dimitrov a fost secretarul ge
neral al Internaționalei Comun'ste

In timpul războiului au'Jhllcrlst, 
Uheorgh' DlmKrov e ’ntcmelat 
Eroului Patriei care, >ub conduce
rea Part dului Corrunlst, a mobili
zai poporul bulgar la lupta de re
zistență antlfarclstă. După elibera
rea Bulgariei de către glorioasele 
Armate Sorletlce. Gheorghi Dlmf- 
trov s'a reîntors In țarfi după 22 
ani de exil, fiind a'es președinte al 
Consiliului de Miniștri.

Secretar general al Partidului 
Comunist Bulgar, Gheorghi Dlnd- 
trov a condus apoi clasa munc'- 
tcare din R'epubl ca vecină «1 prie
teni spre nuul victorii pe drumul 
construirii socialismului.

Gheorghi Dimitrov a luptat cu 
energie împotriva naționalismului 
arn-ă In mâna inrobttorlor de po
poare, impoliiva <>porluxilstik»r șl a 
capltnlanților In fala dușmanului de 
cle‘ă N'einfrica1 luptător împotri
va fasclsirulul D'rn'trov a lupLat 
cn dârzen'a și cu-alu' «7n din tot
deauna impotrlva routlor dușmani 
al păcii șl ’ndeperdenlei popoare
lor, Imperaliș'l angln-americanl. 
însufleți* de o rtitern'că tfrHit'tt 
față de marea Tată a Soc'alRtna- 
lul victorios, e| a Inn'at cu hot|- 
rire pentru strângerea ’egă'urîlnr 
dc prlelen'e de uesdrunclnat care 
leagă Bulgaria de l'n’uuea Sovie
tică și dc (ările de demnerafe 
populară In cadrul lagărului anti- 
Imperiallsl.

Gheorghi D'm'trcv 1 a srăt-d In 
cursul in<iegl! s.'s acd'ltătl f:de- 
litatea fa ă de marca ideologe a 
lui Mars-E-g I -l ei^n-Slstia con
ducând Part’d.'l Comun’ t Bulgar 
re drumul glorioasei tsperiente a 
Part’dulul Corui'st bclșev’e) al 
l «-iun’1 Sov'et'c'

Z’ JUor al so-icl s-nti'ni. Obcnr- 
g.h! D'n’tr>v n 1 Tta: până In uHi- 
ma c'ipă a xict'l sole pentru Hc-tă 
toria marei caii ic a clasei munci-J 
toare, A

jBcuri-a niunciloreas- . La 2li 
‘".ido ani, 'n 1902 devine uiuiu- 

Șt in rutl uri e ofi a| partidului soclal-democrat,
pretutindeni. PoporuGlocmal când in acest partid m- 

Q-iPc Iurta Liutaritu a elemeutclur 
’Ble stânga impatrha reformiștilor 
'■ I «por uirși lor. lle 40 de ani, 

Mtbailovici LT|-Jr ătâ întrerupere Gh. U’ciltrox a 
llust memoru al Comitetului Cen

tral.
Din auu! 1901 Dituiiros incepe sâ 

organize/e lupta muncitorimii bu1- 
zare, care sub Inilucnfa revoluției 
tuse diu 1905 Intră moi târziu Ui- 
ir'o puternică eieivesceuta revo- 
lut'ouarâ. Iu 1914 muncitorimea 
bulgară il trimite pe Dlmllrus in 
parlament In 1919, In momentul 
emul partidul soclal-democrat bul- 
zar lulă'uiă d.n sânul -ău elemen
tele reformiste șl opuriun'ste și 
se transformi in Part d Comunist. 
Gheorghi Dimitrov este unul din 
onducitoFi PariiJu'ui dc t'p nou. 

ei pari'cpă la organizarea răscoa- 
’ei nuinc'torilor cl țăranilor hul- 
ruri din 1923. Monarhia șl 
lluiiea bti'gară înăbușind in 
xceas'ă răscoală populară, 
troe este nevoit să ple-c hi 
:iătato tn Austria și anal in Gcr- 
man’a-

Burghezia germană după ce a 
nstaurat in 1933 fascismul, insce- 
nează procesul dela Leipzlg al ci
ut acuzat principal este valnlcul 
uptătur aniliasclst, Gheorghi Di- 
tn'lruv. întreg eșafodajul procesu
lui dela Lcipzig a fost Insă răs- 
urnat de atitudinea eroică șl cu

rajoasă a lui Dimitrov. La Leipzig, 
n adm rația întregii lumi progre

siste, Gheorghi Dimitrov s’a trans- 
ormat din acuzat in'r un iuiplaca- 
j’l procuror împotriva fascismului 
care pregătea agresiunea împotri
va marii Țări a Soclxl'sniulul.

Pntilot jnTlăcârai, Dlirltrnv a a- 
"ă a. n indârj re onoarea p poru- 
ini bu'gar, in fa(a valului dc ca- 
■oiauii rasiste ale hlllerițt lor. Pup
ător neînfricat pentru apărarea 
wteroselnr Pa'rfei sale. Dimitrov 
j t an seva patriotismului săn <Hn 
ne, otamcn'ul făiă margini tată de 
marca cauză a ’nUrnatlonaltsmnlu; 
prote-'ar lată dece In fața călăilor 
"Iter'ști dela I.e'p Ig el a fost un 
străinei! purtător de cuvânt, nu

r

slujba progre-.u-

e durere penlru

In nunirie Coinile'ului C'-ntral al 
Partidu'ui Muncitoresc Român 

GH. GHEORGHIU-DEJ

Excelenței Sale

Domnului Mincio Neicev Președin
tele Prezidului Marei Adunări Na
ționale aRepublici’ Populare Bulgaria

SOFIA
Prezidiul ilarei Adunări Najionale a R. P. R. a luat cunoș 

Hnfi cu adâncă durere de vestea trist A a incelării din viață a 
marelui luptător pentru democi a(ie fi progres Gheorghi Dimi- 
Irov ,— veste care a îndurerat profund sufletele tuturor oame
nilor muncii din țara noastră.

Prin dispariția lui Gheorghi Dimitrov, frontul democrației ;i 
al păcii pierde pe unul dintre aprigii luptători pentru cau'za de
mocrației, păcii fi independențe/ popoarelor.

Exprimăm sincere condoleanțe Prezidiului Mar ei Adunări Va 
lionale și frățescului popor al Republicii Populare bulgaria.

W. Dr. G I. PAR HON 
Președintele Prezidiului .Marei 
Adunări Naționale u R. |’. R.

Consiliului de Miniștri ai Republicii 
Populare Bulgaria

SOFIA
Guvernul și poporul român 

«u primii cu oe-a mai profunda 
durere xesea morții lui Glieor- 
ghi Dimitrov, Prcjcdinlele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulguria, marele și ne
înfricatul luptător pentru liber
tine. pace și socialism și con
ducătorul poporului bulgar.

< nvc.-niil și piperul român 
care uu urmărit cu dragos e și 
-imp.itie întreaga uc:ivitate a lui 
Gheorghi Dimilrov pentiu pros. 
puritatea și dvjvolturva poporului 
lmlear. |xuiiu ir uiuful forțe
lor păcii și d . mocnii iei in i“- 
ueag-a lume, iuu pur e din țoală 
iiiiinu la mar *:,- d.diu al poporu- 
Im (ru’.e bulgar.

In 
m-u 
cele
pentru

o înecarea poporul 
vecine și prie'ene.

numele ( onsiliului
Republicii Populure Româna

Dr. PETRU GROZA

Republicii

nunul, guvernul '-i și :’J 
per-.-.mal că rog ‘ii primiți 

mai sjnci'ie condoleanțe 
murea pieidere pe <*;ire

citiți
In cornul viorniixî

Să

In 
al

de Miniștri

reac- 
sânge 
Dhn'- 
s<i â -

LUCRÂND PE FIȘE APARTE
ÎNCĂ O GRUPĂ S’X DE PRINS DIN RÂNDUL 

CELOR RÂMASE IN URMĂ

Dela 30 la sută sub normă

Grupa minerului Bolondut Nicolae,
Petrila depășește zilnic norma cu 12 0dela mina

Mult timp s’a tot frământat to
varășul Bulonduț Ntcolae: dece 
gruia lui rămâne sub normă. Nu 
e vo:bâ, ortaci lui au s; greutăți 
în muncă. Stratul dc cărbune nu 
e întreg, ci e străbătut de a les
pezi groase de piatră, carc-l d* - 
Parte in 3 fâșii: una groasă, iar

vagonetului cu care evacuează 
cărbunele din abataj, necesitând 
astfel n:u!tă muncă in plus.

