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Traiasca minerii fruntași în producție
care luptă pentru îndeplinirea Planului de Stat înainte de termen!
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TOVARĂȘII DE MUNCĂ Al LUI POP LUDOVIC
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POP LUDOVIC O dat eri primele 
ărbune în contul anului 1950

ii[“i»wTmiîraiiii 
I1IIIE IE TERNEHI MUI IE ȘTII 

Minerii din Pc*r ta »l alMurl de el lilrcaiu muncitorime mi
nierii dlu Vatra Jiului .iu sărbllu rit avQzl un remarcabil eveni
ment in lupta lor pentru Plin ECHIPA LII POP LUDOVIC A 
DAT PRIMELE TONE DE CARBL’N'EIN CONȚI L ANULUI 1950!

Entuziasmul munlfestat de ni Ineril din Petrila cu accsl prilej, 
căldura cu care a fost salutat dc către iniile de mineri $1 de că
tre to(i oamenii muncii din Valea Jiului, sunt pe deplin indrcptăfde. 
Victoria echipei condusă de Pop Ludovic depășește cadrul unei o- 
bișnulte victorii in producție-

îndeplinind cu șase luni inabile de termen programul de produc
ție pe anul in curs, echipa condusă de Pop Ludovic este (PRIM A 
echipă d ii Valea Jiului care Iși îndeplinește sarcinile ce-l revin in 
cadrul Planului de Slat. Această victorie oglindește deopotrivă en
tuziasmul revoluționar șl iiillăcă raica patriotică a celor mai buni 
minei I din Valea Jiului educat! do către Partid, care au înțeles 
să-și pună toată capacitatea, toa ta puterea de muncă șl însăși via
ta amenințata in fiecare moment de nenumăratele pericole ale mun
cii subterane, in slulba construirii stalului nostru socialist, in slu|- 
ba clădirii viitorului fericit al întregului popor munților din (ara 
noastră.

Dar nu numai iu această di recile strălucește minunatul exem
plu al echipei lui Pop Ludovic.

Experiența ne învață că nu e te deajuns numai să vrei sț, 
mărești producția, să vrei sa de vii fruntaș in muncă. Pentru a- 
eeasla (rebue să ai cunoștințe, să muncești organizat, să lupți cu 
dârzenie pentru a învinge toate greutățile.

Organizarea până in cefe m ai mici amănunte a procesului r|e 
extragere a cărbunelui, folosirea mijloacelor tehnice avansate șl a 
prețioasei experiențe a minerilor sovietici, adâncirea la maximum a 
întrecerii socialiste, strânsa colaborare cu tclinlcieiiii, disciplina de 
fler conștientă, sudura sufletească a membrilor echipei, aceștia sunt 
factorii obiectivi care au ridicat echipa Iul Pop Ludovic până la 
cele inai înalte culmi iu producție si care pot constitui exemple mi
nunate pentru tot) minerii care v or ss urmeze drumul iul fop Lu
dovic care vor să-l ajungă rl'.ri urmă.

Tovarăși mineri.
Să urinăm — in lupta și num ca noastră de zi de zi—pilda ip- 

minoasă a lui Pop Ludovic șl or iacilor săi.
Muncind șl luptând ca inflăcă tare sub conducerea inteleaplă și 

sigură a Partidului nostru, desvol tand necontenit intrecerea socialis
tă și metodele noui de muncă, să dăm tot mai mult cărbune pen
tru indepfinirea înainte de terimen a Planului de Stat pe 1949.

Scurtând drumul caro ne mal desparte de îndeplinirea PlanuluL 
ne depărtăm fot mai mult do trecutul întunecos, plin de mizerie și 
suferiitfl. aproplindu-no cu pași repezi de viitorul luminos și feri
cit, grăbim transformarea Văii noastre dn „Valea Plângerii' lăsa
tă moștenire de capitaliști, intr'o adovărută vale a bucuriei și feri
cirii peutru lofl cei ce m»noesc.

,,<DUM AM MUIWCIT ȘI
<2 MJ M a IM I. u 'JT A T
PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR NOASTRE
ÎN CADRUL PLANULUL

Ziua de 1 ianuarie 1949, erte o 
zi de neuitat pentru Pop ludo
vic. Sula cea /nare a < tubului 
Cultural „(,heorghe Apostol'' din 
Pelroșeni era plini ik nimeri 
tehnicieni, funcflunari.

O parte din ei, veniseră fă im- 
pArtifeuHu bucuria fi nu felicite 
pe deCora/li cu „Ordinul Vuncif' 
fi „Steaua ItepublicH Populare 
Hotnâ'ie", dar rei mai fericifi <- 
rau aceia cărora li se prindeau 
pe piept dislMinje

fila Ion, Marna AJe^andțU, 
Mohan Itorian ji ul/i mineri, 
tehnicieni și oameni ai mumii 
din J alea Jiului, in apTauzele 
mullirpii au pHmil decorațiile.

Printre aceștia, Pop Ludovic 
emoționat, a primit „llrdhuil

Muncii' cl. 1, cu care fusese dis- 
hni jad dela I niui ptfs fu 
rumu plini de bucurie, cu ochi, 
sclipitori, tn cuouife simple 11 
• a adresat celor de [.ifi:

TOVARASI. fs'AAl CUVIN
TE SA MLLȚLMESC PARTI
DE LI I Șl GUVERNULUI PEN
TRU CINSTEA CE Ml S'A TĂ
CUT, PENTRU MAREA BUCU
RIE PRICINUITA IN MO.ALEN- 
TLL ACESTA INSA Ei AREAL 
SA MULȚUMESC PART1DL LUI 
NOSTRU CARE NE CONDUCE 
SPRE MAI BINE, PRIN FAPTE. 
I.M1 IAU ANGAJAMENTUL CA 
ÎMPREUNA CU ORTACII DIX 
EClIir.A MEA, SA ÎNDEPLINIM

SARCINILE CL NE REVIN IN 
CADRIL PI ANI I l I DI STAT 
f E 1911, IN 9 1 l N| !

SA Xl’ LUAM 1 A INlRECTRi 
Cl ANOAJAMENTLL

..Ord pul MutHlf r.; a
dl nun. - pe ptntul P Lu- 
* v c El slraLyceși., j.-. 
trvțr.ișilor Mjre-.v ftcin
lUInu loș/f. Sf.l.dv ȘieJjn și 
Kibedi Adalbert. o și j-i ediției 
s-ale Cu toți erau mândri. r-"n-. 
truca „Ord.tMil Muprj.’ na ar,;:r- 
1 nea numai Iul Pop Ludovic. cu 
topu șui după ful, luna cu Iun... 
luptaseră pentru o producție spo. 
rila, pentru Cârlanele csre-w- d-z

t'M
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DOUĂ MOMENTE SEMNIFICATIVE DIN VIAȚA ECHIPEI LUI FQP LUDOVIC

1 fn./n timpul lib€r, echipa lui Pop Ludovic liric d&ilal cOnsfAtuirt 
de producție

...Iar incinte de a intra Li i i
trecerilor joriJilru



ULTIMUL ȘUT P E ’49
91 a irezif din somn 

vrem* ca oricând. S a 
teama la ceasul de pe 
vadă duză nu cumva a întârziat, 
era 4 și jumătate.

Nevasta s'a sculat fn gropi i a 
pus Iu îndemână pachetul cu 
mâncarea pregătită incă decu- 
seuri. Szekely și-a sărutat felija 
a imbrăfiș.it nevasta și a plecat.

— Să dafi mai mult decul cri; 
e ultimul ful pe '49.

— Da, ultimul șut pe 49 — i a 
răspuns el neuestii. I om da mai 
mult decât cri.

După ce a cotit cultul strf' 
s a îndreptat spre pudul de lemn 
de peste Jiu. Respirând aerul cu. 
ral al dimimiii s'a iniiioral. Gra 
l>indu-fi pașii, s'a uitat și inaiii- 
te și înapoi.

— l‘oi> și t-eilalti s'or fi scu
lat r

Szekely a sosit primul in sala 
de apel. Dii/iă câteva minute a 
sosii Kibedj. Pop Luduvic și llal. 
mi au sosit împreună; ei suni 
vecini cu locuin|ele. .-L/zo1, afiep- 
tal rle ceilulli și a făcut apariji i 
și Harofi. .Și-au schimbul mar. 
cile, și-uu luat lămpile, și, primii, 
au soni Iu puful „ fim Pauker".

— ( e,e numai ora î, tovarăși. 
Azi u/i venit mai de diminealâ 
ca in alte zile le-a spus ctiplălo- 
rul, in timp ce Pop și ortacii 
tui intrau în colivie.

