
Paralel cu depășirea normelor

Sa intensificăm lupta pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui

Victoria edilpvl Iul Pop Ltidovc, curo șl-u îndeplinii In mimai 
o luni șl 7 zile programul producției de cărbuni prevăzut do 
Planul dc Stat pe anul 19*9, u hubarbdt.il mamele largi de 
nerl din Valea Jiului in lupta pentru o pmductlv sporllă. 
scrisuri adresate ziarului uoslru uumerotl mineri șl-au luat anga
jamentul siî-șl imleidlncaseă Planul înainte de termen. In cadrul ma
rilor meellitgiirl de răspuns la apelul lansat de echipa Iul Pop Lu
dovic. caro au avut loc la (oato cxploatărilo Vull Jiului, massele 
largi de mineri șl-au exprlmul hotărlrea de a munci mal Imtărll, 
mal rodnic, pentru a Întâmpina căi mal curând imul nou Iu 
Biuncă.

Respeetâiidu-șl acest angajament, iiuiucinasc grupe de mineri 
t început să lichideze 
, muncltid mul orgunl- 

do lucru, uu reușit 
producție.

exemplul ortacilor Iul 
Intensificat eforturilo

lela Petrila, tupeul, Lunea șl Aifnoasu uu 
Cu rămânerea in urină. Alte echipe mijlocașe, 
zat. lăra timpi mortl in cadrul programului 
ia treacă in landurile grupelor trunlașo in

E deosebit do pozitiv faptul că, urmâud i 
Pop Ludovic, masselo largi do mineri șl-au I 
In muncă pentru mărirea produc liel de cărbune,

In această luptă, pentru a ob 
frumoase In muncă, nu trebue să 
un lucru deosebit do Important : 
tul.
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E cunoscută c tltorllor noștri
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ÎNTRECERILE 
SOCIALISTE 
SE DESEÂȘOARÂ 
CU IMENSITATE

Ml N< 1-
At IN-

I.U-

Itie cu adevărat succese cât mal 
se neglijeze insă nici o clipă 
îmbunătățirea calității cărbiuie-

ia iveală faptul 
dc necesitatea 

lămuri sl a 
muncii d u

an- 
ml-

alitră de faptul că programul producției 
Valea Jiului a fost depășit cu 13,5“ o 
înregistrată tu cursul anului 1919

de 
cea 

minerii

luna care a trecut minerii Văii Jiului au ob- 
in îmbunătățirea calității cărbunelui, in acest 
multe de făcut. Procentul de ccnușe in căr- 
27°'«, procent care trebue respectat cu s*.ric-

cărbune nu va trece de 27°/«, 
minerilor Văii Jiului, de a ex
il încununate de succes, 
desfășoară intre exploatările 

la cota

ancheta întreprinsă de „Zori Noi" 
t In rândurile minerilor din Valea Jiului asupra Importantei Îmbună

tățirii calității cărbunelui. Această ancheta a scos 
că majoritatea minerilor Văii Jiului sunt pătrunși 
Îmbunătățirii calității cărbunelui, șl totodată de a 
trena In bătălia calități, tot mai mulfi oameni al 
■elo Văii Jiului.

Pe luna Iunie In 
cărbuni pe inticagă 
mai mure depășire
Vâll J ulul au început să se pre icupe șl de imbunălăflrea calită
ții cărbunelui. Succesul cel mai remarcabil in bătălia pentru Cali
tate a fost obținut tot do minerii din Petrlla, care s’au situat In 
fruntea celorlalte exploatări șl in ceeace privește depășirea progra
mului.

Mhicrij din Pe'rlla au redus procentul de cenușe în cărbune 
la -9 c. Deasenienea, minerii din Aninoasa, au redus procentul do 
cenușe la 3L"'«, iar cel din Lupe d au redus procentul do cenușe 
dela 34 la sulă la 33 la sută. Aținerii din Lonea, încă din luna Mal 
extrag cărbune cu un procent do 31°/o cenușe.

Cu toate că In
(imit unele succese 
6ens mai sunt incă 
bune admis este de
te|e de fiecare grupă de mineri din Valea Jiului. Numai atunci, 
când procentul de șist (cenușe) in 
se va putea spune că străduințele

'(rage cărbune de bună calitate, vor 
In întrecerile socialiste care se

Văii Jiului, minerii și-au luat angajamentul, sâ reducă 
admisă procentul de ccnușe, angajament care trebuie indepl nit cu 
cinste. Lămuriți de organizațiile de Partid, și sindicale, înarmați 
cu exper eufa minerilor care au obtlnut succese in bătălia pentru 
calitate — experiență ce trebuie popularizată in cadrul consfătui
rilor de producție și prin gazetele de perete — minerii d ti fiecare 
echipă sau grupă, trebue să aleagă cu mai multă atenfle, cu hăr
nicie și stăruinfă șistul din cărbune încă din abataj.

In mintea fiecărui miner trebue să fie in permanentă treaz 
faptul că prin reducerea procentului de șist cu I0'», crește întrea
ga producție de cărbuni, cu 1 la sută. Mal mult, reducând procen
tul de șist, se economisesc o serie de cheltuieli de transport, selec
ționare la preparatie, ele.

Dar calitatea cărbunelui, nu constă numai in ceea ce privește 
procentul de șist. Este cunoscut fiecărui miner faptul că un căr
bune bulgăros costă mai pufin decât cărbunele mărunt spălat, și

(Continuare în pag. II)

ÎNSUFLEȚITĂ DE VICTORIA ECHIPEI LUI POP LUDOVIC

GRUPA TOVARĂȘULUI TOROK EMERIC 
DELA MINA JIEȚ-LONEA

S A DESPRINS DIN RÂNDURILE GRUPELOR RÂMASE 
IN URMÂ

Grupa tovarășului Torok

Stratul tn care lucrează grupa 
tovarășului Torbk Emeric dela 
mina Jicf-l.oneu, te deosebește 
mult de toate celelalte straturi 
de cărbune din bazinul carboni
fer al Văii Jiului.

Din adâncul pământului, acest 
strat cu o grosime de cca. 10 m. 
se ridieft spre suprafața uproape 
vertical, având o înclinare de bl) 
grade,

Deaaemenea, abatajul tovarășu
lui Torbk din acest strat, se deo. 
sebește complect de celelalte. 
Nu-i nici abataj cameră, nici 
frontal. Dela suitoare, care e 
deschisă pe hotar, o gulerie 
înaintează până la culcuș, de

locrează 
mai

acum mai organizat, mai disciplinat și cu 
mult avânt

te tncepe exploulurea 
<le cărbune, groase de 
la hotarul opus, tpoi, 
dela hotarul opus celui in

se 
retragere

miel
4 m.
por-

un,le 
Ur‘i 
pună 
njnd
cti'e a foit mânută suiloureu, 
începe exploatarea in 
ut fâșiei de cărbune rămasă.

După ce a foit exploatată în
treaga fâșie de cărbune pe sec- 
tiuneu stratului, abatajul e pru- 
bușit urmând aă te deschidă al
tul mai joi.

un fel de mecanizare. Transpor
tul cărbunelui se face <lu „râziia". 
Nici explozivul nu poate fi folo
sii la ex|>loatarea acestui strat 
de cărbune. Gazul metan emanat 
de rocile de piatra și cărbune, 
obliga pe miierl sa lucreze nu
mai cu ciocanele de abataj, Lu- 

(Continuuru iu pag. 11 l-a)
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bătălia pentru economii

PE LUNA IUNIE DOUA ECHIPE 
AU RAMAS SUB NORMA

In acest abataj mineri din gru- 
pi tov. Torok, nu folosesc nici

diu satul lui o scrisoare in 
despre ceeacc 

ce spune |uruuul muncitor

o le curci câtevu cuvinte 
a vuzni în marea |ură a sociuliMuulu*.

IIAIDA ANT1M în scri>oa-

(ară a Socialismului —

invităm cât mai mult

Peste 978 mii lei economisifi de 
ceîerișfii din Pefroșeni

întrecerile ce se d»^fu>ouru Intre wljip<lu <lr Hiecjnici J fu- 
chijti cure eon duc locomotivele din di-poul Pcho'yni, insufle- 
|itc ț>i bine orguiii/tite >e soLdeazii cu rezultate din c<- in vc 
mui bune.

Aslful, în cursul lunii iunie, muncitul cu inuliĂ iu\na ur
sonului d<* pe loruinolive. a r- u-H • ob|inîi, f’iriî a -r îngreu
na tri'jwporturile, economii dc uleiuri și combiLhtibil iu \al04re 
totală de 97b.704 lei. S’uu economisii cu ntinKlâ oca/j-- kg

vulvojiiiu șj J96.H5kg. ulei lniu.ru), 414

pi-ntrir economii s nu 
locomotivele: 324986,

16, 1311.1001 și 130.1095.

- I*

cea

din 
bo

CE AM VĂZUT AICI IjiOTSÂ VÂ SPUN 
CÂ ESTE UN ADEVĂRAT RAI

Țăranul muncitor HAIDA ANTIM din satul Cărăstău 
- "plasa Baia de Criș, scrie din Uniunea Sovietică t

In delegajia xle (urani muucirori din HPR care G/iteiiză ac
tualmente Uniuneu Sovietică se g^aseje prunul iniiwluir 1JA1. 
DA ANTIM, din satul Cărăstău, plusa Baiu de Criș.

De abia sosit în Uniunea Sovietică, HAIDA ANTIM u trimis 
țăranilor 
i orbește

Iată
rea sa:

DRAGI TOI ARAȘI.
Aflafi că am ajuns în marea

mai mare din lumea întreagă.
Cât stăm aici ne dăm silin(a să

mure(ele înfăptuiri ale Partidului Comunist (bolșevic), din 
gata experiență a oamenilor muncii din această tară frumoasă 
și bogată.

TOVARĂȘI, CE-AM VA/.UI EU AICI NUMAI IN ACESTE 
DOUA ZILE, POT SA VA SPUN CA ESTE UN ADEVARAI 
RAI. AȘA CUM ESTE AICI 1 RL BUE SA FACEM Șl NOI IN 
TARA NOASTRA.