Totuși, tovarășul Bolondut știa 
că ți in a'.te abataje mhici i. * lu
crează ir. asemenea .Miații. dar 
nornn e depâș ...: unele grupe es
te exp) al.az'1 și > Ic ..i.aprica”

tmp
• .1. iirr ne

nurci •

n rmă iri r

•» p- 
. m m j

I
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DIN ȚARA SOCIALISMULUI
Succesele constructorilor de tractoare clin Ural 

Uzinele sovietice produc în serie 
un nou tractor puternic, „S-dO"
Imediat dupA război, construc

torii de tractoare din Ural au 
început producția unul nou (Ip de 
tractor puternic, „S 80". MII de 
astfel de tractoare lucrează in 
prezent pe câmpurile colhozurilor 
«I sovhozurilor, in stațiunile fo
restiera șl in exploatările petroli
fere.

In prima lună a anului 1948, u- 
zlna de tractoare din Cellablnsk, 
a îndeplinit exact după grafic, pla
nul producției tractoarelor „S.— 
80*', a motoarelor Diesel «I a pie
selor de schimb.

Cum este organizată odihna de vară 
a oamenilor muncii din Ural

30 de sanatorii de odihnă, 
Excursii a'ară

In zilele de duminică și în o- 
rele libere, zeci de mii de oameni 
ai muncii din Sverdlovsk, se 
îndreaptă spre parcuri, grădini, 
stadioane și terenuri sportiir ’. 
i ou'ie multă lume vizitează țar
cul Central de Cultură și < >dili- 
riă „Maiakoosky", grădinii1 cl't 
burilor uzinei „Uralmaș' și 
„Verh-Isețk" și ale altor între
prinderi. Jn fiecare duminică, iu 
aceste grădini și parcuri se or
ganizează serbări populare.

La marginea orașului Soerd. 
loosk se află lacul Șartaș și i- 
meiisul bazin „l'erh-lsețk". Aci, 
tineretul se plimbă cu bărci sau 
pCscuieșle.

Dis de dimi'ieafă, duminica, se 
pol oedea pe șoseaua Moscova fi 
strada Belinski, — indreplându. 
se spre Nijni Isefk, — sute de 
automobile. Muncitorii, ingineri, 
medici și funcționari, fac excur. 
aii împreună cu familiile lor, in 
automobile proprii, afară din o- 
raș. Alții pleacă pentru tot tim-

Radioîicafia a 3220 de colhozuri 
din regiunea Moscova

Oamenii muncii din raionul 
„Comunlsticeski” din Aloscova 
și-au luat, jn 1948, angajamentul 
să termine in timpul cel mai 
scurt radioficarea colhozurilor. 
In acest scop, el au adresat un 
apel către tofl colhoznicii din re
giunea Moscova pentru a sprijini 
cât mai pe larg această acțiune 
de a introduce radlo-ul in fiecare 
casă colhoznică. Răspunzând cu 
entuz'asm acestui apel, colhozni
cul din regiunea Moscova, ajutat! 
de întreprinderile Industriale din 
Moscova, desfășoară o amplă 
muncă pentru radioficatia colho
zurilor.

Această acțiune are un carac

A apărui în edilura C. G. M.

Sindicatul în perioada industrializării țării 
și colectivizarea agriculturii

Lucrarea lui V. Crilov se re
feră la rolul ce l-au avut sindi
catele în perioada de reconstruc
ție a economiei naționale din 
U- R. S. S.

In această perioadă a fost ne
cesar să se găsească fendur uria
șe care trebuiau ferite de risipă 
Si apărate prin aplicarea unui re
gim de economii, ceea ce s’a fă
cut prin introducerea consfătuiri
lor de producție și transformarea 
caracterulu' contractelor colective 
intr'un angajament bilateral la în
deplinirea căruia au inceput să 
participe în mod activ atât mun
citorii cât și funcționarii.

Ajutorul subliniază lupta ce s-a 
dus în această perioadă pentru li- 
ch darea și alungarea capitulări

A lost împlinit cu succes pla
nul do producție pe cinci luni. In 
luna mai, constructorii de Iruc- 
toaro au produs nu număr Im
portant do tractoare, peste plan.

In uzină, se desfășoară cu In
tensitate mișcarea pentru produc
ția a sute do tractoare peste plan, 
in contul metalului, energiei e- 
lectrlcc ;l combustibilului econo
misite. Numai Iu lunile aprilie șl 
mal a. c, folosirea metalului lie- 
ros pentru producția fiecărui trac
tor, a fost redusă cu pesto 200 
Kgr.

la dispozi|ia niuncitorilori 
din oraș

pul zilei la pădure, cu bicicleta 
sau trenuri de plăcere. In impre. 
jurimile orașului Snerdloosk e- 
xistă multe locuri pitorești . 
muntele Ilru labiula, „< .imemii 
Pulaiki", munții Uktus; toate 
acestea sunt locurile faoorite 
pentru odihnă ale orășenilor. Seu. 
ra, mii de oameni ai muncii din 
SoCrdloosk, vizitează teatrele și 
sălile de concerte. In prezent, la 
Teatrul de Operă și Balet din 
Snerdloosk, joacă artista poporu
lui, l . Barsova. I.a Teatrul Dra
matic se reprezintă piesa „< a- 
racterul moscovit". La Teatrul 
Comediei Muzicale a avut loc 
premiera noului spectacol „O re
giune minunată". Circul orașului 
și-a reluat activitatea de vară.

Oamenii muncii din Ural au 
început să plece în concedii în 
sanatoriile și casele de odihnă lo. 
cale. In regiunea Soerdlovsk nor 
funcționa, în cursul acestei veri, 
30 de sanatorii de odihnă.

ter de massă, la ea luând parte 
zeci de mii do colhoznici. Da
torită acestei act'uni masive, anul 
trecut s‘a terminat radioficarea 
complectă a colhozurilor din 13 
raioane ale regiunii Aloscova. 
Peste 1.000 de colhozuri șl 60.000 
de case colhoznice au fost ra- 
diollcate.

Și anul acesta, radioficarea sa
telor continuă cu intensitate. In 
4 luni au fost radioficate 679 de 
colhozuri. Iii casele colhoznicilor 
au fost instalate peste 27.000 de 
difuzoare. In cinstea zilei radio
ului. in regiunea Aloscova au fost 
radioficate 3 220 colhozuri.

lor de dreapta din banda lui 
Tomski, care au început să îm
piedice desvoltarea sindicatelor.

Ala' departe lucrarea amintește 
rolul hotărîtor ce l-a jucat între
cerea socialistă.

Scoate apo: in evidentă mun
ca depusă de sindicate pentru în
făptuirea al antei dintre clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare, arătând cum s'a desfășurat 
Patronajul sind catelor asupra col
hozurilor.

Cel de al nouălea Congres ai 
sindicatelor sov'etice a putut con
stata asfel că lupta Partidului 
Bolșevic și a poporului sovietic 
pentru îndeplinirea primului plan 
cincinal a fost încununat de vic
torie.

!n Ucraina se vor construi

Noui stațiuni balnea
re pentru metolur- 
giștii și minerii din 
Bazinul Krivoi-Rog

Institutul bulneologlc din Odesn 
a Întreprins o serlo de cercetări 
a surselor do upu minerale din 
Ucraina, Expedlfll speciale au 
fost trimise in regiunile apusene 
din l'cralnn, cari nu cercetat 
proprlolăfllo terapeutice ale sur
selor do apo mlneralo din Trus- 
kavef, Cerce, Alorșln șl din regiu
nea Znporoje, undo se vor con
strui stafluul balneare pentru 
metalurglștll din sudul Ucrainei 
șl minerii d'u Bazinul Krlvol-Rog.