— Da, azi dăm gata Planul 
pe 1949. Și colivia se sculuudu 
în înlunejii ul adâncului, pur. 
tându-i spre abatajul lor din o- 
rizo“iul 8, pentru o nouă bătă
lie a cărbunelui.

* * *
Dupi două ore și jumătate de 

lucru, găurile de împușcare un 
fost gata terminate.

N'a fost ușor să pregătească 
frontul poniru împușcare in- 
tr’un timp așa de scurt. Abata
jul a fost găsit nearuiat iar or
tul nu eru oblii pentru împuș
care, așa cum trebuia.

Imediat după sosirea în aba
taj, ]’<>]> Ludovic iuuprcună cu 
Szekely pe un front, iar Mu roși 
împreună cu Ilalini pe celalalt 
front, cu ciocanele de abataj, do 
Ixorînd bulgări mari din stra'ul 
de cărbune ou oblit rele doua 
orturi. Cu toții au adus lemnul, 
și armarea a fost filată in 
timp record de 15 minute. Apoi 
Pop Ludovic și Maroși Dointnic 
uu pus mâna cu strășnicie pe 
perforatoare și una după alia 
găurile au străpuns fronturile 
de cărbune peț o adanc’ine ik 
lin metru. In acela., timp. Hal- 
mi, Szekely și Kibecli aduceau 
prin preabataj lemn pentru cea 
de a doua armăturii, iar arli- 
fioierul sosit la timp, a încurcat 
găurile cu explosiv. Au fost le
gate firele electrice de explozor 
și frontul de cărbune a fost rupt 
în bulgări mari.

Tovarășul Pop și ortacii Iui 
s au aruncat cu lopețile și sapele 
pc grămada de cărbune, iar cra
terul, gemând, purta cărbunele 
curgând ca um râu pe rol.

„BAI" IN ULTIMUL SUT PE '49

Când munca se desfășura mai 
intens tovarășul Kibedi care in- 
cărca cărbunele in vagonete 
scoate capul pe suitoare și striga:

— Oprește cra)erul!
— Ce-i baiul ? a intrebat Pop.

mai iie- 
uitat cit 
masa

— S'a cilărat cărbunele p, 
bu'‘< ur !

Holul, prin care cărbunele 
vărsat In vagoUelele Inșiride pe 
galeria de bază se infUndase, i.ir 
cărbunele nu mai pateu fi Irojis- 
porlat. fără să spună 
Hainii a cuburi! in rol, 
bedi dm partea de 
au muncit limp de 
de oră pâ'>ă cu'<d 
desfundat. Nici
au stat fără lucru fn acest limp. 
Au adus câteva lemne 
au consolidat armătura preaba- 
tajului.

După desfundarea
mu'tca in cărbune u incepul din 
nou mai intens. Paguba trebuia 
recuperată. Imbrăiup numai iu 
eliilofi și bocanci, scăldafi I" 
sudoare amestecată cu praf di 
cărbune, ortacii tovarășului Pop 

uu muncit din răsputeri puni Li

jos a 
trei 
rolul 
ceilalți

nimic, 
iar K i 
rolului 

sferturi 
a lot 

nu

cu care

rolului,

minerii din echipa lui Pop șl-au 
vâzut |hj tovnrușll lor do mun
cii, surbltorlndu-l.

Cu un buchet do trundullrl in 
mana, lelița lui Marusl do 9 ani 
a sărit Iii brafele talâlul, sâru- 
tandu-L I ul Pup Ludovic, ba'alul 
l-a sărit Iii brațe strlgându-l ; 
„Noroc bun, tăticule"!

Erau acolo tovarășii dela ju
dețeană P. M. R. Valea Jiului, 
dela organizația do Partid șl sin
dicul, dela Direcția Minelor, caro 
l-au lo'lcilat pentru marele Iur 
succes.

A fost prozelit șl Jorgo Auiado, 
scriitor și luptător progresist, bra
zilian, care le-a adus salutul din 
partea poporului său.

Cu pumnii strânși, minerii din 
echipa Iul Pop Ludovic au răs
puns aplauzelor mulțimii :

Noroc bun, tovarăși !

1

1;
4

La ețirea din „șut", după ce au dat primele tone de cărbune pe 
1910

orele 14 când abatajul a font lă ' 
sat urmat, curățit și cu frontu* 
iile oblii?.

Au dat 70 tone cărbune. Cu 
10 tone au încheiat, programul 
pe 1949, iar 60 tone, au fost date 
in contul anului 1950/

A fost ultimul șut al echipei 
tovarășului Pop Ludovic in con
tul anului 1949.

și UI minute, coli- 
din nou din adânc, 
orizont Din ea. au

SĂRBĂTORIREA VICTORIOȘI
LOR...

Ora 14. Colivia puțului „Ana 
Pauker" nu mai scotea la supra
față vagonete p'.ine cu cărbune, 
ci oameni Oatrenl înnegriți de 
cărbune, care munciseră încă un 
șut in mină.

La ora 11 
via a țâșnit 
oprlndu-se la
eșit Pop șl ortacii săi. Privirile 
lor s’au oprit re o lozincă afi
șată lângă puț de tovarășii de 
muncă: „TRĂIASCĂ ECHIPA
LUI POP LUDOVIC, CARE ȘI-A 
ÎNDEPLINIT CEA DINTÂI PLA
NUL PE ANUL 1949".

Lângă bala puțului „Ana Pau
ker”, se adunase 
muzică, cu flori. 
Ludovic, Marosi, 
și Kibcdl, s’au 
eșire.

Nevestele minerilor, dela pre- 
parație, au Izbucnit in 
in urale.

Buchete de trandai'ri 
albi au fost aruncate de
în calea minerilor victorioși. Prin
tre cei mulți care-i întâmpinau,

lurr© multă, cu 
Emoționați. Pop 
Hainii, Szckely 
îndreptat spre

aplauze,

roșii și 
mulțime

Echipa lui Pop Ludovic înainte de a intra la ultimul „șut pe 
19A9

ț. <7

I

„( um am muncii și cum am luplal pentru 
îndeplinirea sarcinilor noastre în cadrul 

I danului"
(Urmare din paj. I-u)

— Sa-I dani in 9 luni au spus 
doi dintre mineri.

— Nu tovarăși — a intervenit 
M.irosi Doiniiiic. Sa ne luăm 
la întrecere cu angajamentul Si 
sa-l iiitrecem. Să îndeplinim Pla
nul intr'uu timp mai scurt. însem
nează sa scurtăm drumul nostru 
spre fericire, spre progres.

— Să ne luăm la întrecere cu 
angajamentul au spus cu toții.

BAI AL IA PENTRU CĂRBUNE

îndeplinirea Planului Ina'rte de 
termenul luat In angajament, a 
devenit preocuparea cea mal ar
zătoare a ortacilor Iul Pop Lu
dovic, preocupare care-l făcea ol 
nimicească tot mal dârz, tot mai 
rodnic. Plecare minut din timpul 
programului de lucru a început 
ta lle prețuit din ce in ce mal 
muli Echipa tovarășului Pop Lu
dovic, este vedica echipă frunta
șă in producție insă acum cănd 
avea in la|ă Planul trasat do Par
tid, trebuia să muncească șl mal 
bine.

Iii fiecare zl, in abalalul Iul 
Pop Ludovic munca lua un as
pect din ce in ce mal organizat. 
Maiorii care lucrează pe cele două 
fronturi de cărbune alo nbataju- 
lui lor cameră, s'a luat la între
ceri: Pop cu Szckely contra Ma- 
rosl cu Hainii. Caro dintre el 
tă înainteze mal inult In frontul 
oc cărbune, care să, fixeze mal

repede armatura, care să pct'c- 
roze găurile de împușcare Intr’uu 
timp mal scurt — acestea au lost 
criteriile de întrecere In echipa 
Iul Pop 1 udovlc

Pentru a lolosl oln pilii timpul 
lirogramiilul do lucru, in afară de 
cele patru găuri caro trebuesc 
lilasate in partea de sus a fron
tului de cărbune lângă tavan, la 
care lucrează câte doi m'nerl, 
restul sunt perforate de câte un 
miner singur pe fiecare Iront. Cel
lalt! trei ortaci transportă lemnul 
pe suitoare, il aduc In abataj șl 
il pregătesc pentru armare. După 
ce găurile de împușcare sunt gata, 
dau cu toți ajutor artificierului la 
liurarea găurilor

Nici timpul in caro se așteaptă 
evacuarea fumului din aliata) nu 
e Irosit. E timpul potrivit pentru 
mâncare, după care cu forte noul 
se continuă munca Iii ahatai. Se 
face loc Iu grinzi, cărbunele e a- 
lunoat cu lopeflle pe scocul os
cilant, Iar către sfârșitul șutului 
se face armarea abatalulul.