Noi, peste câteva zile plecăm pe regiuni, la colhozuri, pentru 
ca să vedem cum au luptat tăi unii sooitici pentru o viafă mai 
buni și un trai mai fericit. Eu va urez spor la muma.

HAIDA ANTIM

e fa miliile minerilor care lucrează 
fruntașă a lui Pop Ludovic, trăesc

— Bugetul familiei lui Szeckely K. Ștefan
că
an
fu
cât pereții goi.

— Cât despre 
tovarășa Szekeli

în echipa 
bine!“

i cu nreustă
kș. ulei

<*i idcnjiut
324.758.

iN. <TAN 
corisp. vuhiMOr

Pentru mărirea producției de cărbune, pentru asigurarea 
bunei desfășurări a întrecerilor socialiste

Problema lipsei de vagonete goale 
dela mina Jieț-Lonea trebue grabnic 

rezolvata

pu- 
al(ă 
cca 
de-

In- 
in- 
Șu- 
cn-

Că tovarășul Szekeli Ștefan 
are numai nouăsprezece ani, 
am aflat abia după ce l-am cu
noscut. Știam în schimb că de 
mai lxine de un an, lucrează 
în echipa fruntașă a lui 
Ludovic.

înainte de a vorbi despre 
ce mă interesau, tovarășa 
keli a jinut 6u arate întreaga 
locninjă: două camere frumos 
mobilate și o bucătărie.

— Și toate astea în timp de 
un an, — mi-a spus tovurușn 
Szekeli Știu că aji venit să ne 
întrebați de felul cum trăim, 
ÎJJcă suntem muljumiji sau nu. 
JlJe, eu vă spun așa: toute fa
nții le celor care lucrează in e- 

su’ttPop Ludovic
Pe oricare din aces- 

ați întreba, iot așa 
apună. Bărbatul meu 
miner primește lunar

sunt căsători(i 
și jumătate, 
casa aceasta,

abia de un 
Când au intrat 

n’au găsit de-

•hi pa lui 
nul(umile. 
e familii 
ire sa vă 
ta ajutor

■dar asta de aproape u.n an 
- Intre 16 și 17.000 lei. Binein- 
eles că sunt luni in care sala- 
iul lui ajunge până la 20.000

Ici. Tot ce vedeji aici, de-atunci 
încoace suni făcute. De-atunci 
avem ce mânca, cu ce ne îm
brăca, de-atunci am prins mat 
mult dragoste de viată.

dePe lângă ani de foame și 
chin, pe care i-am indurat 
ustăzi nu pot spune decât că îs 
foarte fericită.

Tovarășa Szekeli spune apoi

noi, — continuă 
— noi n’aveam 

nimic, dar nimic. Și hainele cu 
cure eram îml>răca|i, erau pe 
rupte. A fost o vreme când )u- 
crum până nu mai vedeam eu 
ochii și tot degeaba.

Zorii zilelor frumoase au pă
truns în casu lut Szekeli abia 
atunci cund a început să lu
creze în ecliipu ltu Pop Ludo
vic. Cei doi so|i au sim|it a- 
tunci cum lotul începe să se 
schimbe. D.n zi în zi, salariul 
creștea. Mul|umirea deplină a 
venit odată cu avântul întrece
rilor socialiste

— Abia de atunci am înce
put să ne aranjăm mai bine, — 
Dor la început întotdeauna 
sunt multe de făcut. A trebuit 
ca tot timpul să ne împărjim

(Continuare în pag. IV-a)

de cărbune. Pentrucă, o 
de mineri care lucrează 
abatal oarecare, in tno- 
când rolul c pi.ri cu căr-

La mina Jief-Lonea, mal mult 
de jumătate din echipele de mi
neri, nu-șl îndeplinesc normele.

Sunt mal multe cauze care de
termină rămânerea sub normă a 
acestui număr însemnat de echi
pe. Mina Jie|-Louea este mal 
(in mecanizată decât oricare 
m nă din Valea Jiului, insă 
mai mare greutate, este felul
fcctuos în care sunt efectuate 
transporturile subterane și dela 
suprafață. Nu este echipă de mi
neri, fio că depășește norma sau 
nu, care să nu reclame lipsa de 
vagonete goale pentru încărcarea 
cărbunelui.

lntr'adevăr. lipsa de vagonete 
goale, constltue una d n cele mal 
mari greutăți in calea măririi pro
ducției 
echipă 
intr’un 
meniul
bitne și vagonetcle goale lipsesc, 
munca numai poate continua, de
oarece cărbunele din abataj nu 
poate fi evacuat.

In asemenea situații, in loc să 
lucreze la extragerea cărbunelui, 
minerii sunt nevoit! să alerge în- 
tr'o parte șl iu alta după câteva 
vagonete goale, sau să aștepte 
până ce muncitorii dela transpor
turi le pini câteva ia dispoziție, 
p'erzându-se astfel zeci și zeci de 
ore de muncă într'un singur șut.

Lipra de vagonete goale pentru 
încărcatul cărbunelui, mai prezin
tă încă un aspect. In minele Văii 
Jiului, campania pentru extinde
rea sistemului de preluare a lu
crului pe schimb e în plină des
fășurare. Insă munca pe fișe a-

parie, dă roadele așteptate, atun
ci când fiecare echipă ișl încheie 
ciclul; adică să extragă o fâșie 
de cărbune să facă armarea, cu
rățirea abatajului șl eventual să 
monteze mecanizarea in măsura 
înaintării frontului do cărbune, 
tr'un cuvânt, a încheia ciclul, 
semnează ca după terminarea 
tulul să lase abatajul armat șl
ra|at, dc altfel, așa cum trei-ue 
să-l găsească la începutul șutului.

Lipsa de vagonetc goale, este 
cea mai mare piedecă in calea 
încheierii cleiului.

$1 iată dece. Spre exemplu, o 
echipă de mineri iucepe lucrul 
Intr'un abataj bine pus la punct. 
După ce a împușcat frontul de 
cărbune, și lipsesc o parte din 
tagonetele goale pentru 
tul cărbunelui, r.u poale 
coală întreaga cantitate 
bune escavat, Iar munca 
poate continua 
asemenea siiuafl, sfârșitul pro
gramului de lucru, găsește ech’pa 
de mineri lipsi-ă de vagonete goa
le cu abataiul nearmat, necură- 
tat, și cu cărbunele neîncărcat in 
vagonete, fiind astfel o p'edică in 
calea extinderii lucrului pe Eșo 
aparte.

lată deci, cât de mari sunt 
grcu;ătile provocate de lipsa de 
vagonete goale pentru încărcatul 
cărbunelui, care de altfel, stă tn 
calea desvoltârii întrecerii socia- 
l'ste, care nu se poa'e desfășura 
fără ca m nerii să albă posibili
tăți largi de muncă.

Să vedem acum, dece la mina

încărca- 
II eva

da c»r- 
nu mal

mal departe. In 
sfârșitul

(Continuare în pag. IV-a)
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„ZORI NOI”
PENTRU PLUGARI

ȘTIRI ȘI FAPTE AGRICOLE 
DIN ȚARA SOCIALISMULUI

Mecanizarea eleclrică a muncii în fermele 
peniru creșterea vilelor

Chiabur dat în judecată pentru sabotaj
Lacom <le u-și face cat mai 

mure averea de pe spatele ti
ranilor muncitori, chiaburul l*â- 
com l’uvcl din comuna (. urueyU 
pliuu lluțeg, u recurs pună u- 
cxiiii tu toute mijloacele de îui- 
boguțirc.

Anul trecut el a luat dela fos
tul moșier Kcndoffi in îngrijite 
150 de oi, lur când a trebuit sa 
predea lâna el u sustras o buufl 
parte din cota cure trebuia su 
o dea Slutului.

Dar el nu s’a mulțumit nu
mai cu atât. |n comu.uu Cur-

La Ha(eg sa deschis o grădiniță 

sezonieră pentru copii
Din iuijiativu organizației de 

•Puitkd lu Iluți\g sfu dochis o 
grădinița sezonieră peniru cop'i.

lnstalutu într’un locul cores
punzător, grădinița are un dor
mitor spațios prevăzut cu toata 
mob i Iu necesara.

La deschidere, cuie a avut loc 
în prezența unui numeros pu

real ajutor a recoltei de porumb
In urma unor conectări zoo

logice, s'a constatul cu o a treia 
prășii a a porumbului este de 
un real ajutor recoltei de po
rumb.

Ocolul /Agricol din Pelrașcn-i 
cu sprijinul organizațiilor de 
Pai id uu arătat care sunt fo
loasele celei de a treia prăși le,

APARE PESTE CÂTEVA ZILE

PAMANT DESȚELENIT
de MIHAIL ȘOHOLOV; Editura ..Cartea Rusă"

Âflafi pe drumul transformă
rii socialiste a agriculturii — 
când lupta «Jc clasă se ascute 
la sate, — noi găsim în experi
ența sovietică a construirii regi
mului colhoznic, o justă îndru
mare. Pentru aceasta, de marc 
folos- ne poate fi și operele lite
rare sovietice, cum este „Pă
mânt desțelenit" a lui Miliail 
Solohov, care reflectă istorica 
luptă dusă în Uniunea Sovieti
că pentru colectivizare. Apari
ția în româneș'e a romanului 
„Pământ desțelenit" este deci, 
cu atât mai binevenită. Se po
vestește în această carte — scri
să cu o mare pătrundere dia
lectică a evenimente’or ți cu 
mult talent — lupta dusă de 
către comuniști pentru transfor
marea socialistă a agriculturii 
în regiunile căzăccști tic ,pe 
Don. Se arată cum au luat 1“ 
rănii muncitori drumul colliozti. 
lui și cum au fost atrași spre el 
țăranii mijlocași, care au in
trat în massa în gospodăriile 
obștești. In acelaș timp, se vede 
din dramatica desfășurare a 10- 
manului, de câta vigilentă au 
trebuit să dea dovadă activiștii 
comuniști, pentru demascarea și 
sdrobirea uneltirilor cliiaburimii, 
a cărei împotrivire dușmănoasă 
a Îmbrăcat cele mai ascunse și 
mai variate forme.