Un grup do colaboratori știin
țifici al Institutului caro a cerco- 
lat lacul sărat Godrl situat Iii a- 
propicrea orașului lierson, a sta

bilit proprietățile terapeutice alo 
apelor și nămolului acestui lac-

In raionul Ivanovo

COLHOZNICII 
și-au construit un 

sanatoriu
Anul trecut, veniturile colho

zului „Stalin" din raionul loano- 
oo, a atins suma de 2 milioane 
de ruble. C'u acești bani, colho
zul a construit un club, o policli
nică, o maternitate, a mecanizat 
fermele pentru creșterea vilelor 
și a cumpărat 5 camioane și 
două auto-turisme. Fiecare casă 
colhoznică este electrificată și ra. 
dioficată.

Anul trecut, colhoznicii au tn. 
cepul construirea unui sanatoriu. 
In prezent, in valea Goreacfi 
Cliuci, se inalță cele patru clă
diri ale sanatoriului, tn care se 
odihnesc pe rând toți colhoznicii.

Un nou avânt al muncii în minele 
bazinului carbonifer din regiunea 

Moscova
Minerii din bazinul carbonifer 

al regiunii Moscova se pregătesc 
să întâmpine ziua nvnerului. Suc
cesele mnunate ale muncitorilor 
din industria Moscovei bucură pe 
minerii din bazinul carbon:fer al 
Capitalei Uniuni Sovietice, fiind
că ei știu ca munca lor pl'na de 
abnegație a contribuit la realiza
rea acestor succese. Angajamen
tul luat de către mineri în scri
soarea adresată Iui I. V. Stalin 
în februarie a. c. — de a extra
ge lin 1949, 400.000 tone de căr
buni, peste plan, a fost îndeplinit 
înainte de termen, la 1 Iunie.

Iri prezent. în baznul carboni
fer d n regiunea Moscova întrece
rea se desfășoară cu o nouă vi
goare.

Minerii combinatului „Moscvo- 
ugol' luptă pentru mărirea extrac
ției cărbunilor peste plan, pentru 
mărirea productivității muncii cu 
15 la sută, față de anul trecut, 
pentru accelerarea circulației 
fondului de rulment încă cu 2'/t

In Uniunea 
noui

lui Kruma(un>k orașul ciui- 
hlrucloiilor de mușini — se iuc 

muri luci uri pentru construc
ția locuințelor fji orășelelor mun- 
r-jlureșii.

O importantă experiența u a- 
cuinulut iu aceasta direcție trus
tul „GhtvMroikiujniii>d‘’. I u -lur 
șitul anului trecut, ucc-d Uiră a 
construit un întreg orășel munci
toresc foarte (rumen ajnciiujai. 
IJraluiiguI htru/ilor drepte, Mint 
aliniate HO de < om* cu câh- un e- 
tuj, jre o suprafață totală locui
bilă de 4.R00 in. p.

Fiecare locuință <*4c <oinpusă 
din trei comerț*, buc, bucătărie, 
pod verandă acoperită. locu
ințele sunt înzestrate cu calori
fer, apa curenta și lumină elec
trică. Ln subsol se află o spălă
torie, o râmară și pivniță. l‘e 
lângă fiecare casă sj* gusiSjte o 
bucată de pământ, suficientă pen

Cum se gospodărește o așezare 
sătească din U. R.

La 25 km. de centrul raional, 
pe malul drept al râului Cubul), 
se întinde stunița «cuzacvascu V n- 
siurinskaia, cu o populație de 
10.000 locuitori.

In timpul războiului, stanițu u 
fost șase luni sub ocupația Ger
manilor cari au lusat în urma 
lor nmri distrugeri. Ei uu iib 4 
școli, spitalul, dispensarul, sta
țiunea de cale ferată, clubul, clă
dirile administrative ale colhozu
rilor.

Au trecut 6 a iu dela eliberarea 
sfaniței. Sovietul sătesc, in frun
tea căruia se aflu fostul ofițer 
de artilerie, deputatul Nikita 
Kostenko, a desfășurat iu acest 
timp o intensă muncă construc
tivă. Cele 6 colhozuri situate pe 
teritoriul Sovietului sătesc nu 

zile și pentru mărirea considera
bilă a producției de cărbuni de 
calitate superioară.

In nouile contracte colective 
ale colectivelor din mine, se dă 
o mare atenție ameliorării condi
țiilor de viată ale minerilor.

Urmând exemplul lui Alexandru 
Ciutkih, minerii din bazinul car
bonifer de lângă Moscova, caută 
să transforme brigăzile și schim
burile lor in ,,colective ale cali
tății superioare”.

Luând angajamente noui, mine
rii din bazinul carbonifer Mosco
va le îndeplinesc cu cinste. Mine
rul Trubacev din Trustul „Dons- 
kiugol’’ lucrează în contul anului 
1951. Minerii mnei Nr. 20 din 
trustul „Krasmoarnieiskugol-’, au 
trimis recent Ia Moscova, un al 
treilea eșalon de combustibil ex
tras peste plan. Experiența și Ini
țiativa patriotică a celor mai bun! 
oameni din bazinul carbonner 
Moscova, inspiră pe toti minerii 
din acest bazin la noui fapte dr 
eroism un muncă.

O metodă de construcție rapidă a locuințelor

Sovietică se construesc 
orașe muncitorești
<rtt a se uimiiuja o grădina de 
finet* și /ai/.axol.

Construcției urestui orășel s’u 
fucut prin metode rapide ale 
ben/.ii iularitc. .Sein lvt. h’ caselor 
uu f<nt construite în u/inr «*pc 
riale, iar pentru truiisporlul lor, 
s'a construit o linie de calc fe
rată spre lulu

Muncii* au fost executate de 
brigăzi hp* ciuli* de coiistruch'rL 
Lucrările uu fost iihcpu'u fir 
muncitori cu cxcuvutourc, upoi 
nu urmai zidarii, tâmplarii, mon
turii și lericuitorh. Licoare bri
gada. îndată cr-și isprăvea par. 
teu sa dv lui.ru, Irecva la <asa 
următoare.

MrtoiLii ben/ij i uimite în cons
trucția caselor și întrebuințarea 
largă n mașinilor, a țM*rm»s cWi- 
atructorilur să economisească o 
sumă de 2* >0.000 ruble, fu|ă de 
suma (prevăzută In plan și «ă 
termine în șa*e luni construcția

Bugetul unui Soviet sătesc 
fost reciiivtruile. lL'asemriii uu 
fost refacule cele 4 școli, iiiMitu- 
țiilc sorii turc, clubul, biblioteca, 
fabrica de produse lactate, sta
țiunea de mașini și tractoare. In 
centrul staniței, pe un loc viran 
s’a plantat uu parc.

Toate aceste lucruri suni finan
țate din bugetul local al Sovie
tului. Tot din acest buget, s’a 
descliis o maternitate, un centru 
veterinar, au fost reparate dru
murile, conducta principală de 
apu, etc. Străzile din cartierele 
centrale ale st an iței uu fost as-^ 
faltatc, a fost construită o uzjnâ 
electrică.

Dar să vedem din ce c&te for
mat bugetul Sovietului local ?

Sovietul sătesc administrează 
păduri, cariere de nisip șj de lut. 
O parte din beneficiul realizat 
depe urma crploatârii pădurilor 
și a carierelor, revine bugetului 
local. La acest buget se mai a- 
daoga chiria pentru clădirile u- 
cupate de diferite instituții, or
ganizații comerciale, ctc...

Sovie'ul desvoltă pe o scuză 
largă, producția industrială. 
Doua cooperative produc : cară, 
mizi, ceramică, articole electrice. 
Un combinat special fabrică pro
duse de tamjdărie, cismărie, olă- 
rie și croitorie. Impozitele pe ve
nit, plutite de aceste întreprin
deri revin deasemenca bugetului 
local. Un restaurant, o ceainărie, 
două magazine cu amănuntul, 
plătesc impozitul comercial.

Fiecare agricultor, fie el col
hoznic sau țăran individual, plă
tește Sfatului un impozit agri
col, în raport cu mărimea parce
lei sale de pământ. 15°/o din a- 
cest impozit, revine bugetului lo
cal.