Nici uii minut nu o irosit in 
zadar, iar producția crește. In fle
care luna, norma a fost depâșllă 
cu 75—IU la sută. In flecare lună 
4<ii abatajul Iul Pop Ludovic 
curgeau zeci de tone de cărbune 
peste program-

LUPTA CU GREIIAJ1LEDE 
TOT FELUL...

Dar ecldpa lui I’op Ludovic a 
avut de tîntâinplnat și greutăți

mari in munca. De aproape doi 
ani de zile stratul de cărbune 
pe care-l exploatează emani gaz 
metan. Pentru a se putea împuș
ca se folosește exploziv do si
guranță idadta). frazele piov'i- 
cale de dacita sunt greu de su
portat. Iar împușcarea flra serii ț. 
cere timp mai mult decât împuș
carea obișnuia.

Deasemenca. cu preș ur.a ro
cilor de deasupra, minerii dh e- 
clfpa lui Pop Ludovic aa avut 
mult de luptat. Spre a feri aba
tajul de prăbușire, nu în patine 
zile au fost fixate juguri de ar
mătura in plus, lucru care a ne
cesitat timp și eforturi suplimen
tare.

Insă echipa lui Pop nu s'a dai 
bătută Printr'o buna organizare 
a munci', nici presiunea nici ne
cazurile împușcării momentane 
u'au putut sta în calea măririi 
Producției de cărbuni.

Dar nu numai presiunea, c ,|- 
duia ,i fumul au îngreunat mun
ca rutierilor echipei tovarășului 
Pop Ludovic. Dușmanul de cla
sa a căutat sa lovească In una 
dintre etic mai brave echipe de 
mineri din Valea Jiului. În primă
vara anului curent, uneltind din 
umbră, dușmanii progresului cla
sei muncitoare au lansat c lente 
svonuri, căutând sâ dlscred teze 
iu lata miner lor pe tovarășul Pop 
Ludovic ca pe un om necinstit. 
Lovind în el dușmanul a căutat

(Continuare în pag. IT-a)

DELA „LOCURILE DE PAIE"
LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ PERMANENTĂ
Cum a luat naștere și cum s’a desvoltat întrecerea în grupa lui Pop Ludovic

a

in 
cu

pun ir u 
ipvdi’ ru 
ahincJ 
inein- 

nici 
însă

eram încă
Partid și 

producție 
încredere cuvântul

Era prin toamna anului 1944. 
Hoardele hitlcriste abia fuseseră 
izgonite de pe teritoriul Patriei 
noastre de către glorioasele ar
mate sovietice. Partidul Comunist 
Român urmărea îndeaproape 
munca noastră, a muierilor, cău
tând sa ne însuflețească 
a da mai mult cărbune 
frontul antihitlerist. Pe 
eu nu 
bru de 
fruntaș 
ascultam
Partidului. Norocul făcuse să am 
în grupa mea ipe tovarășul Mi- 
hui Mujic, secretarul d n acel 
timp al organizației de Pariul 
din Petrila.

Miner cinstit, disciplinat (di
namic și dârz, iubit de noi toți 
pentru calitățile sale, tov. Mujic 
era în acelaș i ni(> și rel mai ri
dicat politicește dintre noi- Iată 
dece îl ascultam cu atenție a- 
tunci când ne vorbea despre 
problemele zilei. Dela el am în
vățat cei mal mulți dintre noi 
ce înseamnă politica și ce în
seamnă muncai;, dela el am învă. 
țat că acești doi factori trebuc 
să fie neclespăr|ipi pentru iio>. 
In felul acesta am devenit lot 
mai coușticnți că prin ridicarea 
producției de «cărbuni vom în
vinge nu numai greutățile ș. 
lipsurile momentane—în vremea
aceea muncitorimea minieră d:n 
Valea Jiului era înfometata în 
urma războiului criminal ant1- 
sovietic, a secetei și sabotajul.iJ 
conducerii capitaliste a Societă
ții Petroșani — dar vom lovi cu 
fiecare tonă de cărbune dată în 
plus. în dușmanul de clasă și 
cu fiecare tona de cărbune ivom 
contribui la 
noastre.

In aceste împrejurări
grupa 
mente 
normă 
atunci 
acelaș 
cerile patriotice, 
singură zi „focurile de pac” cum 
li s’au spus mai târziu.

clădirea
I

fericirii

jioastră primHc 
de a ida
— lucru 
în Valea 
timp au

și-a luai 
(angfaja- 

părbițne peste 
neobișnuit până 
Jiului. Catn în 

apărut și între- 
sporadice, de o

I-a temelia succeselor echipei lui Pop ludovic — ca unul din 
factorii determinării — stă întrecerea socialistă, Crupa lui Pop 
Ludovic se numiră printre primele care au lucrat 
întrecere in Valea Jiului. Ea s'a călit și dezvoltat fn 
tă cu întrecerea patriotica socialistă, isoorâlă din 
înaintată a omului muncilor.

In cele ce urmează, iov. Pop Ludovic împărtășește
noștri fragmente din activitatea grupei sule care a participat ac
tiv la dezvoltarea iiitrccerii socialiste in I alea Jiului.

pe bază de 
luptă. Oda

conștiinfa

i etitorilor

de către regimurile cupi- 
i-a chemat la luptă pen
tru nsforin a Valea J iu 1 u* 
„Vale a Plângerii” în-

Avântul nostru a crescut ș1 
mai mult atunci (Când — cu o- 
cazia unei vizite în Vulea Jiu
lui, loviuășul Gheorglie Gheor- 
ghiu-Dej. văzând mizeria iu 
cure uu fost aduse massele de 
mineri 
îaliste, 
tiu a 
duitr'o
tr’o „Vide a Fericirii’’. Era clar 
că aceasta măreață năzuință a 
oumeoilor muncii din Valeu Jiu
lui nu poate fi 
prin încordarea 
noastre în lupta 
sub conducerea 
aceea, no, atn căutat prin toate 
mijloacele ca să ajungem la o 
productivitate mai mare.

Prin 11446, om avut ocazia 
vedem primele filme sovietice 
care oglindeau munca minerilor 
din țara cea mai înaintată de pe 
glob. Am făcut apoi cunoștință 
și cu cărțile și broșurile care 
tratau despre metodele de munej 
ale muierilor sovietici. învăța
turile trase din aceste cărți și 
filme sovietice ne-au îmbogățit 
experiența, ne-au însuflețit și 
mai mult. Ele ne-au ajutat să 
ne ușuram munca, și în acclaș 
limp să dum o producție spo
rită.

Succesele grupei noastre n ar 
fi cunoscut faima culmilor! pe 
care le-au atins dacă entuzias
mul muncitoresc de care 
stăpâniți, n’ar fi găsit 
tehnicianului (conștient, 
rat de dragostea față 
muncitoare, care să ne 
punem in practică năzuințele 
noastre. Acest tehnician l-am

{realizata .decât 
tuturor forțelor 
pentru cărbune 
^Partidului Dc

să

eram 
sprijinul 
inflăcă* 

de clasa 
ajute să

gutât in persoana regretatului in 
giner Boicu. Leonida, de r•-1 
iu’a legat o c-aldu prietenie. Ur
mând învâ|âturile Partidului, a- 
ccst tehnician capabil devotat 
clasei 111 micit oare, a ^tiut să pă
trundă adune in sufletele noa
stre, su se facă sOmut și iubit 
de noi așa cum ne iubea ^i s i- 
ma și el. Unind cunoșim|e|e sale 
înaintate cu practica avansată 
a grupei noastre, cu imensul a- 
jutor al Partidului, am putut in- 
troduce .mecanizanvi 'in abata
jele cameră, abatajul nostru fi
ind primul abataj cameră me
canizat din Valeu Jiului — du
pă metodele folosite de minerii 
sovietici.

Prin mecanizarea « 
munca noastră Ja fost 
iar productivitatea a 
sim|itor. .NormeR? sau 
învechite și s’a cerut 
lor.

întrecerile patriotice luau 
acest timp un avânt crescând.

Mi-amintesc cum au venit a- 
tunci 
Partid 
grupa 
parte, 
ceri între ode trei schimburi ale 
grupei- Grupa mea a făcut pri
ma experiență cu preluarea lu
crului pe țsclumburi. In prunele 
momente eu am fost convins de 
justețea acestui sistem de mun- 

Jnsu o mare parte a mineri- 
din jurul meu, care nu vo- 
su dea peste normă dc tea
că acestea să nu fie murite

abatajului
HLȘUI 3-tfi 
crescut 

dovedit 
mărirea

în

ța mine tovarăș i dela 
și au propus ortacilor diD 
inoa su lucreze pe fișe a- 
ca să putem pomi între

că. 
lor 
iau 
mă
și să ducă an felul acesta Ia o 
scădere a salariilor, mau com
bătut, încercând să mă convingă 
cu preluarea pe schimburi n'at

fi o metodă bună de muncă. 
M’iun lâ-ut influențat de ei. A- 
reaslâ slăbiciune a meu a «costat 
întârzierea introdutrrii sistemu
lui de prelunre a lucrului po 
schimburi. Doi dintre cei ma> 
buni mineri din echipa mea — 
tovarășii XLiroși șt JLilmi — 
și-uu dat semna Înaintea m'.i de 
greșeala săvârșită. 1*« s'ăruinț' Ie 
Iur, um introdus în grujxă ri-'e- 
mul de preluare a lucrului pe 
schimburi.