Redând în „PAMANT DES- 
ȚELEMT” aceasta luptă pentru 
o agricultură nouă, colectiva, 

nești un doctor din Orudeu u- 
vea 17 jugnrc pământ arabil pe 
cure, el l-a luat in arenda,

Anul acesta vl a scmunut po
rumb pe rncsi teren îusu nu s’u 
iineresut nici de plivit nici de 
prășii, căci el a vru lot interesul 
su Mihuic/ ■ toute acțiunile luate 
p ntru îmbumtialircu condMii
lor de viața kule țărănimii mun
citoare.

Pentru faptele lui mârșave 
chiaburul Isuconi Pa vel a Iod 
trimis în judecată p.'idru u-și 
primi .pedcupsu bune meritată.

blic în ziuo de 5 iulie a. c. a 
Iu ut cuvântul tovarășul Jurca 
Aladur președintele Comitatului 
Provizoriu ui orașului care a a- 
ratut grija pe caic o poartă 
Partidul și Guvernul pentru co
piii munci'orilor de’u orașe și 
muc.

îndemnând țărănimea să pră
șească peutru a treia ouru po
rumbul.

In locurile unde porumbul n 
fost prășit pentru a treia oară, 
«'au observat — imediat după 
câteva zile — » mare diferență 
între porumbul prășit de 3 ori 
?i cel prășit numai de două ori.

CE SA CIT1M

Miliail Solohov arată totodată 
cum se schimbă oamenii sub 
influcn|u viejii celei noi, cum 
învă|ătura marxisi-leninistă
crește și luminează conștiința

A APĂRUT:

Știința sovietică în slujba agriculturii
,,Colec|ia Satului" — Editura „Cartea Rusă*.

Agricultura sovietică este cea 
mai înaintată din lume. Trece
rea dela mica gospodărie agri
colă la marea gospodărie colec
tivă — colhozul a înseninat un 
uriaș pas calitativ. Cu sprijinul 
guvernului sovietic și al Parti
dului Comunist (b), colhozurile 
au fost ajatate cu tractoare ți 
mașini agricole, au primit se
mințe selocjionate, etc. Un spri
jin însemnat l-au primit și din 
j artea oamenilor de știință so
vietici, care au descoperit cele 
mai huile mijloace de lucrare u 
pământului și au croat plante 
de cultură noi, productive, re
zistente la ger și secetă.

Intre aeeș i savanți legați !•• 
popor ți de o ;liințifică îndru
mare a ag'iculturii sovietice, uu 
loc le frunte îl ocupă academi
cianul T. D. laUcnco, președin
tele Academiei de Știin|e Agri
cole „V. I. Lcniii" din U.R-S.S 
Despre opera lui Lâscenco ți 
despre rolul pe care-l are în în
drumarea agricilturii sovietice 
tratează broșura „ȘT1INJA SO
VIETICA IN SLUJBA AGRI
CULTURII" apărută recent in

Ță"ănimca muncitoare [lin plasa Baia dfjCriș 
sprijină prin munca voluntară Gospodăria 
Zootehnică de Stat din corn. Mesteacăn

îndrumată td mobilizată de or
ganizațiile de iPartld, tarmi.uiea 
muncitoare din plusa Hala de cri», 
a întreprins ac( uni du munca vof 
Imitară in iolorul Gospodăriei Zoo. 
tehnice de Stat din comuna Mi r- 
tcacau.

Astiel țăranii muncitori din co. 
iiiiinu Bala de Crlț, prin muncă 
voluntară au loial din pădure 
materialul lemnos necesar eon* 
slrucllel de graldtirl pentru porci 
de raia, transportându-l totodată 
cu mljluace proprii, Iar câteta c- 
clilpe de c opl (ori au executat di
ferite lucrări timp de o s plă- 
niâtiă.

Beasemcne 1 talanii muncit uri 
din comunele Țebea șl Cu racul 
au pregătit șl transportat țoală

[omuna llia va avea în curând lumină nlBclrică
Din inițiativa organizației de 

Pârliți ,i cu sprijinul Comitatu
lui Provizoriu al 4 dușii comunii 
Hia Yu avea in cură iul hi nunti 
electrică.

Un snaro număr de țărani 
muncitori din comună au fucai 
jnslalurca stâlpilor prin muncă

Acțiuni de muncă voluntară a (ăra- 
nilor muncitori din Baia de Criș

Luând exemplu dela alte comu
ne d n plasă, țărănimea munci
toare din comuna Blrtln, plasa 
Baia dc Crlș, a curățit prlu mun
că voluntară 3 lia. pășune la locul 
numit „Ponorul”.

Tot prin muncă voluntară țără

lor. Acest roman, edificator pen
tru epoca de construire a socia
lismului la sate in Uniuneu 
Sovietică, va apare peste câteva 
zile în ediluru „Curtea Rusa".

„Colec|ia Stalului” a editurii 
„Curtea Husă”.

Scrisă pe înțelesul niass-'lor 
făiuiieșli, a'vastă lucrare se o- 
cupa <1 colo mai de siaină rea
lizări ale lui T. D. Lâsenco cul
tivarea grâului ramifica*, trans- 
forniurcu giâului de toamiiu in 
grâu de primăvară (iarovi/area 
pluntelor), sădirea cartofului în 
timpul verii, încrucișarea în sâ
nul aceluiași soi de plante, etc.

„ȘTIINȚA {SOVIETICA .IN 
SLUJBA AGRICULTURII” este 
o carte de mate folos pentru 
țăranii muncitori din R.P.R. tu 
le urată că țăranii sovietici ți-a t 
ridicat bunăstarea materială în 
urma trecerii lor în marile gos- 
jiodurii colective — colhotirile. 
Aceasta le-a pennis să lolu-eas- 
că tractoarele și maținile agri
cole ale S.M.T.-urilor, să pri
mească semințe selecționate, să 
cultive plante noi și să pună în 
jiracticu cele mai științifice me
tode de cultură. In acest chip, 
agricultura sovietică a ajuns la 
mare productivitate, iar col
hoznicii la belșug.

p'atra nccsara pentru fundamen
tul grajdurilor, lotodata |aranll 
muncitori d o comunele Biblia ,1 
June au transportat 3(;0 care do 
uls.'p, Iar (alevll șcjalel tehnice 
prolcslonale d 11 Bl.a de Crlș au 
plunlut pilii munca culunlară po
mi liuctllerl.

In schimb insa, Gospodăria Zoo
tehnica de Slut din comuna Mes
teacăn ca veni in ajutorul (ară- 
itliu 1 muncitoare din această re
giune tirlti punere lu dispoziție de 
reproducători, dintre cate 5 lauri 
au șl iost repartizat! plivii Bala 
de Criș, căt șl cu dilorlte meto
de noul de plantații ,1 demunstra- 
tli de telul cum poate fl luloslt 
uu teren pentru agricultură.

M. P., coresp. voi.

voluntara, restul instalațiilor 
fiind în curs.

Țărănimea muncitoare din co
mună va trebui ca și pe viitor 
su muncea? cu fu acolitș etan 
pentru ia instalarea luuiiiiei e- 
leciricc să fie cât mai curând 
terminalii.

nimea muncitoare din această co- 
inunu a transportat cu carele 100 
m. c. pietriș pe drumul comunal 
ce duce dela Birtln la Tătăreștii 
de Crlș, imprăștllnd-o, totodată șl 
curătind șanțurile de pc marginea 
drumului.

Cu această ocazie s'a constatat 
că pc parcursul acestui drum este 
necesară construirea a două po
dețe.

Țărănimea muncitoare a răs
puns cu acelaș clan, reușind ca 
in 3 zile să construlas'ă cele două 
podețe.

Felul cum țăranii muncitori din 
comuna Blrtln au muncit pentru 
reconstruirea satului constltue un 
exemplu demn de urmat.

• • •
Satul Obârșa este așezat in- 

ti'o regiune muntoasa din plasa 
Baia de Criș.

Inca cu mult înainte pe dru
mul care leaga satul Obârșa de 
șoseaua principala era stricat, cu 
mare greutate puteai merge cu 
căruța pe el.

Îndrumați de Partid (aranii 
muncitori au pornit prin munca 
voluntară la refacerea acestui 
drum.

72 m. c. de piatră au fost 
transportați ș: imprăștati pe o 
porțiune dc km. a acestui 
drum, curatindu-se totodată și 
șanțurile. Ueasenienea cu ajutorul 
notariatului Toineștj care a pus 
la dispoziție materialul necesar, 
s'a reparat un pod de 8 in. lun
gime pe drumul care lega satul 
Obârșa de comuna Tomești.

• • '
Tot prin muncă voluntară, ță

rănimea muncitoare din satul O- 
bârșa a reparat gardul școalei 
elementare din sat.

După exemplul celor d'n satul 
Obârșa. țăranii muncitori din sa
tul Leau(i a făcut un șanț pe o 
lung'nie de 1 km. pr marg.nea 
drumului, iar cei din satul Tiu- 
Icsti- 311 curățit și desfundat 2 
km. șanț reparând cu pietriș și 
nisip drumul comunal pe o dis
tanta de 3 km.

MIHAI POPOVTCI, coresp. voi.