Anul trecut, locuitorii staniței 
au subscris pentru împrumutul 
de Stat, suma de 603.030 de ru
ble. Din această suma, bugetul 
local a primit 22000 ruble. Cu 
aceste fonduri a fost reconstruit 
clubub conducta de apă, centru 
de amplificare a emisiunilor ra
diofonice, ctc...

unm orurul mun<ător«r«. ajttcaa. 
jut după ultjm<‘l'* m I d& ale L h- 

modtTjie.
Alaiuri de <>ro> Iul tonatrult a- 

uul trecut, u iuorput *u«tualmru- 
te coiuârucțiu unor noui clădiri. 
Și aci Mint folosite dcaM'mviu, 
metodide <«iikirucțiri rapiduv l-a 
fiecare 2 /ih*, upui© • cai4
noua. S'au și Construit 44 d« 
se, adică jumuCah- din Bumaiul 
cum lor planificate.

IntrcaTra intre «anfltmcUirâ 
pcmtru obținerea udului de „bri
gadă dc cahtute upurioaru", e-lr 
In plină desfășurări- (>m>true- 
torii și-au luul angujamimiid 
econom ivească in uec?-t au, zeo 
«ie tone de ciment, de metri
rubi de ■ h‘‘f <*' •* i. zr i de mu d« 
i Zirainizi și alte mal r ale dr cuD- 
"iriJcțic cohbiiiiind în t-«utul e- 
coimmu i matrriahdor, o dodii1* 
de două rtujv pentru o 
tuie xa c«r>la robie.

s. s.
A[?i\ita'ru financiară a So»ie_ 

tului CM>ndufeă de contabdul
Semen Ib*vkov. Dcs-chizând • 
curte \oluminuufdL, pe a cărei 
copertă scrie „Buev'ul Sovietului 
din Vusiurin*kaia“l Semen itrv- 
kov îjifățiț»cază următorul ra
port ; „Cu fjccare un ce (rece, 
mărim ulocațiile pentru im*voii* 
locidr. Anul uccita >r*iunra So
vietului a aprobat planul nouilor 
construcții comunale și cui turu
ie. Contul de cheltudi al buge
tului prevede suma de 55.000 ru
ble pentru reconstrucția străzi
lor și a caselor de locuit. O *u- 
mă aproape lo( atât de mare, x* 
fi acordată școlilor peniru achi
ziționarea de noui materiale di
dactice și de cărți pentru lăbluj- 
tccilc lor. Suma de 57 000 rubfe 
va fi cheltuită pentru mărirea 
clubului, a materni iuții, a c»n- 
tndui veterinar. Cheliuclile pe>_ 
tru construcțiile comunale și cul
turale, vor create anul acesta c« 
50*/« față de anul trecut

Pe lângă sumele primite dm 
bugetul local, otanița va primi 
deasemeni alocații important* 
din bugetul raional și din cel al 
rcpublicei. Cu aceste fonduri, m 
va întreține spitalul și dispensa
rul, se vor plăti salariile învăță
torilor, se va întreține cassa d« 
economii, poșta și farmacia.

Colhozurile clieltuesc dcaseme- 
nea importante sume de bani 
pentru construcția cluburilor pro
prii și a construcțiilor de folot 
obștesc- Colhozul va pu
ne în curând în funcțiune, • 
stațiune electrica. In celelalte 
colhozuri, se construiesc mori, 
ferme pentru creșterea vitelor, 
fabrici de cărămizi, ctc.

In cel de-al 5-lea an al planu
lui cincinal, stanița a atiăs ni
velul antebelic în toate ramurile 
economiei, iar in unele l-a de
pășit.

CITITI
SCÂNTEIA

lui.ru
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DIN CÂMPUL MUNCII
ORGANIZĂNDU-ȘI BINE MIJxCA

' ĂAuncilorii dela tamplăria de modele
A. C. P. ob(m succese in muncă

Muncitorii și funcționarii stației C. F, R. 
Petroșeni au descărcat în mod voluntar 

4 vagoane cu diferite materiale

La tâmplăria de modele A. C. 
P-, tovarășul Vlșnovsclii luliu a 
primit spre executare o comandă 
de AtO bucăți mânere de lemn 
pentru pile, necesare atelierelor 
^necan ce din Valea Jiului

Pentru executarea acestor mâ
nere tovarășului Vișnovsclii, i s'au 
fixat 4 minute la bucată. Impâr- 
t ndu-tM munca pentru a elini na 
timpul mort el a reușit să reducă 
timpul de execuție dela 4 mlnuto 
la 3, «arând totodată reducerea 
normei

• • •
fot ta atelierul de tâmplârte 

era o mașină de scos la diinen 
siune (grosime) care necesita foar

Tov. Roșcovici Teodor muncilor 
la secția L 8 C.F ,R. ajuns muncitor calificat

Tovarășul Roșcovici Teodoi 
este muncitor la Secția L. 8 (' 
F. R. Petroșeni E un muncitor 
dintre cei mai buni, care a dai 
dovadă de dragoste fată de mun
ci

Deși ajuns la o vârstă de ’>$ 
arii, el nu a avut posibilitate să 
meargă lu școală, să iiiDC[e să 
scrie și să citească. Datorită insă 
inifiatioei Partidului Muncitoresc 
Român, s'au deschis multe școli 
de alfabetizară Și tovarășului

>
Tovarășii Jurca Alexandru și Bulbucan
Gheorghe dela A.C.P. pentru a treia oară 

spărgători de normă
Tovarășii Jurca Alexandru și 

Blubucau Gheorghe dela turnătoria 
de oțel A. C. IP.. lucrează la for
marea »1 turnarea tampoanelor de 
oțel necesare vagonetelor pentru 
transportul cărbunelui, având a- 
cordate pentru facerea formelor 
de pământ 129 minute la bucală

Dar acești tovarăși nu s’au 
mulțumit numai cu atât. El au cău
tat posibilitatea de a face această 
lucrare tntr'un timp mai scurt.

Pentru a-și putea velorif'ca produsele și a 
asigura o hrană consistentă pentru țără' 
nimea muncitoare, in fiecare plasă vo- 
lua ființă

Centre de conserve populare
Pentru îmbunătățirea condițiilor 

de viață ale oamenilor muncii, Mi
nisterul Agriculturii are prevăzut

in planul de muncă pe trimestrele
3 Și 4 fabricarea a 4.500 tone con
serve populare.

In acest scop vor lua ființă in 
fiecare plasă căte un centru de 
conserve populare, de a căror bu
nă funcționare se va ingrijl indea- 
proape organele Ministerului Agri
culturii. Intre 5—10 iulie se vor 
Instrui tehnicienii și delegatele
l'FDR din fiecare Județ, care vor 

. avea responsabilitatea acestor cen- 
' tre de fabricare a conservelor

Valabilifafea adeverințelor (liberă petre
cere) se prelungește

Direcția Generală a Miliției a- 
duce la cunoștință cetățenilor 
străini și apatrizi că adeverințele 
care țin loc de liberă petrecere 

te multe transm'sii de curele care 
se găseau griu "n comerț.

Colectivul de muncă dela ate
lierul de tâmplarie a cercetat bine 
mașina, reușind să-i facă anumite 
modlf cări care să-i ușureze buna 
funcționare. Totodată s'a modifi
cat si viteza motorului, care o 
acfonează, a cărui turație era d«> 
3.34) ture pe ni unt. transformân- 
du-i-se axul de reglat înaintarea 
materialului pentru o turație, mai 
mică.

In acest fel materialul Ina’n- 
tând mai încet cuțitul poate să-l 
curețe mai bine, lucrul fiind de 
caltale superioară.

DIN ANALFABET

Roșcovici i s’a dat ocazia să in- 
ne/e să scrie și să citească.

Dorinfa de a inuaju nu s'a o- 
prit aici. Tovarășul Roșcovici a 
vrut să inve/e pentru a ajunge 
calificat in muncă.

Urmând școala de calificare, el 
a reușii să obțină media 7.

Și ca tovarășul Roșcovici mal 
sunt mulfi alji mUcitori care vor 
să inoefe cât mai mult pentru a 
ajunge lucrători califica/i, fiind 
de folos întreprinderilor unde lu. 
crează

N. STAN, coresp. voi.

Organizăndu-șl mai bine mun
ca, pregăt'ndu-și material din timp 
și având sculele totdeauna la în
demână, ei au reușit să reducă 
timpul fixat dela 129 minute la 96 
minute la bucată.