Abia atunci — după primele 
șuturi pe fișe aparte «— jw-um 
dat -eaniu de for|a întrecerii so- 
caliste ,,i de justețea preluării 
lucrului pe schimburi. lai prima 
întrecere între schimburi, echipu 
mea a realizat o depășire de 
582 la sulă. De atunci, munca 
j>e bază de întrecere între schiin. 
buri, a luat o formă permanentă 
în grupa mea. .Mui târziu între
cerea a fost adâncită și mai 
mult: acum muierii care lucrea
ză pe cele două fronturi sunt in 
întrecere și 
lui.

Așa s’u 
in cadrul 
antrenat 
grupe de 
din întreagă Valea 
manentizarea 
tras după sine permanentizarea 
depășirilor mari de norme și o- 
dată cu aceasta s'a remarcat o 
creștere constantă a producției 
de cărbuni din Valea Jiului și 
o îmbunătățire simțitoare a tra
iului nostru.

Este de prisos 
nicz 
astăzi 
mare 
ie. Și 
tu ror 
Valon 
Planului de Stat poate fi mult 
scurtat prin extinderea și adân
cirea întrecerii socialiste și a 
sistemului de preluare a lucru
lui pe schimburi la toate locu
rile de muncă, la toate grupele 
de mineri.

iu cadrul schimbu-

des volan întrecerea 
grupei melc, cure a 

după «a și celelalte 
mineri din Petrila ți 

Jiului. Per'
întrecerilor a a-

să mai subit
ei victoria noastră de 

se datorește in rea mal 
parte întrecerilor sodalis- 
drumul către victoria tu- 
grupelor de mineri din 

Jiului în îndeplinirea

imbr%25c4%2583fi%25c8%2599.it
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Luându-și angajamentul sâ-i urmeze exemplul in lupta pentru îndeplinirea Planului de Stat
MINERII DIN VALEA JIULUI

SALUTA VICTORIA ECHIPEI LUI POP LUDOVIC
< ii < i buvurk* au iuut ouiioștințB mUirrii din Valou Jiului de vUlorm vchijKt lui Pup Ludovic mit a 

reunit hă judeplincuM.‘h sarcinile ce-i roia fu iad nil Planului <le Stut iu uujhui 6 luni.
Salutând uci'bj strălucit sutxx’t ul echipei condusă dc \ibtitul mmer fruntaș din Vuita Jiului numvroți muieri. 

$rfi de grupe, îți i au augujdJiu.* ntul de u i urma cvcmplul l?i de u-ți înteți eforturile fu lupta pentru îndeplinirea PUnului de 
Stat inabile de termen.

Publicam urni jos câteva din scru>orilc pi im'te la ivducțir

ȘILEK GKiGOKEs
„Succesul echipei tovarășului Pop Ludovic sălie pentru 

noi un imbold in munca de viitor"

PETR1C PETRU:
„Suntem hotiriji să urmăm exemplul echipei lui 

Pop Ludovic

OAMENI
DIN ECHIPA LUI POP LUDOVIC

Tovarășe Redactor,
Aiai uruiârlt zl cu zl, pas cu 

pas, reallzirllo echipei minerului 
Pop l udovIc. do câte ori Intram 
sau lușluin din mină. Graficul e- 
cblpel Irunlașu a Iul Pop Ludo
vic uil-a dovedit, atât mlo șl or
tacilor uiel, cât șl celorlalți iu1- 
nori alla|l Iu întrecere, ca minerul 
Pop Ludovic sl ortacii sal din e- 
chlpa au depus eforturi sus|luuto 
pentru indepllnlrea Înainte de ter
men a Planului do Stat pe anu' 
1V4M.

latA Insă ci strădaniile lor no 
au primit astăzi preluuea 
cuvine unor mineri cu a 
frutilușl In producție. 1- 

Ll I POP LUDOVIC ȘI-A 
PLANUL,

obosite 
caro se 
de v Arat 
CI1IPA 
TERMINAT PLANUL, ASTAZ1 
DANI) PRIMELE TONE DE C ĂR
BUNE IN CONTUL ANULUI 1M50 

Pentru noi cel caro cunoaștem 
îndeaproape munca tovarășului 
Pup, această veste tiu ne-a sur
prins. Coeaco ne-a mișcat insă, 
este hotArtrea cu care tovarășul 
Pop Ludovic muncește, eforturile 
pe caro el șl echipa sa Io depune 
Iii bătălia pentru cărbune mal 
mult șl atașamentul pe caro a- 
cesta II are fată do clasa mun- 
dloare-

SUCCESUL TOVARĂȘULUI 
POP LUDOVIC 11 ADUCE LUI 
Șl ORTACILOR SAI CINSTEA 

0CARE LI SE CUVINE. SUCCE
SUL LOR ESTE Șl SUCCESUL 
NOSTRU.

SA FACEM CA SUCCESUL

IMBOLD IN Ml NC A DE VIII OR
Iii numele muncitorilor din gru

pa meu liul Iau anxulamentul si 
muncesc de azi inaJnie șl mal 
mult sl mal bine pentru a înde
plini înainte de termen programul 
prevâzut pentru anul in curs. In 
acela» timp, fac apel Iu to(l tova- 
iM mineri: SA URMAM MARE- 
IUl EXEMPLU AL TOVARĂȘI
LOR DIN ECHIPA I UI POP LV- 
DOV1C. SA NE LUAM CV 1O|II 
ANGAJAMENTUL DE A MUNCI 
FARA I.NCEIARE PENTRU IN- 
DEPl INTRI A CV CINSTE A
SARCINILOR CE NE REVIN IN 
CADRIL PIANULUI DE STAT.

SA ÎNDEPLINIM INAIN1E DE 
1ERMEN PRIMII. NOSTRU 
PLAN DE STAI, CARE ADUCI 
ltl NASTAREA ÎNTREGULUI PO
POR MUNCITOR.

SILER GRIGORE 
miner, șei de grupâ la sectorul III 

al minei Pelrlla

ecliipei 
ixin u

KOFâLVI FRANC13C:
„Vrem să cunoaștem experienja tovarășului

Toiwife Retinelor,
Vesteu despre victoria 

tovarășului Pop Ludovic,
reușit să termine cu 6 luni îna
inte de termen Planul de Stat, 
in’a impresionut și ui’u bucurat 
mult.

Ca tânăr șef de grujxu, aflând 
succesul acestui tovarăș de muu. 
că aș dori să știu prin ce meto
de do lucru a reușit să dea II

LOR SA FIE PENTRU NOI UN cest frumos randament.

lovarițo Redactor,

Cu o deosebita bucurie, împreu
na cu ortacii mei, am aflat do 
victoria obtlnuia do iuvatâsul Pop 
ludovic dela Pelrlla, In bâtâlla 
pentru Plan.

Vrem pe aceasta cale sâ-l 
transmitem „NOROC BL N" șl 
mal mult succes pe viitor.

Depășind Planul cu aproape a 
luni iualnle do termen, echipa to
varășului Pup Ludovic a obllnut 
Inlr adevăr, o victorie, care este 
»l victoria noastră, a tuturor mi
nerilor.

Prin aceuslă mute realizare, nul 
uin primit uit exemplu șl un în
demn pe cate trebue cu orice pre( 
sâ-l urmăm.

Atât eu, cât șl ortacii mei sun
tem lmlărl|l de a faco acest lu
cru; suntem hulărltl de a da cât 
mal mult cărbune pentru Repu-

Ați dori cui tovarășul Pop Lu
dovic sa ne comunice experiinja 
lui de miner w<hL nouă celor 
mai tineri, prin ziarul „Zori 
Noi". I

Ne inlereeouză ce mc ode de 
muncă a folosit la diferite lu
crări din rdiutajul bău pentru u 
le aplira și (nui. Invă|âinl «lin 
cxperieu|a grujx'i tovarășului 
Pop Ludovic, slrăduindu ne să-i 
urmăm exemplul, suntem siguri 

bllea noastră, pentru nul inșlne. 
I riuand exemplul tovarășului Pup 
Ludovic, vom lovi reaepunea. ca
re mal încearcă sa ue împiedece 
drumul spre progres, spre mai bi
ne, spre socialism.