In neivhuzurile din L uium a 
Sovietica se dc-^fușoara, jn pre
zent pe o scald inliiwij, ÎJirliui- 
reu in liiic.iturJhir pentru Cfjc- 
!<u vhclur. Mun< .torii inxuțj -j 
1 >ndm.«i inu.țindt i-le* irn e și 
U'lfcl se iiitț-iiJizea/u pHiripu- 
lele proi fd* iile mur.cii din a- 
.<*blc ferme d<la spălatul j mu
sul oilor pana la muhnl Auiitur

l.u Boitav pc Don, s’uu orgu- 
ui/ut tinsuri nu!ona'<- pentru 
pirgulina de iiishutlori nu‘ca- 
m< 1 cau .sa înânuiiib a nm.jn.le 
p.nUu tun-ul chvlric al oilor 
De ademenea. 1j 1 siiuiu Poli u- 
ith, din rvgiuncd Momvau, >’uu 
orguni/ut curburi t-imilure pen
tru instructori mc. unici iu mâ- 
uuirt'a uparalelor puidru mulsul 
clei Irta. Lu termiiiur u cur-ari- 
lur, Hutructorii pleacă in bov- 
hu/uri .1, Iu raridul lor, in^lru-

Un nou soiu de grâu ramificat va b 
cultivai în U.R S.S.

Mumilcrul Agruulliirii J n L1 
H2S>. a buturul su orgumzeze 
hi vura utias’u. cu ajutarul 
«. ol ubcira lorilor științifici din 
Rcțmljlicu hazului, evn-rtai- i 
hibuwuuJurilor de soiuri locale 
du giuu în stvlurx.i xlec)ioiiurii 
epicelor du grâu ramificat.

Anul trecut, in raiuiiul Kuii- 
rud, agronomul Baijasaruv. pr»- 
șcdintelc colhozului ^Berlistâi;

Ighcmbitcv și brigadierii 
Boi ju uium» v și Kinp’buev, qu 
găsit și uu bcleu|iomit dintre 
••oiurilu loiale un mare nuiiiâr 
tic spice de grâu ramificul.

Populația locuia immoHr m ‘>1 
grâu raiai/ăul ,,bt * bu-ln lai“( 
adică grâul cu cinci capete. A- 
ce-t grâu are 3—4 spice puter
nice, a căror lungime ajungt 
pună la 15 cm- Fiecare spic urc

Fiecare colhoz va avea o bibliotecă proprie
Ctilhozul „Kalinln" din raionul 

Cerlak ura vizitat dc multe ori de 
biblioteca mobilă din Prcobrajensk. 
Cu timpul insă, această bibliotecă 
n'a mal Iost in stare să satisfacă 
cerințele crescânde ale colhoznici
lor in ceeace privește cărțile de 
literatură, agricultură șl politici.

Plenara colhoznicilor a liotărit 
să crcieze o bibliotecă proprie. 
Iii acest scop, administrația col

Să intensificăm lupta pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelu

(Unaaro din pag. I-a) >

că poate II comercial zat la un preț niai bun lată Ce sortur e 
mărunte. Pentru a putea li comercializat, cărbunele mărunt, in a- 
fară dc (aptul că are un pre( mai redus decât cel bulgăros, n 
cesită o serie de cltelluell de preparare (Hotare, spălare etc ). 
Cărbunele prăiuit, nu poate II întrebuințai ca combust bil, deoare
ce focarele locomotivelor sau ca zânelor il aruncă afară, înainte de 
a li ars complect. De aceea, cărbunele piăfu'l e amestecat cu 
smoală, precum $1 cu alte materii și apoi presat in brichete ovo'de 
sau paralelipipedice, operație care ii ridică prețul de cost cu sulă 
la sută.

Iată de ce reducerea procentului de cărbune prăfuit trebuc să 
I e o preocupare de seamă a fiecărui m’ner. Experiența minerilor 
fruntași ne invafă că folosirea rațională a explozivului, in special 
cconom’sirea Iul, este factorul cel mal de scamă in reducerea pro
centului dc cărbune prăfuit. în minele \'ăf| Jiulu1, grupe ca ace\a 
ale tovarășilor Ciniinga loan-Lupeni, Pui N colac-Lonea. sau altele, 
săptămâni dearândul nu folosesc nici un cartuș de exploziv. In 
schimb, ciocanul de abataj a devvenit unealta lor favor'tă, cu aju- 
toiul căreia scot in flecare zi zeci de tone de cărbune bulgăros.

Part ditl nostru ne invafă că nu este fruntaș in producție ace- 
la care luptă numai pentru a produce mai mult, lără să se ocup^ 
dc îmbunătățirea calității. Cu adevărat fruntaș este acela care ș£. 
să îmbine lupta pentru o producție sporită cu lupta pentru un 
produs de bună calitate — iată (Iuta spre care trebuc sa tind; 
fiecare miner.

Victoria echipei tovarășului Pop Ludovic, nu trebuc să tic nu 
mal un imbold pentru cărbune mai mult. Sporirea product el de cir 
bune poate da roadele așteptate de muncitorii industriei grele t 
prelucrătoare din (ara noastră, numai alunei când merge mână i 
mână cu îmbunătățirea calității cărbunelui, peniru care trebuc s 
lupte liecare miner din Valea Jiului.

CbC mulgătorii, ciobului yi cret
in torit dc vite.

-Numai in cursul acrului an, 
fuinnl p.niru <ri';l<TCu vilelor 
din t-mho/urdr butiulicc sur li 
iu/vslmtc < u ÎU IM*) dc mutual* 
ilruLip ■ lujui. CD puțin liij mi
lion juinâlule du ui s or fi luube 
ud ujuluj td a|iuruickir tde< l^t 
și 300.009 d” saci sor fi m Jsfc 
cu ajutorul a|wiuirloi cleutnie 
fabricate di indu-iria auMrlicâ 
in unul a i' tu. Di'dscuiciii-u, ' a 
Ij i-kxJrdual tf uii>purtul ajjc) 
pontau a iuparua sitelor ți in- 
câlzifca acestuia, luurua nutrețu
lui.

luate un>K'u nu c.uut dccal 
îijtvputal unui imun* prugrum 
i nunul peniru mu uni zarva ijb 
turor mumilur grub- in sushv 
zuri. Iu Ump du tr«*i uni aoshu* 
zurjlu sur primi b' U9U dfi nnr- 
tour<* rluclrjw.

pâim la 20 d< ramificații cu o 
lung.mu d* ~ cm- spicele ctiu- 
|in intru t75-2oo boabe de giâu. 
fi ut are având u giutaU? de tot* 
tr-

Pc ogoarele colhozurilor Iftu 
■ liâitb câțiva Mnjpi din spucl* 
grâului rumilicut. luate *emin- 
țclu culege ațj fn^t lieâfiittu |b l« 
și sc gub<—< sub ob^Tsuția agro
nomilor și a co I al itira lorii# i 
științifici,

fiuvpând din anul trecui, fa 
atațiunih e x peri qjc o tufe agri- 
u'ilu din Ataiu-Atu și Karaou- 
lâ , precum și in Institutul A 
ț.rliNil din Knzahstan, toc fui 
ri pericii țe Jiuntry cercetanvi (i 
rlbțiândirua acestei sțMx’i’Al» 
grâu ramificat. Lucrările sur fi 
conduse du Acadt^miu de Știiaf* 
Agricolul Jlii M'jbCuva.

hozului a alocat o sumă de iOM 
ruble.

In prezent biblioteca colhoznici 
din Kalinln posedă peste 2oO« 
căr(l de agriculturi, politici, arti 
$1 literatură.

Exemplul colhozului „Kalinln" » 
Iost urmat șl de alte colhozur 
din regiune. Actualmente au lot 
ere a te biblioteci proprii In 44 d. 
colhozuri din raionul Cerlak.
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Declarațiile tovarășului Gheorghe Apostol 
tăcute la sosirea delegației C.G.M. care a participat 

la cel dc-al doilea Congres al F.S.M.

Muma de ateliere se imj)lele>(e cu munca de abat |

Muncitorii atelierului de grup dela mina 
Lunea luptă alături de mineri pentru spo

rirea producției de cărbune
Ia tnupwien in (u pilula a

delega/iei ('(,'M d<'la cel de al 
duik'u (ungres ni l'edvruției Sin- 
di ale Mondiali', cuie u noul loc 
Li Mduiiu, touma^ul (dicuigh 
.ipuslul președintele ((L\lt d la 
<ut pe aeroportul liuiicusu umiă- 
tuurea decLirufie onme^ilur niiin- 
iii fi ziariștilor uenifi sâ i/dâfii- 
p.fte deleguțiu, (/în toutii fura.

1 UYUrașI,
inuintr «iu u vu >punu in li 

i'.i muri cure v-lv importanța 
detibidvrilor czlui dc-al doilea 
Congres ul FSM, \u rog sS-ini 
p Tiuite ți cu in numele delcguți- 
lor Sindicatelor din tontă lumeu, 
care uu purlicipul lu acest Con
gres, t>ă vu transmit un cald sa
lut de lupta.

Lu acest Congres au puriici- 
pat 2441 de delegați din 47 |nii 
sau centrale nuponulc precum $1 
un număr de 29 de observatori, 
in ciuda tuturor culomiiiilor $1 
mucurilor îndrepbrc de cercurile 
imperialiste anglo . Hiiirrk'iin” 
prin agenții lor scizionisti dm 
conducerea unor sindicate oiutra 
I cel de-al doilea Congres al 
I>M a jnsemnut o victorie impur 
tulită a unită|ii de luptă u muu- 
i durilor din toatu lumeu. Con 
greșul a însemnai o \iciorie u 
unității sindicale i'ntcrnuționule.

Astăzi, Federația Sindicul 
Mondială cuprinde aproape 72 
milioane muncitori organizați iu 
a i iubea te în (toate .colțurile In
imi. Această ciifră demonstrează 
loița de neînvins a FSM, cu tou 
le că din sunul ei uu fost rupte 
de către scizionist i, împotriva 
voinței muncitorilor, sindicatele 
din Anglia, America și Olanda

Rapoartele prezentate de către 
organele de conducere ale FSM 
caro au tratat problema unității

Grupa tovarășului lorok Emeric dela 
mina Jieț-Lonea sa desprins din rân

durile grupelor rămase în urmă
(Urmare din pag. l-a) 

crând in asemenea conditiuni pe 
luna iunie, numai echipa condusă 
de tov. Torok Emeric a reușit 
să depășească norma cu 7 la 
sută. Echipa tov. Gruber Samoilă 
a rămas sub normă cu 36 la 
sută, iar cea de a 3-a condusă 
de Schiler losif, a rămas sub nor
mă cu 39 la sută.