De remarcat este că acești to
varăș) sunt pentru a treia oară 
spărgători de normă, de două ori 
fiind la roțile de vagonet „Stan
dard”.

populare. Campania de lămurire a 
țărănimii muncitoare fin direcția 
fabricării de cât mai multe con
serve populare va fi condusă de 
Comitetele locale formate din de
legați ai Comitetelor Provizorii șl 
ai organizațiilor de rnassă cu spri
jinul și sub îndrumarea organiza
țiilor de Partid.

L'rmând sfaturile date la aceste 
centre care se vor înființa io cu
rând, țăranii muncitori vor putea 
să-și valorifice mai bine produsele, 
asigurând in acelaș timp o hrană 
mai conslstentă-

până la 1 Octombrie
a căror valabilitate expiră la 1 
iulie 1949, se prelungesc din ofi
ciu și fără niclo altă formalitate 
până la 1 octombrie 1949.

TELEGRAMA
COMITETULUI CENTRAL AL U. T. M. 

TRIMISĂ
GUVERNULUI MONAKHO-IASCIST DELA ATENA

BUCUREȘTI, 2 (Agerpres), — 
Comitetul Centra^ al U. T. M. a 
trimis următoarea telegramă gu
vernului monarlio-fasclst dela A- 
tena :

In numele tineretului muncitor 
din Republica Populară Română, 
protestăm cu cea mai vie Indig
nare împotriva acțiunii criminale 
a guvernului inonarlm-lasclst din

Vineri sa deschis in Capitală

Ședința plenară a Comilelului Central 
al Uniunii I inerelului Muncitor

BUCUREȘTI. 2 (Agenprcs). - 
In șediii(u C. C. ut U. 1. M, din 
ziua de vineri I iulie s’a deschis 
ședința plenară a C- C- al U. 
T. M

Tuvaruyul Teohuri Gcorgesfu, 
secretar ul C. C. al P. M 11., a 
adus salului C- C. al P. M. R., 
arătând îndaiorirUe de răspun
dere ce revin organizației unice 
marxhd-leniuiste a tinerelului 
din țura noastră, în condjțiuiiule 
luptei pentru construirea socia- 
HsinuliLE Tovaj^ișul Tcohari 
Ceorgescu, a subliniat că Uniu
nea Tineretului Muncitor trebue 
să desfășoare o larga activitate 
Sa toate domeniile construcției 
socialiste, ca ajutor credincios și 
devotat al Partidului. Membrii 
C. C. ul Uniunii Tineretului 
Muncitor uu manifestat cu mul
tă drugoste pentru C. G al P 
M. R.

Programul competițiilor județene 
ale Cupei 1 inerelului Muncitor 
ce se desfășoară astăzi pe arena 

„Minerul" din Lupeni"
Astăzi 3 iulie a. c. pe arena 

„Minerul'' din Lupeni Se vor des
fășura Campionatele Județene 
Cupa Tineretului Muncitor.

La această competiție vor lua 
parte cei mai buni sportivi din 
centrele: Petroșeni, Lupeni, Ani- 
noasa, Hațeg, Vulcan. Lonea, Pe- 
trila, Pui, Sarmisegetuza șl Baru 
Mare, dând astfel ocazia de a se 
întâlni în întreceri sportive țăra
nii muncitori din uzine, studenții 
și elevii, Ia următoarele probe.

Competițiile se vor desfășura 
dela orele 9 dimineața după cum 
urmează :

— 80 metri plat junioare (fete).
— 100 metri plat fete și băețl 

(senioare și junioare, seniori și 
juniori).

— înălțime: fete și băețl (Ju
niori și seniori).

— Greutate: fete și băeți (ju
niori și seniori).

— 400 metri plat, băețl seniori 
și juniori.

— 500 metri plat, fete junioare.
— 800 etri plat, fete junioare.
— Lungime fete și băeți (se

niori șj juniori).
— 800 metri plat, băeți seniori 

și juniori.
— Grenadă, băeți seniori și ju

niori.
— 1.500 metri, băeți seniori și 

juniori.
— Suliță, fete, senioare și Ju

nioare-
— 4X100 metri ștafetă fete.
— 4x3x2x100 metri fete.
— 3.000 metri, băeți, seniori S1 

juniori.
— Matchuri eliminatorii de 

wolley-ball și handball.

Orele 14. după masă :
— Finala de Wolley-ball, fete 

și băeți.

Grecia, caro a înscenat mârșavul 
proces ce se Judecă actualmente 
la Curtea Marțială din Atena, îm
potriva a 150 tineri democrat), 
membri al EPON-ulul, luptători 
pentru libertatea șl Independenta 
națională a poporului grec șl ce
rem Imediata lor punere in liber
ia io.

Tuvurușul Gheorghe 1‘Torescu, 
»ec ret ar ul C O. ul U. T. M u 
propus următoarea ordine de zi, 
care a fost uprobută in unani
mitate.

1) Activitatea organizațiilor <k* 
pioneri.

2) Raportul delegației U. T\ M. 
care a participat lu cel de al 
Xl-lca Congres ul Comsoinoluliii.

3) Reînscriereu membrilor l ■ 
ni unii Tineret id ui Muncitor.

In primul punct ul ordinei de 
zi a luat cuvântul tovarășul 
Lupu Petru, secretar al C. <’. al 
U. T. M. care a făcut un raport 
asupra activității orguni/xițiilor 
de pioneri, înființate în urma 
sarcinii dată de rezoluția ședin
ței plenare al C. G al P. M. R. 
din 22—24 decembrie 194S, sar
cină care a fost adoptută cu en-

(Continuare în pag. IV-a)

— 8x4x2x100 metri, ștafetă 
băeți.

Marea manifestație sportivă va 
lua sfârșit prin defilarea concu- 
renților.

DEPUNEREA 
declarajiilor-borderou de 
autoimpuaere ți achitarea 
impozitelor respective se 
pot îace până ia 10 Iulie

La 10 iulie a- c. expiră terme
nul pentru :

Depunerea declarațiilor de au- 
toimpunere lunară și achitarea 
impozitelor respective de către 
comerclanți, industriași șl mese
riași șl aslmllații acestora.

PIERDERI
— Buletinul Biroului Popula, 

ției Nr. 150 din 1938 pe numele 
Eugenia Urian eliberat de Miliția 
de Reședință Deva.

Declar nul.
* * *

Carnet de șofer Nr. 32 K, eli
berat de Periectura Miliției Capi
talei pe numele Carda Ladislau- 

Declar nul.
• • *

— Buletinul Biroului Populației 
Nr. 16.690 pe numele Gaboran 
Victor, eliberat de Miliția Petro
șeni.

Declar nul.

• * •
— Buletinul Biroului Populației 

pe numele Moldovan Lazăr, eli
berat de Miliția Lupeni.

Declar nul.
• * *

— Buletinul Biroului Popula
ției ,pc numele Bai Nița născ.

Pătrunși de dragoste fată de 
munca, pentru a putea fi descăr
cate cât mal curând vagoanele 
d u stajle, un mare număr de 
muncitori și funcționari din gara 
C F. R. I’etro-eni au descărcat 
i" n.id voluntar patru vagoane, 
realizând o economie de 5.500 lei.

S'au evidențiat in această mun

K P R
Comilelul Provizoriu nl Sfatului Popi. Iar al Plăș i Petroșeni 

PLIBIJCAȚIUNE
Ro. 28 1949

Se aduce la cunoștința tuturor 
oamenilor muncii, că Consiliul 
de Miniștri prin grija Pur idu 
lui Muncitoresc Român față de 
oamenii mujicii d»la orașe și 
sate a întocmit un proect de De 
creț cure a fost supus aprob.<ril 
PrezidiumuJui Marii Adunării 
Naționale a cărei aprobări a foni 
publicat in Buletinul Oficial Xi 
58 din 15 Iunie 1949.

Prin ucest Decret ue uiiuleaz.i 
și se reduc impozitele, taxele, 
majorările și amenzile lineale, 
privind unele categorii ale po
pulației, după cum se va arăta 
mai jos, făcumlu-sc prin aceacbi 
un pas înainte, pe drumul miei 
sănătoase politici financiare în 
Statul nostru de democrație po 
pulară.