L rinând exemplul Iul Pop, în
curajat du victoria Iul, eu șl or
ia.11 mei ne luăm angajamentul 
du a împlini Înainte de termen 
Pianul de Stat.

LI URÂND MAI CU RAVNA, 
MAI ORGANIZAT, Nt AVANI) vi- 
CI O ABSENTA NEMOliVAlA 
Șl ÎNDRUMÂND ORTACII MAI 
TINERI CAlkE SCOl II I DE 
CĂLII ILARE, IMI 1AL ANGAJ A
MENT LL. IN Nț ML1.L TOVARĂ
ȘILOR MEI, CA PANA LA IS 
N'OEMBRIE CEL MAI TARZiU 
SA TERMINAM Șl NOI PLANI L 

PETRIC PETRU
șef al abatajului tineretului

c'in Lunea

Pop Ludovic"
ca vom rviiți ți mii cu forțele și 
cu clanul noftîru luicrihc, ■ * in. 
deplini m Planul dc înaiule
U»* termen. In felul acesiu \rrin 
ta duvrdiju că ne-am înțeles ro
lul cc ne ivrinc nouă muierilor 
pentru construirea cât mai de
vreme u ionici orânduiri btxiale, 
a «rânduirii socialiste.

KOI ALVI IRANC1SC 
șei de grupă lu bcvhirul H 

mina Lupani

SZtKKLi K Șt El AN
la muia lanâiut

bttkily Șlefuit a foit repar Urat 
intru cart: truMpurta m
miriu kmii pentru a/murtd aba
tajelor

f . a intrat jn-ntru ptima 
data itt mina Șzek^ly a dt-ln* 
mia mari, tutu» de /tari n ar fi 
urut >a cuprindă fulul cu u n11. 
guiâ priut/e

Detpre minâ, d*»ptu maori 
fba t'i c*u^, dar pita ptițlh. iu 
Xiie, (t t dft jd ddp. c mi/irlf (Im 
I u/t-u Jiului. Du! Auxint ta in 
I alt a J ut lui .. caii la muicii .. 
ți ți-a im mat tmr^ul.

hilr u a a du» farm** la u gru
pa tarf fir, gât* a uu abataj fron
tal. A aranjat lemnul j j a o- 
prd u thpa primaftâ cum 
trebăluite minerii din abataj 
ha urmânt afetd mițcânle 
jndetnă^arta iu ca^ minerii ind- 
nuiau ufitlielc lutru S a Ui
tat la tlra/ui ntgru dt târbuur, 
dur m u mult » a uitat la bul
gării lutioți ce ne p/Au/diau din 
peri te

A inrrput Kă priicdi drag/ulc 
dt mma h piâtta »â prior atu a 
rum lu> rcarâ md*trti a prin» -a 
rUHoa'ih pe ttl care aitrau dr- 
prind^rr cafr fl iau muhf,a
ai ă bine.

t ârid trebuia «J duri lemnul 
in .ibojajtd in care bura l‘op 
J.udufd ( u grupu • f S/< ' • /</ «T<g 
tari bucurut îb geu lr/n/tut, d 
lua. fi iu tl in n< indrrp-
ta »ptr abatajul lui Pop Dupi 
te lA^a purtai a rămânea -fi mal 
priitrl* a u cllpA, duuă, .» ama 
ți i l treaba Im. și t â! a-
tOiu ch Itil Iu* nu f«- dtpirtau de 
touarâful Pup. Tar* j< pltm a 
cum lucreaiă fi cdlalți din gru
pa lui.

— Hitie i-a innâțat pup' L lt*. 
in grupa a»la tind câ nd-ar plă,^n 

Imret fi eu — te gândra 3i«- 
kely y* la gândul că fi el ar 
putea tA lucreze fn grupa Iui

((onltnuarg fn pag. D -a)

KIBELfi ADALBLKI
A utrat in I aba Jiului iu a- 

nul ( âutand iucfu tuo hi-
b-di Adulbtrt a nimerd ia Ifliriu 
Petjila, unde a fud angajat ca 
L-ugunctar la u^u din grupei* mi
ta i

Prima lung d mumH dm greu. 
Sr d'ălca jn gctulafi fi nimrm 
nu I ajuta l)af pafta Im mai 
ai'a I lf1i turbata

- \ am mă luf I uiu « 
Ifiabă Ața i um fa alfli, doar 
fi i U pui

S» a început ra fi pfi^dg lu
dul Pe a rt rnuiiiu uu i
x ptnia alai dt P,ta ''e 
dt nurca par< b mai upd h» *- 
pUbt *4 Ihtbfatta |j tUtgul 
greutaflle .

Daci m luna 11 a urmat ki- 
brdi a tlctut ta itagu^tdar ia 
grupa minerului Pup l.udoi>it J*< i 
ftiuația f ă U kimbat ( i t j< t llu 

t nu primit dtia mm*ni, 
klbfdi rfa »faf*,it. f/a îndrumat. 
51 munca gt-a n^t fDxJi bilit.

Tagumtarui Ktb*di u prd • 
dorința dt ihu'“ î mm tnuit

- ''a fuiAm ir* ai-o. louafao 
l< »puiu / <■/< /zudoi.j* Și
le Lmrbea. [t iH‘<bt-u dtf-pf* 
durp*, d( »prr pn*du- iiintiPt,
d*fprt u uiața iruai bună pentru 
tufi cci t«

Șl k ifa-dl t fa hiifiioi Uit" hi 
A»(Upa il pt luaft b băc-a iH 
cap A inuă/al dela Pup < uru *< 
/u* e a armar*, cum •< bat» «i 
gan/u. rUfjt Îmi tăia ihtr'un
abataj cum f4 ui gume*
munca puidfu a prt>duc< tu- Tfiui 
mult târbuiie. <.ând b-a fimt 
pe toati . a /tal fâiul n]uh> ml- 
uer. Ajutor mm^r ii; gfid'^ 
Pup Ludoctu
- laiâ. câ nu m am lh»at — 

fi a ti» k lineii fi a început M 
lucit fe {U mai mullâ »:.rgn r\ta 
Dar nu fliu, dela omul a^ia tot
deauna ai de irtt-âțal

*i afa a fi fotl. < etatt in.'âla- 
*c pânâ atunri hu-i rn-'t‘Ă ti

Pe tovurășul MaroU, il știam 
făcâiul parte Klin echipa, frun
tașă In produefie n tuvnrușului 
Pop Ludovic ai<a că bucuria mea 
u foM pe dopliui inotivuta când 
mi s’a spus ca vu hebui să scriu 
un reportaj din \iufa de familie 
a tovarășului, Moroși. Am plocat 
îndată spre Petri la.

— Aici inițiat, u doua casă
— mi-u spus un tovarăș pe care 
il rugasem să-mi arate ]ociiin(u. 
Am intrat. O curte îngrijită, un 
șopron, iar în fafa casei i> gră
it ini fă de flori.

— Vezi, — mi-a spus mai târ
ziu sofia lui -Măruți — Me când 
■junt flori, de fiecoie dată când 

a soțul meu se întoarce dela nii- 
un. fetița îl întâmpină cu câte 
o floare. Acest fapt le produce o 
bucurie reciprocă.

Când am intrat in locuință, — 
o cameră nu spațioasă, dur cu
rată și .îngrijită, mobilată destul 
de confortabil — tovurățu Mu- 
roși croșeta, l-am arătat scopul 
vizitei mele. Bucuroasă și bine
voitoare tov. Muroși a îmvput 
6&-și destăinuia se ă viufa — tre
cutul, prezentul, gândurile de 
vritor.

Tot mai în unul acesta, — 
a început tovarășu Maroși — se 
împlinesc zece ani de cânJ 
oe-em luat în toaiumi lui 1959, 
ne-am întâlnit aici în Valea Jiu
lui Soțul meu a venit în Valea 
Jiului dela •vârsta (de H aju. Eu 
locuisem înainte lu ||>ariiifl în 
județul Odorhei.

Trebue sa spun dela început 
, că tot timpul ne-am înțeles bine, 

chiar foarte bine. Asta pentrucă 
țimândoi am fost oamenii mun
citori. Ce-i drept, Qu fost și ne
cazuri. Era o vrem© — pe timpul 
capitaliștilor — când soțul meu 
se întorcea dela mina mort de 
oboseala. Și toată lruda era mal 
pe nimica- Am făcut <xi-am pu
tut, am muncit din greu, numai 
>a avem cu ce trăi. Până acum 
vre-o doi ani am lucrat și eu la 
Lonea. Acuma stau acasă, ’ju-

IN VIZITA IA TOVARĂȘUL
grijesc de hărbatu-uivai și de fe
tită. Cu cât lucreuzâ mui lunii, 
și grija uiea pentru el trebue mI 
fie uiai luare.