VICTORIA LVI POP LUDOVIC 
A IMBARBA1AT MINERII DIN 
GRUPA TOVARĂȘULUI TOROK 
IN LUPTA PENTRU CĂRBUNE

Tovarășii mineri din grupa lui 
Torok Emeric, au primit cu mare 
bucurie vestea că Pop Ludovic, 
dela Petrifa, și ortacii săi, au 
îndeplinit planul de muncă pe a- 
nul 1949 in numai 6 luni $1 7 zile. 
I-a mișcat apelul lui Pop, in care 
cheamă muncitorii dn întreaga 
(ară la luptă pentru îndeplinirea 
Planului, înainte de termen.

Minerii d n grupa tovarășului 
Torok, mai ales cel din echipele 
rămase in urmă, n’au rămas Indi
ferenți la acest apel. S’au consfă- 
tu't cu toții, luându-și angajamen
tul să lichideze in timpul cel mai 
scurt cu neindeplinlrea normei.

Inir'adevăr, victoria lui Pop 
Ludov c este un hotar pentru mi
nerii din grupa Iul Torok, hotar 
care-i desparte de rămânerea in 
urmă. Disciplina muncii a fost în
tărită. întârzierile dela șut $1 lip
surile nemotlvafe au fost lichidate, 
iar munca se desfășoară mal viu, 
mai hotărit.

Acum, dela 36 la sută sub nor
mă, echipa tovarășului Gruber 
Samoilă depășește norma zilnic cu 
21 la sută. Iar schimbul condus 
tle Schiler losif dă zilnic 4 la sută 
peste normă. Echipa tovarășului

sindicale intvrmi|iomde d’*mu-, 
(<ind politica trndutoaru a heiziu- 
niijldor și cure preocupai
de >ituu|ia muncitorilor din tom 
la liimca și 111 spartul d reb»r 
din tolănii, senii colonii *i <liu 
liii.lr mm *>liullizute unde eoii.li 
pilc d<‘ \ id|a ah* muncitorilor ?c 
1 iiUhitai<««c dela u zi lu uita, 1111. 
de rxplouluicu din partea tins

s iilor •mperial'âlc se iiiliipre-

GHEORGHE APOSTOL

ște zi de zi, unde libertatea de 
activitate sindicala este oprimată 
sau interzisă prin toate mijloa
cele de către* guvernele rv.pec 
tive, unde conducătorii sindica
telor scut arestați și asasinați, 
au fost urinate de largi desbn- 
teri la cate uu participat în 1110.I 
activ toate delegațiile sindicale 
prezente la Congres.

In lupta Federației Sindicalo 
Mondiale pentru apărarea Intere
selor muncitorimii șl pentru Lm- 

l orok se menține la depășiri zil
nice de muncă de 7 la sută.

MINERII DIN GRUPA TOVARĂ
ȘULUI TOROK LUPTA CU SUC
CES PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII CĂRBUNELUI

Stratul de cărbune pe care./ 
exploatează grupa tov. Torok, 
mai ales pe culcuș, are interca- 
Iriții groase de șist, l’entru a ob
ține cărbune de bună calitate — 
fără șist — mai întâi este ex
ploatat cărbunele curat. Apoi, 
după ce a fost curățat tot căr
bunele din fâșia respedioă, șis
tul e rupt cu ciocanul de abataj 
și apoi scos separai, afară din 
mină.

In felul acesta, pe lunga fap
tul că muncesc cu mai mult 
spor, minerii acestei grupe extrag 
cărbune de bună calitate.

TINERII ELEVI Al ȘCOLII TEH
NICE MINIERE DIN LUPENI, CO
LABOREAZĂ CU MINERII PEN
TRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MUNCII

După sfârșitul anului școlar, e- 
levil Școlii Tehnice Miniere din 
Lupeni. au [ost repartizat! pe lân
gă exploatările carbonifere din 
Va'ea J ului, pentru practică.

Elevul Martineli Vasile, a fO3r 
repartizat să lucreze 3 zile In a- 
bafajul tovarășului Torok, înca
drat in echipa condusă de Gruber 
Samoilă. Până la sosirea tânărului 
elev Martineli in grupă, minerii 
din acest abatal, lucrau cu cioca
nul de abataj, pe frontul de căr- 

bulft de Jos in sus. Mai intâl, il 

rupeau partea de lângă vatră a 

liiinfttâțlrea condițiilor el do muu- 
că șl do viața, cuitslltnlrea dur- 
picrianientelor profesionale va iuca 
un rol deosebit de Important. Ide 
vor întări șl mal mult milUteu 
du lupta internaționala a tnund- 
(orilor șl I ederațla Sindicala 
Mondiala \a putea cn mai mult 
succes bă apere interesele celor 
ce muncesc din toate numirile 
de activ tute prole ionalA, I ludea 
prin crearea departamentelor pro
fesionale, legătura sa cu masscle 
nimicitoare este directă șl atotcu- 
prlnzătnarc.

Congresul a liotarit că pând la 
slărșitul acestui au vor trebui să 
fie inii nțatiC 12 departamente. 
Până in prezent 4 din ele au ?i 
fost iiifilnfate.

DORINȚA SCIZ1ONIȘTILOR 
DF. A ÎMPIEDICA PE MUNCI
TORI SA-Ș1 INTAREASCA UNI
TATEA 'LOR DF LUP I A PE 
RAMURI DE PRODUCȚIE,f, A 
DA I' FALIMENT ; VOINȚA PE 
UNITATE și LUPTA A MUNCI
TORILOR A I ObT MAI PUTER
NICA DECÂT ACTIVITATEA 
MARȘAVA A SC1ZION1ȘT1LOR 
DE 1 RADARE A INTERESELOR 
CLASEI MUNCITOARE INTER
NAȚIONALE.

Din partea tuturor dc! •gftfilut 
cari uu luut cuvântul lu Con
gres s’u manifestat o adâncă 
prietenie și dragoste față de po
poarele Uniunii Sovietice și de 
conducător-d lor și ul proleta
riatului iiitcrnuționul, tovarășul 
Stal in (ovuții îndelungate puter
nice).

Deasemenca, sentimente de» 
bucurie și admirație 6’au mani
festat fuțu de uriașele realizări 
obținute de sindicatele Sovietice 
în lupta lor pentru ridicarea De- 

trontulul de cărbune, apoi mal sus 
până ajungeau la tavan.

Tânărul Martineli a demonstrat 
in fata minerilor din echipa Iul 
Gruber — împreună cu care lu
crează — un sistem mai practic 
de muncă cu ciocanul de abataj.

Erontul de cărbune are o inăl- 
țiine de 4 ni. Muncind de Jos, mi
nerii obosesc repede atunci când 
trebue să rupă Irontul do cărbune 
la înălțime mai marc de 1 m. și 
jumătate.

Pentru a depune eforturi mai 
uiicl, tânărul Martineli urcat pe 
o scară, a făcut o gaură in fron
tul de cărbune lângă tavan, până 
a încăput înăuntru. De acolo el a 
exploatat frontul de cărbune, cu 
cocauul de abataj numai in jos 
șl lateral, reducând astfel mult e- 
forturile depuse, mal înainte când 
se lucra de jos in sus.

Mineri din grupa lui Gruber au 
pus imediat in practică cele în
vățate dela Martineli, reușind ast- 
lel să depășească norma cu 21 la 
sută intrecând pe celelalte două 
echipe cu care lucrează tn abataj.

URMÂND EXEMPLUL ECHI
PEI LUI POP LUDOVIC, GRU
PA TOV. TOROK EMERIC DE 
LA MINA JIEȚ-LONEA A LI
CHIDAT CU RAMANEREA IN 
URMA.

ORGANIZANDU-ȘI MUNCA 
MAI BINE, ÎNTĂRIND DISCI
PLINA, FOLOSIND DIN PLIN 
TIMPUL PROGRAMULUI DE 
LUCRU, EA S’A DESPRINS DIN 
RÂNDURILE CELOR APROAPE 
•19 ECHIPE DELA JIET-LONEA 
CARE MAI RAMAN 1NCA SUB 
NORMA Șl PENTRU CARE EA 
CONSTITUIE UN EXEMPLU 
DEMN DE URMAT.

Iei iiii|i<irtile in liulilcu viir.-iu m 
găsește glonousu îiiuiieboriiiie 
din l'ljilllllu Sovielli . (ov.i 
ți u ni)

Tovarășul Kuzne(ov, In nurneie 
delegației sovietice, a propus Con
gresului șl acesta a aprobat, să 
se propună Comitetului Perma
nent pentru apărarv a păcii, caro 
a luat ființă după Congresul dela 
Parls-Praga, fixai ea unei zile In- 
ternatlona'e a păcii. Aceasta va 
însemna o mobilizare generală a 
tuturor popoarelor, a tuturor oa
menilor progiesișll care doresc 
ca lumea să Ile apărată de un 
nou măcel. In uceastă uriașă iiia- 
nllesture, sindicatele vor trebui să 
stea Iu primele rânduri. Iile vor 
participa in această zi, alături de 
toate organizațiile democratico șl 
sub conducerea partidelor munci
torești la marea demonstrație de 
forte, împotriva Imperialiștilor 
care vor să arunce lumea tntr'un 
nou război.

Una din sarcinile importante 
ale del< ga/ilor noștri cure au 
participat la acest Congres este 
aceea de a ști să facă totul pen
tru a tiuge maximum de inoă- 
fâminte din desbaterile care au 
avut loc, luptând pentru a pune 
în Practică In condifiunile speci
fice larii noastre, toate hoiuiiri 
le luate la Congres.