■Scopul acestor anulări și re
duceri este :

a) Eliberarea oamenilor mun
cii delu orașe și sute de rămăși
țele împovărătoare, prin înlă*u- 
rurea nedreptăților cauzate de 
regimurile «Lin trecut.

b) Lărgirea drumului cons
truirii socialismului, prin întări
rea alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare și întări
rea cooperativelor.

c) ÎNCREDEREA IN COMI
TETELE PROVIZORII ALE 
SFATURILOR POPULARE care 
activează în domeniul fiscal prin 
nouile secțiuni financiare și care 
trebuie să pornească la muncă 
fără un balast care ar putea im. 
piedica realizarea importantelor 
sarcini ce au de îndeplinit.

d) întărirea disciplinei finan
ciare, prin plata în termen a im
pozitelor.

Categoriile populației care be
neficiază de aceste reduceri, 
eunt ;

A. ȚĂRANII

1. Țărănimea săraca se dă la 
6cadere, in limita rolului deschis 
cu toate impozitele, taxele, ma
jorările și amenzile fiscale de 
orice fel, datorate până la 1 Ia
nuarie 194fl.

Fac parte din categoria țără
nimii sărace, orice țăran care in 
anul 1948 a fost impus cu un 
impozit total pe venit până la 
1.000 lei inclusiv, indiferent da
că acest impozit este datorat 
pentru venituri agricole sau ne
agricole. Prin anul 1948, se în
țelege perioada dela 1 Aprilie 
194S—31 Decemvrie 1948.

2. Țărănimea mijlocașă se dd 
la scădere cu 5OVo din rămășița 
neachjtată, aferentă impozitelor 
și taxelor fiscale de orice fel, 
datorate până la 1 Ianuarie 1949. 
Scăderea de mai sus operează 
atât asupra impozitelor și taxe
lor cuprinse în actele de impu
nere cât și pentru cele cuprinse 
în actele de contravenție. Dea- 
semenea, se dau complect la scă. 
dere și amenzile și majorările 
fiscale de oriae fel. 

că următorii tovarăși: Milralu 
tjheorglie, Trocău (ihcorglie, Cln- 
cioiu Constant n, Frunză Dumitru, 
Joca Pa vel, Oprean loachim, An
drei Constantin, Boia Gheorghe, 
Hei bei Anania și Crișan ioan, 
munca lor constitu nd un exemplu 
și pentru alții-

N. S. coresp.

fiscale de orice fel, datorate 
până la 1 Ianuarie 1949.

B. PRIVIND SALARIATII

Salariațil de țoale categoriile 
dela sate șl dela orașe, angajați 
la Stat sau la particulari, tnun- 
ctorl >1 funcționari, berieficiazâ 
de anularea impozit lor datorate 
până la 1 ianuarie 1'49, In limita 
toiului deschis, daca poseda o 
singură ciad re ce o folosesc ex
clusiv pentru locuință Daca sala
riatul poseda mai multe clădiri 
sau apartamente, nu se bucura de 
scădere nici pentru apartameulul 
locuit propriu.

De aceleași avantagii, benefi
ciază și pensionarii de orice fel.

C. PRIVIND MESERIAȘII

Meseriașii care lucrează singuri 
sau cu membrii familiei sau cu 
un singur ucenic, beneficiază de 
anularea tuturor impozitelor, ta
xelor, amenzilor și majorărilor 
fiscale de orice fel, datorate pânâ 
la 1 ianuarie 1949 șl care nu sunt 
achitate.

Meseriașilor, care au până la 
5 saJarlati, li se reduc impozitele 
datorate din meserie, dela caz Ia 
caz de Sfatul Popular cu 1—50 
la sută, iar celor care au dela 5— 
10 salariați, cu 1—30 la sută. Sfa
tul Popular mai reduce deaseme- 
nea dela caz la caz, amenzile fis
cale de orice fel ș: maforările da
torate până Ia 1 ianuarie 1949, 
pentru meseriașii cu salalar’ați, 
cu 1—95 la sută.

D PRIVIND LIBERII PROFE
SIONIȘTI

Impozitele datorate de liberii 
profesioniști până la data de 1 ia
nuarie 1949, pentru veniturile rea
lizate din profesie, se pot reduce 
dela caz la caz de Sfatul Popu
lar cu 1—50 la sută. Iar pentru 
amenzi fiscale de orice fel și ma
jorări datorate de aceștia până 

Ia 1 ianuarie 1949. reducerea poa
te fi acordată dela caz Ia caz pâ
nă la I—95 la sută.

E. PRIVIND COOPERATrVELE 

Impozitele, taxele, majorările și
țoale amenzile fiscale datorate de 
cooperative de orice fel și grad, 
până la data de 1 ianuarie 1949 
se anulează.

F. MODUL CUM SE .VOR A,
CORDA SCĂDERILE

Scăderea debitelor din scripte, 
prin efectul aplicării Decretului 
Nr. 258, publicat in Buletinul O- 
ficial Nr- 38 din 15 iunie 1949, 
se va face din oficiu și în confor
mitate cu instrucțiunile de aplica
rea Decretului, publicat in Buleti
nul Oficial Nr. 39 din 1949.

Astfel că nu va trebui solici
tată din partea contribuabililor.

Fetroșeni, la 2 iulie 1949.
Președinte Dunca Petru

Șeful Secțiunii Financiare.
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Liu Min Yi, vicepreședintele
Federa|iei Muncii d n Cliinu

Despre realizările și sarcinile mișcării 
sindicale chineze

Pentru o restabili .ordinea" 
dorită de capitaliștii americani 

Guvernul japonez 
va intensifica mâ-

DESI NU SUNT COMUNISTĂ
TREBL1E SÂ RECUNOSC CA CEI.E VĂZUTE
IN U.R.5.S., MAU IMPRESIONAT PROFUND!

MOSCXIV V I (Agrrprin), — 
Liu Min Yi, vuc-iproșediiiteie Ic- 
iterației Multei* din Cliiua, iu 
dimii spic Miluno a acordat oo- 
rusționdentului dela Prugu ul nu
rului TRlfl) uii iuterview in le 
gaturft ou reali/Jirile și sarcinile 
uiișixiru sindicale cluiteze.

El u «ridul ou uoUvituteu s:**- 
diculelor din (luna s'u inuiep- 
lut in direcția mobilizării mussi'- 
lor de «uniuni ui uiuncii în xe 
dereu rcifuccrii cât mai grabnice 
u econuiiiiiri și transporturilor în 
regiunile câilionate din Cliinu- Y- 
retând că industria dxu teritorii
le el i benele din Chitul este in 
fim urănt că producția ei 
depășite cu mult pe cea înre
gistrată sub regimul Kuomiutun- 
gului. Iau Mm Vi a subliniat cii 
aixxic succese ^e datorase avân
tului in muncă al tuassclor de 
ou meni ai muncii din China eli
berată

EU a descris apoi realizările

Ședința plenară a Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor
(Urnuzre din l>ag. III) 

tuzsasm de Congresul de unili- 
oare. Raportul enumera o serie 
de suooase : creiarca de detașa
mente de piuiieri in toate jude
țele ț&rai, stimularea arăm ului 
spre învățătura al capiilor și a- 
jutorarca șcaalei in munca ei. 
iuființareu afatuJui pionorilor 
din Capitala, alcătuit din oauie 
ui de știință și oamuni ai artei, 
tehmeicui, conducători ai orga
nizațiilor dc masse, etc., editarea 
revistei „Pionerul", etc.

Răpăitul a subliniat oă toate 
aceste realizări se datoresc spri
jinului și îndrumării C. C. al 1’. 
M. R. și tezaurului de experien
ță al gloriosului Comsomul cu 
privire lu mișcarea pionerilor.

La al doilea punct al ondinei 
de za a luat cuvântul tovarășul 
Gheorghe Floreșcu, secretar al 
C. C al U- T. M., care a făcut 
o expunere cu privire la parii- 
ciparea delegației C. C. al U. T. 
M. la cel de al Xl-lea Congres 
al Coinaomolului.