— 4 red că astăzi, — intervin 
— infelegvrea-i cu atât niai hu
ilă și mulțumirea mai sporita, 
cu cât iviutu s'a schimbat me
reu inspre mai bine.

— Da, sigur că da. Și ostu se 
datorește muncii lui de fiecare zi, 
întrecerilor în care s’a angajat 
de aproape iun an și datorita 
răsplătii drepte de cure se bucu
ră munca astăzi la noi. Su-|i 
spun drept, eu mă simt mulțu
mită și foarte fericită că băr
batul meu e fruntaș in producție. 
Nici nu s'or putxva altfel. Nu 
știu idece, dar când aud vorbin- 
du-se despre el că a muncit și 
nm.i midi și mai bine, parcă toa
tă 1 lunea-i d mea. Harnic și bun 
muncitor a fost el delu început. 
Lucrează în mină dela 14 un'. 
Cum nu se primeau muncitori 
decât de.lu 16 uni, au trebuii 
multe intervenții până să fie 
primit, dar nieiodută până a- 
cum munca nu i-a fost recunos. 
cută. Munca asta de miner e 
«lestul de grea și nu rareori pe
riculoasă.

Aici fa|a tovarășei Maroși se 
umbri. Iși aminti cum odată, cu 
mul(i i ani în urmă, soțul ei a 
avut un accident in mină, fiind 
rănit la o mână și| un picior. Do 
atunci când aude sirena înain
te de (timp, lasă orice lucru din 
mână și până nu află ce s’a. în
tâmplat, îiit-și găsește liniștea.

E drept — spune ea — că în 
ultimul timp, deși lucrează mult, 
pericol nu luai este. Tov. Pop 
Ludovic e priceput înir’ale mi
nei cum nici nu-ti închipui C'J 
toată teama mea pentru el. băr- 
batu-meu n'ar putea spune eă 
1-am (descurajat vreodată,. că 
i-am spus să nu mai muncească'

Dimpotrivă. Bucuriu mea atunci 
e mui mure când munca lui și 
u celorlulti tovarăși e mai cu 
spor. Ducă ar fi fost nevoie, 
lu-și fi încurajut, dur el singur 
e destul xlx« curajos,

Pc poaitii a intrat tovarășul 
Maroși.

— Am Tost eu bicicleta Io 
tovarășul Pop. La două 'intram 
In mină și cred că vom ieși 
numai dimineața.

l-am spus scopul vizitei mele.
— Scrie tovarășe că ne înfe- 

Icgern foarte bine. După ce-am 
râvnit eu tot timpul, un trai li
niștit, am. Mă duc în mină. Mun
cesc cât pot mai mult. Când mă 
întorc acasă, sunt bucuros că 
mă întâmpină o so(ie in|elegâ. 
toarc.

— Dc 'altfel — intervine to
varășa Maroși —i n'am avea mo
tive ca să nu ne înțelegem. De 
băut nu bem. Nop|il? pe cine 
știe unde nu le pierdem. Ne pla
ce să mergem la teatru, lu ci
nematograf. Chiar duminica tre

cută am fost lu Teatrul Mineri
lor unde so jura o piesă scrisă 
dc Ou tovarăș dc ui nostru dela 
Lenea, munților și el și fix care 
se vorbea vie noi.

_  A fost lu Petroșeni un tea. 
tru dela București cu piesa ..Mi
neri*

— Da ani fost și noi — spune 
tovurușa Maroși Mi-a mai spus 
apoi că i-a plăcut.

— Ști tovarășe, continuă tova. 
rfișa Maroși, unde mergem și ec 
facem, facem togi în grup. Noi 
și teilal(i din echipa lui Pop. Și 
la teatru, și la .cinema și oriși
unde. Iarna de exemplu, săptă. 
mânai aranjăm cine. Odsnă la 
unul, odată la altul, stăm și dis
cutăm.

— Despre ce discutaji ?
— Producție și iar produc|ic. 

Zău că ar trebui câte un pic să 
mai vorbească și dv'spre. altceva.

— Despre producție., sigur că 
da. despre producție. Ea ne a- 
ducc pita pe masă — spune tov. 
Maroși.

MAROȘI
9

II fn*rcb dc t-zdanu.
—- Intre 30—25 di- inii — îmi 

ia^Tuiiih- tuvnrațul Mufnți. De
pinde (o'ul d<‘ Ciil lucrăm. S'lti 
dt» când lucram cm fi^<i jm* 
*cliiinbuiL înainte oină scoteam 
15.000 lri.

lhipâ iiiiiacii ți un
salar frumu*. Mă ierți tuvur<tț< 
dar uț Arta tA ,i mai pun o fn- 
ircliare in legaiuru cai bugetul 
lunar.

— Banii ti iinpârțim pe ali
mente, pe hrauĂ ți alte lucruri 
iute trebue la o ca>â. Pentru 
un ta ani luptat oa am lot ce 
inii tn-buc. Arzi, dacă munceții 
mult, apoi hrana trebue su fie 
neapărat îndestulătoare. Altfel 
nu merge.

Nimic de zis astăzi suntem 
mulțumiți. Au fost în^Ă ți tim
puri mai grele...

DACA IMI GĂSEȘTI CIXCI, 
AL ȘASELEA TE I AL PE TINE

In 1952. — continuă tovară
șul Măruți — am plecat la ar
mată. Tocmai bine a vemit. l’m- 
blaAun luni întregi șomer. N'a- 
veam cu ce trăi. Voiam să mun
cesc ți nimeni nu mn primea. 
Erau mulți în situația mt». Știi 
că pe a(unora ea să poți munci, 
frovinițiii fasciști iprctinctanu să 
fii neapărat , român”. [Era un 
inspector la Lunca dc carv nu mi 
mai amintesc cum îl cht mu. ( ând 
ni’ain prerentat <i mu primească 
la lucru, mi-a spus întâi ca nu 
sc* poate ca apoi, după multe ni 
găminți. să-mi zică: hai. toi atâ
ta — ducă-mi găsești cinci romă- 
na ți. al șaselea te iau pe tine.

Am cunoscut ut unei zile dc 
grele Lipsuri. Nu de puține ori 
iii’am culcat nomânc&l. cu toate 
că munceam până cc-mi eția su. 
țlotul. Și astăzi muncesc m încă 
mult, dar astăzi țtiu pcntnice. 
Când a fost tov. Pop Ludovic

la Bucurvț'i Jr angaja,
mmtul. afxii chfiar un a
hjiu* ața. 04 uma odată luăt, tre
ime >â că țineți dt angajament. 
Altfel nu je poate.

Și uite că ne am ținu*.
— () mi plocaji ta MXMULrdlB 

unidiai <r itTtninațk nu f
Da <♦ să mu cutMndm, Ab 

2! dc nih I. tortui pl<W3faB
Ia bai. 1)««azLindaia pUuul Rot
irii r *a pkvăm la Glundari în 
jUtJr^id Odorhei. La no a>'ă-EDea 
Nam fost p<- acolo dc mai 
bou de rcw ani.

In pragul cdj-et a apărut o fc. 
tijă.

— E fdqa mm de ca o- ț utn 
kpus — ma lămurește tov&rățul 
Marnei- Mai mult nare timp 
spună. Fetita, ii saic de gât ț* 
Începe să-l sărute Are dou.» ani 
ți a trecut in clasa a (reia ele
mentară.

încerc uă leg o con\<‘Csa(ic. 
Mă surprinde Fetița răspunde la 
toate întrebările meăc f.iarie 
calm ți serios

— Știi că tăticul c unul dintre 
cei mai buni mineri din purțdc 
astea ?

— sigur că țtâu.
— Dc unde ? ,
— Mi-a tpus mămica, am ci

tit în ziare ți... chiar tăticul mi-a 
șpus.

To^ară^a Ma roți îmi aduce fL 
ța cu notele fetiței. Oto* me
dia 9,S4.

— L oarte bune — apun eu — 
Vezi, (tsfa dovedește că ți tu 
cțti uni noi oare ca tătkul

— Dacă nu sunt, mi-a spus 
lăticu că nu mă mai recunoaște 
ca fata lui.

Râdem cu topi.
— Bine — ti spun c»i - uite 

vineri ia țprânz tărimi Vnuină 
Planul ce i rovine pe anul ace
sta. Q* ai să-i faci cadou ’

— Nu prea am ce. Han i pe 
care i-am avut, i-am dat iot lui 
cu împrumut. Cu toate astea, 
tot am să-i fac cadou un bti- 
chct de flori...