Lupta intre cele două lu- 
f.ărC' lagărul democratic și anti. 
imperialist, condus de U'iiunea 
Sovietică și lagărul imperialist și 
războinic tn fruntea căruia se 
află Statele Unite ale Americii, 
se ascute din ce tn ce mui mult

Lupta pentru apărurea păcii, 
este una din cele mai importante 
sarcini nle lumii muncitoare și 
ale popoarelor dornice de liber
tate, pentrucă numai in condi
țiile de pace lumea poate pros
pera. \’oi avem nevoie de Pace 
deoarece numai în condițiile de 
pace putem construi socialismul 
și putem ajuta in acelaș timp 
muncitorii din celelalte țări sa 
ducă lupta pentru a scăpa de ju
gul exploatării capitaliste.

Trăiască Unitatea Internaționa
lă a oamenilor muncii care s’a 
concretizat și mai puternic f» 
cel de-al doilea Congres al Fede
rației Sindicale Mondiale !

Trăiască Unitatea Internațională 
a oamenilor muncii caro s'a con
cretizat șl mai piitcrn'c iu cel de-al 
doilea Congres al Federației Sin
dicale Aloudiale !

Trăiască sindicatele sovietice și 
conducerea acestor sindicate, in 
frunto cu tovarășul Ruznefov, care 
au fost Inițiatoarele șl organiza
toarele luptei pentru crearea pu
ternicului organ internațional de 
luptă al muncitorimii, Federația 
Sindicală Mondială Și care au 
stat in fruntea acțiunel pentru de
mascarea sc'zloniștllor și pentru 
apărarea l'nitătii Sindicale Inter
naționale !

Trăiască Federația Sindicală 
Mondială șl noulle organe de con
ducere alese in cel de-al doden 
Congres al său !

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Român, forța conducătoare in Re
publica noastră Populară !

Lupta mhiviilut pentru (uibu- 
iu' ml mai mtili fi tic caliitlc 
<al mai buua, <■ li tnntiHuu

de tfurltiiih p- (.Uf, K 
depun Ifitiiii dat ii tilda iltlifufa- 
1^

( ‘i (Im att hi rclt1 dc giup ff 
pura Udgm/tiih’ iucutnuiiiH‘lc
tu < <■*<(/e trjfi put (uitai iiibifiuti. 
li tuni n<iia (iui i utt[t( pun* <i 
za dtfi.iilc pu pt tifru ciu-iUide 
de ubidii j, < oiuprebuiir1', le a pu- 
ru fi le i/ignjuisc peniru tu c.\- 
lraf pa de cuibuiie im Mu/Jiie- 
/e fi indieni din itbuiup bă-ți 
puidu du( •' l,i biui hfârfil 
jdiiieiih [e luule ; indt plmiicu 
Ida’dihil de Slut pe utilii i'/4L 
\ I I 1 II.IU I. ?)l. (,IU F I \< 
ion Uf. M.\\1 V l.\ M \Jț|IU \ 
JKODLt TIU DL < AIUJI XI

A< 111171 ujiiiif 1 neobuMid o 
drpuji >i iHUiu ilurji atrli(mlui 
(Ic grup Ghm'J, pijjlrii 11 :U‘ți- 
n«* lura jiiccluic eforliiiilv tenu- 
jiLjkir muicii uiigujațL Vi iu
lie.ere pcJiiiii [iMiiri-.i jjiikIhl- 
țici. Și cj, <u 5j minerii. luii'u 
[M.’nlru <l< piișjf cu normelor ilc 
lucru, lupta pentru icdncrrcj 
timpilor murți. pentru irduf _ 
rcu iimptiltij <lt execuție l.i il1- 
fcnic operațiuni -i pciilru rc.tli- 
/arcu de cât mui in-<*rniuite c 
eoiiolim <lc iiidlcrmje.

Șt inulți dinlrr <i uu inrr^is- 
trut suCâ-rsc grăitoare în această 
direcție.

Stningurul YalujLI Mifiui, de 
pilda, lucrând lu gfiuriicu uimr 
verigi pentru fugăreh* \ngoneie- 
lor u depâ^it norma în primul’* 
12 zile ajc luiui iulie, cu 155 lu 
suta.

Tovarășul Vuhold, iii nuc nul 
mui organizut ți eliminând n- 
proapc în Întregime timpii

Hotărîrea Consiliului de Minișlri 
al R.P.R. privitor la sumele datorate 

de muncitori și funcționari 
pentru avansuri

Buletinul Oficial publică ur
mătoarea ho țări re a Consiliului 
de Miniștri :

Având in vedere rezultatele 
îndeplinirii șl depășirii Planului 
de Stat in primul semestru al a- 
nului 1949 și în vederea stimu
lării realizării sale in semestrul 
al ll-lea al anului ;

Având în vedere executarea 
excedentara a bugetului ;

Consecvent politicii sale de a- 
jutorare a celor ce muncesc ;

Consiliul de M niștri,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. — Se suspendă plata 
ratelor datorate de muncitori și 
funcționari, întreprinderilor șl in- 
stllutlunilor pentru avansurile In 
numerar acordate asupra salariilor.

ART. 2. •— Se însărcinează

Mafialii Maoazinului ie Slal Jalea Jiului" 
au felicitat echipa tovarășului Pop Ludovic 

pentru victoria obținută
Tovarășul Pop Ludovic și or

tacii din echipă continuă să pri
mească numeroase sercori și te
legrame dela oamenii muncii 
din Valea Jiului. Prin ele mun
citorii de toate cjtegoriile îți 
exprimă bucuria și vufiic căldu
roase felicitări echipei care i< 
reușit în ziua dc 7 iulie să dea 
gata Planul pe anul 1949. Dai 
rândurile acestora ntai cuprind 
și o seamă de angajamente pe 
cure prin munca dărză se stră- 
duesc să le îndeplinească.

Iată textul scrisorii adresată 
tovarășului Pop Ludovic și oria, 
oilor săi de salaria|ii Magazinu
lui de Stat din Petroșeni, întru
niți iu cadrul unui mecting ful
ger.

murți. a iruiyil tu in fur dv 44»

\< iigi guliid 1IUJ bucap
jilill UD ul.

Ai» uit iiium i u-sUdii lilKJlț

■, 1 1U fM ( |I.I iHTiii. 1 U< i lild fu
11*1 J 1 li Zrtl L.r <b-! d \ u-

jiilK ’ 1 O\ <1 f <t?U 1 l -.ir■ ! Kiil-
(Iții d dJj.vtll litiiDl « u 55 la
Ml 1.4- 11ilt i dl ipd hiv ui .iJidu i l ti

Lliî. i IUivi II 1 11' pd<>l nurnd; Ol

54 Iu r u( u hi < ouL p- iiu 1J 91 I < ,i <^r-
flpilui pt-HlfU \u. UU l- de
ÎHHIJ.

-Ș. I< (iu d- ru’Jtdiț! v.irr«-
inie Lnil iiirf.z dl il«pu iri de
iiur m h lUvilUilOai 1 ...ara-
ț-ul < lui iui \ luihimr u < ți-plidt

nurliul U u 4J Iii VUliL

DIPAȘIkl ASEMĂNĂTOARE 
Șl IN AL11 SLCHl

Mulți sunt lovaiwi caic in in
tervalul de 1 12 Iulie, au obținut
dcpaț’ii impuriuiite Ge iionnâ. 
Aț.a, de pildă, tuvarățli hnrv Ște
fan ț>i Munkanii luau mi avut o 
deptș re de 33 la *uta, in timp 
ce ceh pa compusă dn tovărășii 
Vesa loaclilin, Drâsmi Lu/ai il 
Marcu Alexandru a depășit nor
ma cu 44 la suia. Dar ascincnoa 
dcpâțlrl au mal inregislrat și fdti 
tuvarâș1 dela atelierul de grup al 
minei,

Kculizarlle muncitorilor dela a- 
fellerul de grup al minei L.uaea, 
dovedesc sprij'nul pe care aceștia 
înțeleg sâ-l acorde minerilor ia 
lupta pentru cărbune. PentrucX 
dacă mineiII nu vor avea la timp 
vagonete, nu țor aica uneltele 
iu perfectă stare dc funcționare, 
pruducțla programată tiu ar putea 
fi realizat! șl nici Planul de Stat 
îndeplinii.

ȘT. MIMAI

Ministerul Finanțelor, ca Împreu
nă cu celelalte ministere, in ler- 
men dc o lună, să stud eze și să 
propună Consiliului de Miniștri 
rezolvarea definitivă In Interesul 
celor ce muncesc a problemei da
toriilor muncitorilor și funcționa
rilor fată de întreprinderi șl In
stituții, rezuliate din avansuri.

ART. 3. - A' ând in vedere
Hotârirea Guvernului Republicii 
Populare Române de a trece la 
un nou s'siem de finanțare a în
treprinderilor, sistem care nu rual 
permite acordarea dc nici un lei 
de avansuri, se interzice întreprin
derilor șl institutiun lor dc a mal 
acorda avansuri muncitorilor șl 
funcționarilor. Directorii și șefii 
contabili al întreprinderilor șl in- 
stitutlunilor care vor acorda a- 
vansuri salariafilor lor vor răs
punde material șl penal.

Vă trimitem felicitările noastre 
cele mal sincere, cu ocazia termi
nării Planului de Stat pe 1949.

Noi, salariafil Magazinului de 
Stat, organizați in Sindicatul Sala- 
riatllor d n Comerț șt Cooperati
ve, iu fața exemplului vostru pa
triotic ne luăm angajamentul că 
in sectorul nostru de muncă să 
depunem toate eforturile pentru 
îndeplinirea inainle de termen a 
Planului de Stat pe 1949 șl prin 
munca noastră să f m un ajutor al 
tovarășilor noștri mineri in lupta 
lor pentru cărbune mal mnlt șl 
dc bună calitate.