Tovarășul Gheorghe Floreșcu a 
arătat că trăsătura caracteristi â 
a Congresului a constituit mani
festarea devotamentului netăr. 
muit și dragostei fierbinți a de- 
legaților oomsonioliști, față <1 
marele Partid Comunist (B) și 
față de geniul omenirii munci
toare. tovarășul Stalin, Congre
sul a evidențiat minunatele suc
cese ale comsomoliștilor iu lup a 
pentru construirea comunismu. 
lui. înaltele calități morale ale 
tineretului sovietic.

După ce a înfățișat activitatea 
depusă de U. T. M. peutru po
pularizarea lucrărilor celui de al 
Xl-lea Congres al Comsomolul.ii, 
tovarășul Gheorghe Floreșcu a 
subliniat că o sarcină de bază 
h U. T. M. este intensificarea 
muncii de popularizare ale mă
rețelor realizări ale tineretului 
sovietic, însușirea într’o măsură 
și mai mare decât până acum a 

sindicalelor in (direi (ia ridicării 
nițelului de trai ul oamenilor 
muncii din teliloi iile elibcriiie, 
subliniind ca 'muticilorii priuie-i- 
asistență niodiciilu gruluilu, in
demnizații de boală și concedii 
plătite. După ce u arului uctixi 
tuiea intensa dusa, de sindicatele 
din teritoriul Clinici eliberai 
1 iu Min Vi u uralul cu numărul 
muncitorilor sin<liculi/u|i din le
giunile eliberate este iu continuu 
creștere și vu atinge iu curând 
10 milioane, l.iu Mm Yi a înfie 
rat apoi uc|iunca trădătoare a 
conducerii sindicatelor britanice 
și a sindicatelor americano și ti 
declarat că Federația Muncii din 
China sprijină luptu pentru pace 
și democrafie a Federației Sin
dicale Mondiale.

Iu încheera Liu Min Yi u su
bliniat exemplul moliiljzator pe 
care ,îl oonstitue victoria poporu
lui chinez pentru toate popoare
le subjugate din lume.

bogatei experiențe a Comsomolu- 
lui, cultivarea in inimile tinere
tului a dragostei fierbinți pen
tru marea Uniune Sovietică și 
eroicul ei tineret, pentru m î- 
rele conducător și dascăl al po
poarelor muncitoare, tovarășul 
Stalin.

In cel de al treilea punct al 
ordinei de zi a luat cuvântul to
varășul Pavcl Lala, secretar al 
C- C. al U. T. M., care a înfăți
șat raportul cu privire la reîns- 
crierea membrilor Uniunii Tine, 
retului Muncitor.

Prima fază a acțiunii de reins- 
criere a membrilor U. T- M., de 
la cadrele de conducere centrale 
și până la conducerea organiza
țiilor de bază, întreprinse in ur
ma Congresului de unificare a 
dus la eliminarea elementelor ne
corespunzătoare strecurate în 
rândurile U. T. M-, la întărirea 
compoziției dc clasă u organelor 
de conducere ale organizației, la 
întărirea politico-organizatorică 
a U. T. M. și la creșterea pres
tigiului său în rândurile tinretu- 
lui muncitor din tara noastră.

Rezultatele primei cape per
mit trecerea la a doua etapă a 
acestei acțiuni, reînscrierea gen ■- 
rală a membrilor orgatiizajiei și 
eliberarea de carnete de mem
bru.

In încheiere raportul a propus 
că, deoarece un mare număr de 
tineri eviden|ia|i în acțiunii- or
ganizației își manifesta dorința 
de a deveni membri ai Uniunii 
Tineretului Muncitor, acolo unde 
se termină n-înscrierea membri, 
lor, să se treacă de îuiLita 
primirea de candidați.

In cadiul discuțiilor la ra
poarte au luat cuvântul mai 
mul|i membri ai C. C al U. T. 
M. care au făcut divers- obser
vații și propuneri menite să îm
bunătățească activitatea organi
zației în domeniile îmbrățișate 
de raport.

șurile de repre 
siune Împotriva 

muncitorilor
TOKIO, I (Agerprcs). 

mul uiiids ru uJ Japonie, 
liidu, u cerut viitori preiei 
neze sa puslruze tăcere 
iurbururilor 
„pentru u i 
4>lruUic“.

DcaSrîiicne.t. "iosliida u decla
rat cu guvernul vu iubuisilkn 
inâsurile dc it^jiObiune impoiriiu 
muncitorilor, pentru u rc&'uh I 
„ordinea*4 dorim de c»tpiLuii>l>i 
anieruaid.

Pri- 
Y<»- 

jupj- 
su puMrezc tăcere asupra, 

MK-Juk* din |aru, 
nu speria eapiUiJurdc

Poporul britanic cere reluarea 
acordurilor comerciale cu Uniunea

Sovietică
LO-NDRA, 1 (.A gri tpres). — O- 

dutu 4.u includerea jiiclelor amr. 
ricuJte penirii exporturile britani
ce, importau pi viîalâ a conici |u- 
luj cu Uniunea Sovietica t«- 
rilc deinocrnpei 'populate este în- 
leleasu (1c inufisc din ce în ce mai 
largi din Măitcu Britanic. O de
clarație u < ongrcbului sinJicatr- 
lor din Scoția subliniază că u- 
nul din punctele ce urinează a 
fi drsbutide in cixlrul sesiunii 
congresului ce vu avea loc în

Grupa minerului Bolonduf Nicolae, dela 
mina Petrila depășește zilnic norma 

cu 12 la sută
(Urmare din pag. l-a)

LA LUCRU PE FIȘE APARTE

Nu a fost ușor ca tovarășul 
Bolomiut să convingă pe toti or
tacii lui să lucreze pe f.șe aparte. 
Unii erau de acord, alții nu.

Mai bine de-o săptămână zi de 
zi. fecare tn ner a fost lămurit pe 
depUn de tovarășul Bolonduț a- 
supra necesității introducerii sis
temului de preluare a lucrului pe 
schimb.

— Uite grupa Iui I'asiu, măi 
tovarăși. A fotd fi ea In si!ua(ia 
noastră nit-și îndeplinea norma. 
Dar acum ortacii lui Vasiu sunt 
fruntași ți încă dintre cei mai 
buni. Asia pentrucă lucrează pe 
fișe aparte.

In z ua de 23 iunie toti minerii 
din grupa lui Bolonduț s'au ho- 
tărît să lucreze pe fișe aparte și 
pe bază de întreceri Socialiste in
tre cele trei echipe. întrecerea a 
fost pom tă din inițiativa șefului 
de echipă Madaraș Aluxandru și 
a ortac’lor lui și primită cu bu
curie de toți ce lalți d;n grupă.
SE INTAREȘTE disciplina 

MUNCII
Din primele zile de lucru după 

sistemul do preluare a producției 
pe schimb, in grupa tovarășului 
C'olundut s’a schimbat ceva. Mine
rii fiecărei echipe sunt hntăriți să 
nu rămână- mal prejos de ce'Ialti. 
Pen’ru aceas'a ci nu început să 
lucreze rai dscip'lna' decât în
ainte. întârzierile dela lucru au 
fort Echldatc, Iar timpul progra
mului de lucru a devenit prețios 
pentru fecare ortac.

In trecut, in fiecare săptămână 
câte un miner, doi lipseau nemo- 
tlvat dela șu* Insă decând lucrea
ză pe fșe aparte, nici umil nu a 
mai făcut „blauii’’. Așa s’an înțe

Declara(ia tăcută de Lya Manniug, șefa delegației femeilor engleze, 
la întoarcerea din Uniunea Sovietică

ÎXJNDHA, 2 (Agerpre-.). — In 
cursul conferinței de pto-i org«. 
nizatii dc delega jiu femeilor 
gleze care s‘u inform de 
din U. H. S, S. 
^rfu delega|iei a 
tua rele

„Deft nti tuni 
bue o recunosc 
in V. /< V. A’, m au impresionat 
profund, fn .I’J Conac/ma/cn IU 
fi fost

J.ya Manning a .subliniat că 
dejegujiu u avut deplina liberlu- 

(Mi
cii râmi 

Lya .Manidng, 
declar ut urruâ-

comunista fre
că cele uaiute

cursul anului ucefeta va fi cu- 
ijuujui cu L niuucu Sovietica ?i 
furi le de democrajie populara.