7. O R I N • /

Importante succese ale armatei 
democrate grecești

tlRU-LA LIBERA, 8 lAun. 
l>ies). 1’ostul du radio Qfbcl» 
TJlifră tratlsiU'te urbilftotul' c|i- 
mimktt( al [iiaHulu Cumanja- 

ULCIH al AmHej liemovraU- i
La S iulie, uiunlcut ș'm evuri, 

ituat operațiile sale In trgluilc« 
Kalmaltsglen. folosindu-so încreți 

4* tuctiurhii ImSwdMV, 
toate atacurile prceedeute provo

Oameni din echipa 
lui Pop Ludovic

SZEKELY K. ȘTEFAN
armare din pag. 911)

•Pop Ludovic fața-i negricioasa 
se lumina deodată toată.

Alta dini Când aducea lemnul 
ac ruga de ,Pt(«‘Ti sa lucreze pu
țin i» o ( -ud a luat iu mâini 
pe<‘tru fnzăia u<uă dela Pop Lu
dovic ciocanul ‘de abataj, inima 
a începui st-l bata cu putere.

Dc atunci venea lot mai des 
la grupa fui Pop. Simțea că il 
atragi, arpa, i se părea că vine 
la al l“<. “Șl tntr'o zi n'a mai 
putltl.

— .-Îs vrea să muncesc și eu 
cu voi. Enați-mă ca vagonetar 
in grupă.

Nu avea decât I? ani dar dra. 
gaUz'*- <l*i UkUU'- 1 unise din t'l 
un bgrbat.. Simjea că alături de 
asemenea minerc el ar pfiteu sa 
fat a treabă.

Dar nici Pop Ludovic. nici 
mi'-erli din grufm pu-l Igf^ra 
nebăgat ip seamă. II îndrăgise
ră cu toftf. Ze plăcea băiatul 
căci era tare harnic, dar pe să 
facă cu tânărul numai de }? ani. 
Și apoi, oricum, in mină nu e 
tocmai ușor. Dar au căzut liotă- 
rirea lui și mai ales ochii, ochii 
aceia aprinși, n’au acut incotro.

— Să-l luăm, tooarăși in gru. 
pa noastrăI

Trei zile mai târziu, Szekely 
era în grupa lui Pop Ludovic. 
II angajaseră vagonetar.

Era in 1946.
La început, nu-i vorbă, a fost 

mai greu. Insă cu fiecare șut, 
Szekely deprindea tot mai bine 
munca. Așa a ajuns ca după 
trei luni să fie avansat ajutor 
mmer.

Acum, I Szekely ajunsese 
să lucreze și el in cărbune. Lu
crul ăsta il satisfăcea. Parcă nu 
știu ce mare bucurie avea când 
din ciocanul său se prăvăleau 
bulgări de cărbune.

— Să dăm tovarăși mult, cât 
de mult cărbune. Ijumină, uzine, 
mașini... pâine, tovarăși asla-t 
cărbunele nostru.

De trei ani, Szekely lucrează 
in grupa lui Pop Ludovic. In 
acești trei ani a inoățat multe, 
a invăfat să muncească mult, 
dar mai ales, a inuă/al să mun. 
ceașcă bine.

— Cu asemenea ortaci nici 
n'ai putea să nu lucrezi. Și n- 
poi Pop... ăsta-i un om și jumă. 
late. Așa gândește Szekely și a- 
șa gândesc top ortacii din gru
pă. Da I un om și jumătate...

Acum, intr’atăta a îndrăgit 
Szekely mina și ortacii. încât nu 
s'ar putea încumeta să-i pără

uite de ep teritoriul grec au fosl 
xlriddre do ai mata democrata

Trupele nioiiarlio-fnsclsto au
• V*1‘

trimit prin puncleie de Imntlera 
Iugoslave dela Dobrokoles, Popo- 
luiscl șl cola 2.524, pentru a ataca 
armata democrata. Toate atacu
rile au Iest respinse sl monarho- 
fasclștll inipraștla11 I uptele con
tinua.

sească. 1 îndrăgit el mina și or. 
Iacii, dar a îndrăgit șl regiunea.

— l'alea Jiului I l)e aici scoa. 
tem noi cărbunele nostru. Așu-țl 
răspunde Szekely dacă ni incer- 
ca să legi cu el o conversație.

Despre minele din I alea Jiu. 
lui auzise el încă dțn școală. In 
Orga, salului din județul Târ
nava .Mică ce e drept nici nu 
știa aproape ce e o mină. Dar 
mai târziu când a plecat din 
sat... pe lu Târgu Mureș să înve
țe o meserie, « început să se lu. 
mineze.

Rămas orfan de mamă de tâ
năr, Szekely nu a putut să-și tn- 
sușească ni‘‘i o meserie, j fost 
apoi pe la Cluj, și pe unde n'a 
încercat băiatul să-și facă un 
rost, jn zadar... Regimurile tre
cute nu aveau tșeuue de așa 
ceva.

Dar zilele negru pentru Șze- 
kdy, au apus. Astăzi dimer in 
Lalea Jiului, tf-u făcut rostul 
lui. In abataj, Szekely munce
ște neobosit alături de ortacii 
lui pent/u a putea da fării cât 
mai mult cărbune peste Plan. 
Da I Fiindcă mai mult cărbune 
însemnează mai multă lumina, 
Măi ' multă pâine.

lată ceea ce cei din trecut nu 
vroiau s5 aoetn noi: mai multă 
lumină... mai1 multa pâine.

KIBEDI ADALBERT
(urmare din pag. jlli

era lui de folos, dar a mai in- 
oățat multe de alunei.

Acum Kibedi e ortac de-al lui 
Pop Ludovic și asta nu-i puțin 
lucru. Grupa luj Pop Ludovic, 
este grupă fruntașă în. Valea 
Jiului. Cine nu vorbește de gru
pa lui Pop dc'la Petrila? Și Ki
bedi iși dă seama de acest lu
cru.

— Moi din echipa lui Pop... il 
place lui Kibedi sa spună când 
vine vorba despre ei "Cei din e- 
chipa lui Pop"...

Dar și Pop poate fi mândru 
de ortacii lui, Împreună intrau 
in mină, împreună munceau și 
lot împreuna ieșeau din mină. Ba 
de mulfe ori, se strângeați cu 
tofii in /a(a graficului din sala 
de apel și pliveau situația celor
lalte grupe.

— Uite, grupa lui Vasiu, a lui 
Fila...

Dar lasă că tot noi stăm 
mai bine — ii lămurea Kibedi 
plin de încredere.

Și avea dreptate. Graficul care 
arăta producția grupei lui Pop 
Ludovic creștea așa cum crește 
și numărul de uagonele cu căr
bune din abatajul lor.

SOf’IA, 8 (Agerjires). I riml- 
Mil special al uiti’iiLei Agerpiv, 
li aiisinilu :

Dela <nu 7 dim iic-ita, fe stră
zile Solie; in doliu, copulația Ca
pitalei Republici Populate Bulga
ria, se indreaptii ja pesfâi șllc <- 
iuri, hl>re clădirea Ma'c. Adunări 
Naționale, unde este așezat si
criul lui Gheorghi Ditmtrov. Pc 
dinaintea lui. iu interiorul clădirii, 
oamen i trec cu pasul Încet și, 
prlvuidu-l fata lor căpătă o ex
presie de îndurerat respect- Ne
numărate coroane sunt depuse la 
picioarele catafalcului.

Mima tori, țărani, Intelectuali, 
mamele part rănilor uciși tu lupta 
împotriva nemților, femei, ti
neri și copii, defilează țoala 
zăta prin lata catafalcului și 
chipurile lor plânse, cum plânse 
sunl chipurile tuturor oamenilor 
pe străzi, arata dragostea ncniar- 
g'niia pe care Oupienli muticii și 
poporul bulgar, o poartă conducă
torului lor devotat, luptător nl 
proletariatului internațional. Glie, 
orglii Dimitrov.

Oamemi muncii din întreaga 
țară, din sate și orașe din uzi
ne, fabrici ș| întreprinderi din co

„Cum am muncii și cum am luptat 
pentru îndeplinirea sarcinilor noastre 

în cadrul Planului"
(urmare din pag. II)

să lovească în toti fruntașii mun
cii, să înfrâneze dcsvoltarca în
trecerilor socialiste, să saboteze 
creșterea producției de cărbuni-

Insă tovarășul Pop Ludovic ș, 
ortaci săi n’au dat UnapoL Că
lăuziți de învățătura Partidului, 
care le-a fost întotdeauna un rar 
luminos in lupta pentru o produc
ție tnai marc, pentru o via;' mai 
bună, au muncit mai dă z. mai 
rodnic.