Comitetul de întreprindere 
al Magazinului de Stat 

„Valea-Jiului"
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Noui "restricții alimentare impuse 
£”i poporului britanic

Vizita delegației de țărani mun
citori din RPRîn Uniunea Sovietică

Conferirile despre viața în țările de 
democrație populară

LONDRA, 14 (Agerpres). In 
tedința de Joi a Camerei Comu- 
■elor, Slr. Staffors Cripps, Mi
nistrul de Finanțe Britanic, a 
anunțat reintroducerea rațlunall- 
ziril unur articole alimentare de 
primă necesitate, cu începere din 
luna august.

Io cadrul acestor măsuri se va 
Introduce o severă raționalizare 
mal ales la produsele zaharoase.

Procesul fruntașilor comuniști 
americani

MKW YORK, 14 (Agtrpres).— 
Ia procesul fruntașilor coinu- 

americani, s u terni in ut au- 
diereu martorului apărării Da- 
vis. El a demascat ipocrizia „de
mocrației** din Statele Unite un
de popula fin de culoare este 
crunt persocuiutu și nu se bu
cură de niciun drept, Davis u 
arătat cu fn rândurile munci to- 
rlor negri, șomujul esie mult 
mai ridicat.

Partidul Comunist American, 
a arătat Davis, a cerut organi- 

muncitorești să lupte 
tmțjxdriva concedierii negrilor 
din industrie în aceasta. perioadă 
de criză economica. Davis u de
clarat că aocastă politică dis
criminatorie a guvernului ame
rican mărește pericolul fuscis. 
inului în .Statele Unite.

Diljju ce Duvis și-a terminat 
'decJcira(iil<K procurorului Mac 
Golicy a început să pună în

„Toafe familiile minerilor care lucrează în echipa 
fruntașă a lui Pop Ludovic trăesc bin e‘

(Urmare din pag. l-a)

salariul leu cu leu, ca să ne a- 
jungă și pentru gospodărie și 
panlrti celelalte lucruri care ne 
lipseau. Ne trebuia o sobă, nu 
aveam cu ce pregăti mâncarea, 
nu aveam nici măcar o farfurie. 
Toate trebuiau cumpărate. Așa 
că salariile din iprunqle 2—3 
luni a trebuit să Ie cheltuim cu 
cele necesare gospodăriei. Natu
ral, că pe lângă acestea trebuiau 
cumpărate alimente. Ceea ce 
scoatem lunar dela „consum" ne 
costă pâi.ă Ia 2.500 lei. Pe lângă 
acestea, mai cumpărăm și dela 
piață lapte, ouă, zarzavaturi 
oare toate la un loc fac mal 
bine de 1.500 de lei. Așa că ali- 
mentafia lunară aproape trece 
de 5.000 de lei. Oricine știe că 
fără hrană îndestulătoare nu 
po(i să muncești așa cum vrei 
și cum trebue. Din salariul de 
cea. 17.000 lei pc oare-1 primeșle 
de vreo 8 luni încoace — (îna
inte de întrecerile socialiste cu 
greu ajungea 7.000) — întot
deauna 5.000—6000 lei sunt re- 
zervuji pentru hrană.

După ce și-au aranjat gospo
dăria, cei doi soți trebuia să se 
Îngrijească de casa unde locu
iau, caro la început era com
plect goală.

— Nici măcar un scaun nu 
aveam, să poftim un tovarăș să 
stea dacă venea în vizită la noi. 
Mobila ce o vedefi am cumpă
rat-o cu banii pe care i-am eco
nomisi. în vreo trei luni. Ne-a 
costat 20.000 lei. Mult mai ușor 
ne-ar fi fost daca am fi avut 
măcar de celelalte. A trebuit să 

Deasemcnea, Stallors Cripps, a 
anunțai reducerea cu 20 de nilll- 
oune de lire a creditelor pentru 
cumpărarea de tutun, ceea ce vu 
duce la o limitare considerabilă 
a consumului de tutun.

.Ministerul de Fluuiite britanic a 
unitului apoi că Iii momeutiil de 
la|â se studiază problema re
ducerii alocațiilor do combustibil.

trebări, evitând toate chestiu
nile politice ridicate de Davis și 
a încercat să discrediteze de.po* 
zijia acestuia.

In neputința lor de a opri 
înaintarea tortelor popu
lare, trupele Kuomintan- 
gului încearcă să producă 

dezastru în dauna po
pulației civile

PEKING, 14 (Agerpres). — 
China Nouă transmite :

TRUPELE KUOM1NTANGULUI 
CARE SE GĂSESC IN PROVIN
CIA SEC1UAN, DISTRUG DIGU
RILE DEALUNGUL RÂULUI 
C1NG KAING Șl ÎMPIEDICA PO
PULAȚIA SA LE REPARE.

DIN ACEASTA CAUZA PATRU 
DISTRICTE INTRE FLUVIUL 
YANG TSE ȘI RÂUL HS1ANG 
SUNT AMENINȚATE SA FIE 
INUNDATE, IAR VIEȚILE A 
PESTE DOUA MILIOANE LO
CUITORI SUNT PRIMEJDUITE.

ne cumpărăm in aeelaș timp și 
haine. Cele pe care le aveam se 
făcuseră ft-rfeli|ă.

Și tovarășa Szekeli povestește 
cum au luat-o iar dela început 
până când au reușit în mure 
măsură să-și cumpere cele ne
cesare.

— Noi am cumpărat chiar șl 
hainele de pat, pe care n’aveam 
de unde să lc avem. Ne lipsea 
apoi îmbrăcămintea și încălță
mintea. Bărbatul meu și-a cum
părat un costum de haine, un 
palton, două prechi de bocanci 
iar pentru mine am scos un par. 
desiu și câteva rochile.

Ceea ce a adus apoi mari 
greutăți tinerei noastre perechi, 
a fost faptul că tocmai când 
începuse să se refacă materiali, 
cește tovarășa Szkeli s'a îmbol
năvit. A stat în spital o bucată 
de timp, în oare am avut alte 
cheltuieli.

— Așa că până acuma de și 
um primit un salariu bun, nu 
am putut pune încă bani deo
parte dar am făcut foarte mul
te lucruri hune. Cât despre 
băut, nimeni nu poate spune că 
bărbatul meu ar fi fost văzut 
vreodată măsurând drumul d>n- 
tr’un șanț într'altid. El nu se 
duce la cârciumă cum fac al|ii. 
Noi ne dăm bine scama că banii 
munciji nu trebuesc arunca^ pe 
gârla. Nu aș vrea să crcde|i 
însă că mulțumirea mea vine 
numai din faptul că solul meu
primește un 
decât alții.

D,n contră 
spune că e 
când aude

salariu mai bun 

tovarășa Szekeli 
foarte bucu roasă 

că bărbatul său

KRASNODAR, 14 (Agerpres). - 
La 13 iulie, delegația de țărani 
muncitori din RI’R, a vizitat in
stitutul de cercetări științifice In 
domeniul tutunului, precum si in- 
siilutul de cercetări iu domeniul 
oh at'inoaselor. Oaspeții au vizitat 
cu deosebit interes laboratoarele 
șl terenurile experimentale. La 
iisl Itutul de oleaginoase delega
ția a avut prilejul să examineze 
nouile specii de floarea soarelui, 
cultivata de laureatul premiului 
Stalin, l’uslovol. Semințele aces
tei specii de floarea soarelui con
țin peste 30 la suta grăsime.

La institutul de cercetări in do
meniul tutunului tiranii români au 
vizitat plantațiile de selecționări.

Buletin
PARIS, 14 (Agerpres). — Fe

derația Muncitorilor metalurgist! 
a anuntat ca la 16 iulie vor de
clara greva 500.<KXJ muncitori ine- 
talurgisti in semn de protest împo
triva refuzului patronilor de a 
muri salariile.

• * •
11A0A. 14 (Agerpres). — La 

13 iulie a părăsit portul Rottcr- 
dain cu destinat a Indonezia un 
alt vas de război olandez încăr
cat cu noui trupe de infanterie 
caie sa întărească armata colo
nială olandeza din Java.

• • ’
BERLIN, 14 :Agerpres). — Co

mitetul Național pentru eliberarea 
lui Max Reiman a adresat din nou 
o telegramă generalului Robert- 

muncește bine și e sigură că ni
meni nare să întreacă echipa 
din care face parte.

— Citesc în fiecare zi „Scân
teia", ori „ZORI NOI", dar nici 
unde ii’aui văzut anun(at că o 
altă echipă ar întrece-o pe aceea 
a lui Pop Ludovic. Așa. că vezi 
și de aicea porneșle mulpimi- 
rea mea. Salariul mă mulfu- 
mește prin faptul că ne permite 
să trăim omenește.

In cameră a intrat tovarășul 
Szekeli. După ce schimbăm câ
teva cuvinte spune:

— Nici nu vad de ce m’aș da 
înapoi, când munca mea, pentru 
prima dată de când muncesc, 
este apreciată așa cum trebue.

Dar gândul tovarășului Sze
keli se îndreaptă și mai departe 
către ziua de mâine. Deocamda
tă le rămâne sa se îngrijească 
ca gospodăria să meargă bine.

— Pe urmă, spune tovarășul 
Szekeli zâmbind, eu m'um gân
dit că dacă s'ar putea să-mi 
cumpăr o bicicletă. Și nn nu
mai atât: mă gândesc și la un 
aparat de radio. Bine înțeles că 
nu toate dini rodată. Dar ceea 
ce niă face să am asemenea 
gânduri, e faptul că astăzi ca 
niciodată, până și Magazinele 
de Stat ne vin într'ajutor dân- 
du-ne posibilitatea ca să plătim 
în rate mărfurile cumpărate.

Tovarășii Szekeli mai au și 
o fetiju. De pc acum se îngri
jesc ca să nu aibă parte de o 
copilărie grea așa cum a fost a 
lor. Sunt siguri că mai târziu, 
după cc vu crește, ea va munci 
tot așa de bine ca și părinții 
ei.