Gmgresul cerc gutcrJiidui l.i- 
buri't hă recunoască necesitatea 
iniedialfi a încheierii unor acor
duri comerciale ,pe scară întinsă, 
cu Uniunea Sovietică, pentru ini- 
bunâtătirea nivelului de trai al 
clasei munciiuun* din Marca Bri. 
tanie $i pentru nstabilirea dc 
relații prielcnej’i intr* Uniunea 
Sovietică ți Murea Briw aie.

les el; să întărească disciplina 
muncii.
MUNCA A DEVENIT ORGANI

ZATA
Curând după iutroducerea siste

mului de preluare a producției pe 
srliimb, minerii d n grupa lui Bo- 
londut au observat încă un lu
cru: fără o nouă organ zare a 
muncii, norma nu poate fi înde- 
pliu tă.

1 recând la o mai bună orga- 
nzare a muncii, fiecare miner, in 
cadrul echipei respective, a fost 
repartizat la diferite operații, ca 
armarea, e^cavarea și transpor
tul cărbunelu1, etc. în așa fel în
cât fiecare să lucreze la locul 
potrivit capacităț i și posibilității 
lui de muncă — organizare care 
a făcut ca producția să crească 
în fecare zi.
DELA 30 LA SUTA SUB NORMA 
LA 12 LA SUTA PESTE NORMA

Data de 23 lunte e o zl pe care 
o (ine minte fiecare m'ner din 
grupa Iul Bolonduț.

Până la 23 iunie, zilnic rămâ
neau sub iinimă cu câ'c 20—39 la 
su'.ă, dar dela această dată alta e 
situal’.n pr duc(.c . re fnttrvalul 
de 23—30 hinie eclfpa condusă de 
Bolonduț N’coiac și Madaraș Ion. 
depc esc n i mm z Inie cu câ(e 12 
la sută, înr schlnibn1 Iul Bolonduf 
Alexandru cu 8 la sută.

Urmărind tabelele de in'recerl 
mult! m nerl dela Petrila an a'lat 
că grupa lui Bolnudut a lichidat 
cu rămânerea in urmă. Unii dintre 
e> întreabă — r.dnerii din această 
riepă cum de au reușit să înde
plinească norma, 1 a această în
trebare fiecare or*ac nl Iu1 Boion- 
dut răsrunde cu satisfacție:

— Lucrăm pe fișe aparte, to- 
oarățe 

tc de mimare și cu înrndnii de 
lețuijiri au puiul dibuia tu ofi
ciile au vrui. Pr'i’e tot pe ujhjU* 
ticccau. discuțiile reveneau acu
pla problemei piuăl oamenii 
i>i exprimau dorinjii de pa<>* in
tre popoarele Angliei I l< 
S. S.

Refrrindti --^c la in vâ|«mâniul 
in LT. 1». S. b., J.ja Munuwg a 
hubiiuiut ca uMe gn-u se in- 
lâlnrutiră u aha țară <u un io
vei cu 11 ural mai ridicat decât 
in U. U. X S.

Delegatele ati foi impic-dona- 
te de ainbmkiiHa iji cabla va mi- 
periotiru a ulinicijtclur c* pol 
fi cuniptiralc ju I . R. S. S 
D-uu Rruv«n a inenjionut fup ol

Popula(ia parisiană protestează 
împotriva rulăm unui iilm antisovietic

PARIS, 1 (Agt-rpreb). — In 
ciuda tcroarf*i cxcicnaiă de că
tre uulorilfițik poliiivnețti. p«pn- 
laliii diu Paris (untiiiiui sâ pro 
tes'czc împotriva rulArii fii um
ilii qihimjxirtic 1 ‘odina dc fier’ 
cerând scoaterea imediat A u «t* 
c&riui film depc ecran. prolesU.*. 
le populației pari/jciie ne inezi 
drează în cacipinia pentru apă
rarea păcii ți maiufestnțiik or- 
ganixaie de A^cociația de Prie 
tenie Franceză cu U. R- S. S In 
ziua dc iunie poliția a efec
tuat 12 arestări in timpul rulării 
filmului. Delegații orgaujya|iikir 
sindicale din Paris au protestat 
energic împotriva lulării pe

Comitetul Militar de control 
a terminat preluarea industriei grele 

și ușoare din Shanghai
SHANGHAI. 2 (Agerpres). — 

China Nouă transmite :
Preluarea de către Comitetul 

.Militar de control a industriei 
gtcle și ușoare din Shanghai a 
fost terminată.

Comitetul industrie! gre'e a pre
luat 2i unități productive, precum 
și 24 intreprinderi neproductive: 
printre acestea d n urmă se găseș
te șl Comitetul Kuomintangului 
pentru controlul fierului șl otelu
lui. Iu prezent se e'abnrcază mă
surile pentru standardizarea pro-

Buletin extern
LONDRA, i Agcrpre>). — Gre

va docherilor s'a extins vineri la 
lin nou bazin, cel al Ind ilor oc- 
< '.tale. N'umurnl vagelor imo- 
bilizute in port se ridică actual
mente la 9(1.

• » »
LONDRA, I (Agcrjircs). — Ș» 

ferii autobuzelor «lin Londra au 
hotiîrâi sâ sprijine greva niunci- 
Uirilor feroviari, declarând la 
rândul lor greve perlate în fie
care duminica.

• « •
GA.NTON. f ( Agerpres).— În

tregul trafic feroviar intre Can
ton și Ciangsha a f<wt întrerupt

b- 

ln

(a jdalu eh inilor 
proxi'iid iv patru La ăilâ din 
lai uJ niiuio lurilui ^'ietieî 
liuip m- in Anglia se ndiCA la 25 
Iu din -.cilarul umd
tor. A-vir',«npt MM'ialâ 
Iu Hă. In felul acesta 
rtalâ a Mila ridai 
rusalii ttel*’ Utiiriî 
inaliv P* la bulu. 
manifcMal un \iu 
de declarațiile memli 
firi. Conferința «de presâ 
ral 2 ore

Mejubreh dekgațiri femeilor 
englez vor ține o M.Ttf df* con
ferințe publice, pruna urmând 
hă aiba kw lu Diijdra la 11 iu
lie a. c.

intuiri- 
ente gra- 

i alburea 
munca lorilor 
tu tipruxi 
Ziariștii nu 

interes fafâ 
»rilor d<4rga- 

a du

francii* IraiicCze m aWftiri film 
uniiwvictic. • • •

HAGA, 1 (Agerpresl. — In 
ciuda protestelor energice ale or- 
guiiizațiilor progruaiste. aiMori- 
injilc <ăaji<k/.u nu permis rula
rea filmului american aDtisovie- 
tic „t-oHitti dr fier" la Haga 
Amsterdam.

Organizai ia din Hajți ■ Parti
dului Cum uniși a adresai oam«- 
nbor miuieii din llaga un maxii- 
(o îu care aulă că itilarca fil
mului n fo^t impusă de către «m- 
peruJiț.ii americani <a cheamă 
pe toți partizanii păcii fă pro- 
tcbtiîzc cu hotărâre țj împie
dice rularea acestui film an<i- 
sov jet Ic.

r'tiscior. Pentru Industria grea s'a 
i'itocm't uri pian de producție pe 
trei luni

Ccmitc'ul industriei ușoare a 
preluat peste 50 fabrici, zece au

le .1 17 intreprinderi la c: rrf 
:ucreară 65.000 muncitori- Printre 
acestea sa găsesc: trustul textil 
din Cliina cu cele 35 labrlcl ale 
sale soc'ctatca pentru producția 
de mașin' textile dn China, socic- 
ta ca i utru producția tutunului șl 
farr.acia centrală.

in urma acțiiuiilor unilă|ilor dr 
partizani din sec’orul Ying Tak 
Ia 100 km. Nord de Canton.

• . •
Marele poet chilian Pablo Ne. 

ruda a sosit miTcnri împreună 
cit so|ia sa Ia Vatișovia venind 
»u un axion spivial de'a Mosco-

>
Izi aeroport ei au fost salu <p 

de reprezeu'-aiiți ai '(austerului 
Cultelor și Artelor ui Uniunii 
Scriiioriior și ai Comitelui Ccn- 
:r I al Partidului Muncitoresc 
din Potolita.

X rua va rămâne 2 săptămâni 
in Polonia,
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