Tovarășul Pop Ludovic și mi
nerii din echipa Iul. nu i umal ca 
nn s’au dat bătuți ]a atacul mâr
șav al uneltelor reacțiumi. Ei le- 
au răspuns cu o producție și mai 
mare, cu noul și noul succese în 
bătălia cărbpnclui, stârnind admi- 
rația Si dragostea n.arei părți a 
minerilor dela Petrila caro cauta 
î fe uttneze exemplul, dând ast 

iei o contra lovitură du$n 'Utilul 
IM RE MINERII DIN E< HI 

PA TOVARAȘl'EVl POP LE- 
DOFK S'A LIMEaTAT l) Pilii 
TENIE DE RESDRU.X't 7 \ < / 
CARE A CONTRIBUIT 1 4 SU<’ - 
CESUI IN MUNCA.

Munca de zi cu zi din abataj 
pentru cărbune a legat o strân
sa prietenie intre minerii din e- 
chipa lui Pop Ludovic in afara 
abatajului. Când situația abata
jului e grea s'au când diferite 
piedici stau in calea măririi pro. 
ducției, minerii dn această echi
pă se strâng cu tofri acasă la

Nesfârșite șiruri de oameni ai muncii 
trec zilnic prin fața sicriului lui Gheorghi 
Dimitrov pentru a-i aduce ultimul salut

operativele agricole, organizează 
illțclmgiiri de doliu și tșj Iau un- 
guiamcntul ca llu militai ‘n reali
zeze ci :.u-M depășească planu
rile prevăzute pentru primul plan 
cincinal.

Menibiii delegat,ei soviet CC iu 
frunte cu Mareșalul Voroșilov. 
tneniltrti m b.roul politic al C. C. 
al l’arl'dulul Comunist (bolșevic) 
al URSS, au făcut 1n cursul di
mineții de iol garda de onoare 
la catalitic. Tot :n cursul .ti.cstei 
diminet'. au lacul de gardă și 
membrii delegației române in 
irunte cu Ana l’auker, secretar 
al Comitetului Central al l’art'- 
dulm Muncitoresc Român.

In Republica Populară Bulgaria 
continuă meetingurile de doliu

SOLIA, 8 (Agerprcs). In
iptrejjta Ifcpiiblica Populara Bul
garia cont nua întrunirile y mee- 
nngurile de doliu in memoria lui 
Glieoighi D titilrov.

La acuste tnuulingun, oamemi 
muncii iși exprimă nemărginita 
durere pentru pierderea marelui 
fruntaș al mișcării muitciloreșil 
internaționale șl fac legământ c.t

Pop Ludovic, ori la Maroși sau 
in parc unde (in adevărate con
sfătuiri de producte. In liiușle.i 
locuințelor, sau in mijlocul par
cului înverzii, ei vorbesc despre 
munca djn abataj, despre felul 
cum s'ar putea scoate mai mult 
cărbune, despre o mai bună or. 
ganizare a muncii, sau citesc 
cărp din care fjj însușesc exfS 
riența bravilor mineri sovietici.

IN ANUL 1949 NICIO LIPSA 
NEMOTIVATA DELA LUCRU

Această legături prietenoasă, 
atât in abataj câ șl in timpul li
ber, a sudat voln|a tuturor mi
nerilor de a făuri o disciplină de 
fler in muncă. In timpul caro s’a 
scurs până acum din anul 1949, 
nici un miner dhr echipa lui Pop 
nu a lipsit ncmotîvat dela lucru.

Nici întârzierile dela «ut nu 
surit cunoscute in echipa lui POP 
Ludovic. Ei preiau producția pe 
schhnb șl intotileaima prima co
livie intră la începutul șutului in 
m’uă, coboară in fundul minei PL* 
ortacii Iul Pop Ludovic.

Insă la eșlrea din ruină, mi
nerii din echipa lui Pop nu mal 
sunt primii- El pleacă din abataj 
numai la sfârșitul programului de 
lucru, astfel că el lucrează iu a- 
bataj 8 ore complecte.

Așa muncesc minerii din echi
pa tovarășului Pop Ludovic, pri
ma din Valea Jiului carț și-a irt- 
ciepliuit Planul pe 1949.

Jn ținui sicriului >imt duruse 
cx roam-lc, printre care se remar
ca aceea r Gcllc-rklrstmulu’ Sta- 
lin, coroanele depuse de Comite
tul Central al Part dulul Comunist 
(bolșevică al Uniunii Sovietice, 
de Comitatul Ceptr.d al Pai udu
lui Comunist bulgar, dt Comi
tetul Central ,d WrTOulu; Mun- 
e toresc Rolnin, Coiribul Nr.t.o- 
nal a) l’ron'ului Patriei, etc.

Alte dclr galii ale partidelor 
frstești cuimimstc si muiicitoick'i 
precum vi ale organizațiilor de 
massă din •irultiaiaie sunt aștep
tate să sosească la Sofia joi 'an 
in cursul zilelor următoare.

vor urniu In»alaiurile conduc.; o- 
100. lor. (jltcorf;1,i Dimitrov-

M eicuri a avut loc la Plovdiv 
o iutrutiirc a muncitorilor șl func
ționarilor d n industria de tutun- 
După ce a fost păstrat un m'nut

La biblioteca „Leni 
nală memoriei lui

M0>C<r*A, ! (Agcrpres).
La biblioteca ..Lciiiri” s'a deschis 

A inebipatu memorie e- 
minpnlului fruntaș al m șearil 
inuiicitorești .nternaț onalo. (.file* 
orgbi DmiMrov.

Intr'o vitrina este așezat por
tretul Iul Gheorghi Dimrtrov pic
tai in anul 1936 de pictorul Brod- 
ski. Cărțile, broșurile și ziarele

Prima conlcrintă a organiza|i< 
din Varșovia a Partidului Munc 

resc Unit Polonez, a luat sfâr
VARȘOVIA, a AgctprL-i — 

Prima conferință a organizației 
din Varșovia a Partidului Munci
toresc Unit Polonez, u luat sfâr. 
șit dupu d<^bateri care au (furat 
două zile. La ouucluzu a vorbit

Deputatul comunist Gallacht 
a protestat în Camera Comur 
împotriva interzicerii de către auto
ritățile militare britanice a organului

Partidului Comunist German 
Neue Volks Zeitung

LONDRA, s i'Agvrpree). — De. 
pătatul <.umuu'-'. (lu^lacher a 
pro e-tut în Coim ra Comunelor 
impotnta iu>ei zicerii de căi re 
autoritățile militare britanice a 
organului I’artxlului Comunist 
(.aliniau Nene \ollu> Zeitung. El 
a arătat ca aceasta mzisură a 
lost luată pentru a pune Parti
dul Comunist din Germania o<- 
cidcniaJă înlt'o situație fayOra- 

de reculegere în memoria tfi
< ri.eurgoi I trmitro'. turclingurile 
a adoptat <, rezolul e iu oare 
muncitorii dm mdustri.i de tutun 
din Movdiv declară *
mâne prediucloși înv 
uheorgl)! Dimitrov, 
mti nurii rândurile 
miletului Central
Comunist Bulgar si depunând 
toate eforturile pentru construi
rea ocialiMitului in RcpublH 

Pupului a Bulw-trig.
In tabricue din orașul Titnot 

au avut loc Conferințe io legii 
tâ cu va,a st ;ri vita tea tnare’ 
f u al poporului buluur. Glteorș 
1 nnutrov.

Li Varna. luuncUont labră
I mal au adoptat o rezolute
< ire ș -au 1u-it angațamentul
HiJeF'l . xti planul cincinal îi
ulii ■ u’HjLJc l. -■-.1 iiu’iu/ji

LxJ’Uiiua pruău ciur
iniurcd^d aUan(u m're d 
miinc'ioate •. țărănimea n.u 
toarr,

La Moscova s'a dese 

“ o expoziție înc 
Gheorghi Dimitr
expuse Bustrrază ...iv lalea 
td.terala >i rodnivă a lui I

Deasupra vitfnci eSx 
ulii xrul dui zarul ..Peinru 
trainica, pentru democratic 
iaru”, in cure este publicat 
tul discursului lui D’rmtrnv 
de al cincilea Congres al 
dului Comunist Bulgar.

prej<dintele Comitetului 
al Partidului, BoleUus 
Conferința a ales tmxi 
de conducere pentru org 
de Partid din Varșovia.

lila in cursul -umpanici electo
rale țșenlru .ileg.-reu guvernului 
M-parat al l.e-ntaniei Occiden
tale.

Răspunzând lui Callaclt.ir, mi. 
nistrul de EvtcriU' Bevin a câu 
lat sa eludeze chestiunea și a 
declarat ca Neue ^dks Zeitung 
a fost suspendat deoarece a cri
ticat politica britanică de de
montare a industriilor germane.
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