Cosuiodetnlajiski. Aceste specii de 
tutun reduc cu la sula cliel- 
tuelile de cultivare. Oaspeții au 
fost dvoseliit de impresionai! de 
colecția de specii de tutun a in- 
Uilutului, care cuprinde o inie de 
varictati din toate tarile lumii. 
Personalul științific al institutu
lui a expus rolul iu care colabo
rează cu colhoznicii din Cuban 
in scopul de-a obține recolte cât 
mai bogate de lulun prin organi
zarea lucrurilor s. prin perfec
ționarea agrotehnicei tutunului, 
laramlor români li sau aratat 

d asemenea si nouile mașini in- 
ttcbumiate la plantațiile de tutun 
construite de acest institut.

e x t e rn
son, guvernatorul militar a! zonei 
britanice de ocupație din Germa
nia, cerându-i ra-puns la cele două 
telegrame ir mise anterior în car» 
Insistă asupra eliberării lui Reiman. 
ă' and în vedere starea sănătății 
acestuia. • • •

CAIRO. 14 (Agerpres). - - Tri
bunalul militar din Alexandria a 
condamnai la pedepse intre trei Si 
cinci ani muncă silnica mai multe 
persoane inviumte de a fi „con
dus activitatea comunista in E- 
gipt".

Intre cei condamnați se găsesc 
muncitori, studenli, funcționari si 
ziariști. • • »

SOFIA, 13 (Agerpres). — A- 
gentia telegrafică bulgari trans-
m'tc că Societatea bulgara de 
l.line a terminat un nou film mo- 
r.umental asupra zilei de doliu 
care au urmat după încetarea din 
viața a lui Gheorght Dimitrov.

* > •
LONDRA. 1+ (Agerpres). — 

Miercuri di-canul de Canterbury 
Dr. Hewlett Johson, a părisit 
cntedrala din Canterbury, in 
semn de protest împotriva atu- 
cului violent făcut de arhiepisco
pul de Canterbury, Dr. Flscher 
împotriva docherilor greviști din 
Londra.

• * »
HELSINKI, 14 (Agerpres). — 

La Helsinki a avut loc un mee- 
ting organizat de Uniunea De
mocrata a Femeilor Finlandeze 
pentru a protesta împotriva 
majorării preturilor la produsele 
de primă uecesitote și a deva
lorizării mărcii finlandeze.

• • •
N'EW YORK, 14 (Agerpres).— 

Pe măsură ce se înrăutățește si
tuația economică din țările capi
taliste și se ascute concurenta 
Intre ele, unele cercuri Influente 
americane cer din cc in ce mal 
insistent guvernului Statelor Uni
te să exercite presiuni financiare 
și de altă natură asupra Angliei 
cu scopul de a o sili să-și revl- 
zuească politica sa comercială.

Ziarul WALL STREET JOUR- 
NAL din 13 Iulie acuză Anglia că 
persista in politica ei de descrî- 
minare comercială. Ziarul cere ca 
Statele Unite să suspende toate 
livrările pentru Anglia in caz că 
ea nu-șl va schimba politica. 
.ESTE NECESAR CA LUMEA ÎN
TREAGA SA ȘTIE, SCRIE WALL 
STREET JOL’RNAL, CA STATE
LE UNITE NU APROBA POLI
TICA ȘI METODELE ANGLIEI ȘI 
FAC TOTUL PENTRU A O SILI 

! SA ȘI-0 SCHIMBE"

MO>-O\ A. 14 (AgerpreG. - 
Loch lorii Moscovei au avut pr
ii ful s.i a culie in cele tr.-i mari 
întreprinderi ale capitalei un c'clu 
de Ut» conferințe despre viata Iii 
(arde de democrat c populară.

Confer utile au ioșl thiule de 
fiunlas ai vieții publice, de sa- 
vatițt, scriituri, ziariști, care au 
vizitat Republica Populară Româ
na, Republ ca Poluția, Republica

Lucrările de pregătire pentru Conferința 
Partizanilor Păcii din LI. R. S. S.

MOSCOVA. 14 (Agerpres). —
In șadmla Comitetului de pregă
tire a Conferinței Partizanilor 
Păcii din URS£ s'au discutat 
chestiuni organizatorice in I Sa
tură cu aceasta conferință.

Academicianul Borys Brckov a 
fost ales președinte al Comite
tului de pregătire, iar scri.torii 
Constantin Simonov tJ Alexandra 
Corneciuc au fost aleși vice
președinți.

Comitetul de pregătire a bou
rii ca conferință Partizanilor 
Păcii drn URbS, sa aibă loc in
tre 26 și 27 august 194 z, in sala

Problema lipsei de vagonele goale 
dela mina Jie(-Lonea trebue grabnic 

rezolvată
(trmare din pag. l-a)

J'el-Lonea se resimte atât de 
mult lip a de vagnnetc goale 
pentru încărcatul cărbunelui.

în primul rând, parcul de va- 
gonctc al minei J-cp se găsește 
Inlr'un stadiu de uzura înaintat. 
In luna Iunie atelierele de grup ale 
minei Lonea, au reparat un număr 
de 286 vagonete, număr care re
prezintă aproape o lumâtate din 
parcul existent de vagonete. In 
luna Iulie, numărul de vagonete 
reparate a crescut șl mal mult. 
Numai pe intervalul 3 10 Iulie,
adică in decurs de o săptămână, 
au fost reparate 154 vagonete, 
lapt care însemnează că numă
rul de vagonete delecle e In con
tinuă creștere.

Nici muncitorii dela atelierul de 
grup Lonea nu pot să repare 
vagone'.ele in condRiunl bune. O 
parte d'n vagonete. sunt prevă
zute cu axe șl roti tip „Stan
dard”, fabricate fa Atelierele 
Centrale Pctroșeni. Numeroase 
axe șl roti „Standard" fabricate 
fa A. C. P. nu sunt construite 
in coiid'tiuul bune. Șaibele de si
guranța șl pluli(e!e de fixare a 
roților se desfac In timpul par
cursului, șl nu mal pot II găsite. 
De multe ori. se p'erd șl lagărele 
cu ruln.ent1, care cad afară oda
tă cu mala, după ce șaiba de si
guranță șl piulița de fixare s'au 
desfăcut — lipsă care trebue 
grabnic remediată de muncitorii 
dela A. C. P.

Deasemcnea. lipsesc cutiile de 
unsoare pentru osl Ic de vagonete, 
care sunt fabricate fa uzinele 
„Strungul" din Brașov, a căror 
lipsă imp'cdccă repararea rapidă 
a vagonetelor, reducând astfel 
parcul activ.

Numărul ridicat de vagonete 
defecte, iu afară de faptul că re
parațiile nu sunt executate In 
condltiunl bune, este determinat 
de starea proastă in care se gă
sește l;nla ferată dublă, care face 
legătura intre m:na Jlct-Lonea 
șl prcparat'a Pctrlla. Pe această 
distanță de 3 km„ pe care flecare

Celui- Iov ava, Republica Populară 
Bulgaria.

Humcli.l soviitîci ilid„ --'ta un 
dcos b.t mlersi pentru ala șl 
activitatea din (tirile care au pă
șit pe drumul social tuiului.

Iii prezent, la Mu-Scpva -e or
gan zează an ciclu de conferm(e 
despre viata si „ciivUatus revo
luționara a Iu, Gheorghi Mili» lo- 
vic- Dnnitrov.

din U. R. S. S.

>

'4
coloanelor dm Palalul Xmdicate- 
lor din Moscova. La „ceasta con
ferința vor participă reprezentanți 
ai sindicatelor, organizațiilor de 
t.neret și femei, L'ununn Scriito
rilor. Compozitorilor si Artiși'ior 
și ai altor organizaț i de ma -ă 
dm URfcS

In ddegaiie la conferința ■■--r 
fi desemnați de organele de con
ducere ale acestor ortan-zetb

Iteaseincnea s'a limarit c. la 
conferința sa fie invitați *i re- 
piezeniautu ai muncitorimii d>n 
slrâ natale 

vagunet in circulate o parcurge 
de mai multe ori in flecare zi, li
niile ferate seni uzate, uasedo 
nebuiale și putrede. La fiecare 
luantă, roți.e de vagonet se Iz- 
hi ~c puternic de capetele de linie, 
defectându-se. Sunt nenumărate 
cazurile, când v agonalele sar jos 
depe Unic, perturbând circulația. 
Pe zl ce trece, starea de uzuri 
înaintată a liniei leraie, tace si 
lle reduși viteza de parcurs a 
trenurilor de cărbune, fapt caro 
micșorează numărul de vagune'e 
încărcate cu cărbune, accentuând 
astlel lipsa de „goale”.

Dar nu numai vagonetele se 
defectează d'n cauza liniei ferate. 
Z Inie, i 2 locomotive electrice 
care remorcă convoaiele de vz- 
gonetc cu cărbune, sunt In rc- 
reparatle, reducând astfel parcul 
activ de locomotive.

Problema l'psei de vagone e 
goale, care este cauzată de o se
rie de știri de fapt, in parte e- 
numeratc mai sus, este o proble
mă destul de grea. Insă oricât 
ar fi de grea, ca poate șl trebue 
să fie grabnic rezolvată. Direc
țiunea exploa'ârii J eț-Lonca, tre
bue să ia măsuri grabnice pentru 
remedierea tuturor cauzelor care 
imp'edlcă buna clrcu-ație a trans
porturilor subterane ți dela supra
față. Sa se urgenteze livrările de 
plc-sc necesare reparării vagonc- 
telur, să se urgenteze livrările de 
șine pentru renovarea I nlei ferate 
Jlct-Lonea, lucrări care au înce
put încă din primăvară, dar au 
stagnat. Să se dea o mal marc a- 
tentie reparării liniei ferate pen
tru diminuarea numărului de 
deracri șl defectări de vagonete 
șl locomotive in timpul parcursu
lui.

Să se facă totul pentru reme
dierea l'psei de vagonete gr ale. 
In care minerii din abataj să in- 
carcc cărbunele, pentruci lipsa de 
vagonete goale, este o piedică 
serioasă In calea mărir 1 produc
ție'- de cărbune, in calea dezvol
tării economiei noasTe naționale, 
care are ncvoe de tot mal mult 
combustibil.
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