
înainte, pentru realizarea
Planului de Stat pe 1950

In prima zi a anului 1950, oa
menii muncii din uzina noastră, 
alături de zecile de mii de oa
meni ai muncii din țara noastră, 
au început marea bătălie pentru 
realizarea Planului de Stat pe 
anul 1950.

însuflețiți de succesele obținute 
în cadrul Pianului de Stat pe
1949, muncitorii uzinei noastre 
au pornit cu un nou avânt pen
tru realizarea Planului de Stat 
pe 1950.

Minunat a fost entuziasmul 
cu care muncitorii uzinelor noas
tre au dus lupta pentru realiza
rea și depășirea obiectivelor tra
sate de către Partid și Guvern în 
cadrul primului Plan de Stat. 
Minunată a fost mișcarea mereu 
crescândă a întrecerii socialiste 1 
Dacă în luna Iulie la 0. S M. 
se găseau doar 22,3% din tota
lul muncitorilor în întrecere soci
alistă, atunci în luna Decembrie 
această cifră s’a mă it la 86,93<>/o. 
Echipele de oțelari: Ilea ioan, 
Simeria Gheorghe, Andruț Ghe- 
Orghe, Poja Gheorghe și alții în 
cursul anului 1949, au contribuit 
pe deplin la realizarea celor 17°/o 
peste Pianul anual. La laminoare 
față de cei 75o/o cât era procen
tajul în luna Iulie — în luna De
cembrie au participat în întreceri 
din muncitori 79,41°/#. La secți
ile principale a fost lichidată 
complect rămânerea în urmă, de- 
pășmdu-se cu mult nivelul pro
ducției dinainte de război.

Prin efortul muncitorilor noștri 
și prin prețiosul ajutor acordat 
de U. R. S. S. s’a reușit ca în 
cursul aoulu 1919 producția să 
depășească cu mulț cea din 1948.

La Furnale producția — față de
1948 — a fost depășită cu 64,93%, 
la O. S. M cu 49 12%, ia La
minoare cu 52,02°/“, la Turnăto
ria de tuburi cu 86,43%. la Con
strucții Metalice cu 145,07“/o, și 
la Forje cu 31o/o.

în îa^a oamenilor muncii din 
uzina noastră stau sarcini mari 
în cadrul Planului de Stat pe
1950. In cursul acestui an, pro
ducția va depăși nivelul anu
lui 1949

Pentru a îndeplini aceste mă
rețe sarcini este necesar să des
fășurăm iarg steagul întrecerii 
socialiste, desvoltând și îmbogă
țind metodele folosite în cadrui 
întrecerii socialiste, desfășurate 
anterior,

Pentru aceasta este necesar ca 
Comisia de întreceri să pună un 
accent deosebit pe organizarea 
temeinică a întrecerilor pe secții, 
schimburi, echipe și individuale. 
Comisia de înrrecen și Sindicatul 
au sarcina de a prelucra temei
nic noul Plan de Stat, defalcân- 
du-1 in așa fel, ca ob.ectivele 
Pianului să fie repartizate și cu
noscute de fiecare om.

Este necesar să utilizăm din 
plin capacitatea de lucru a utila
jului și instalațiilor din uzina 
noastră, să aplicăm întocmai in- 
dicile tehnic, pentruca la furnale 
și cuptoarele Siemens Martin să 
obținem rezultate cu mult mai 
frumoase ca în anul 1949. Să 
reducem rebuturile la minimum, 
ba chiar să le eliminăm complect. 
Să luptăm pentru obținerea de 
cât mai multe eeonomii, ca să 
depășim cu mult cele 206.000.000 
lei economisite la diferite materi
ale în cursul anului 1949. Să 
luptăm cât mai mult pentru re
ducerea timpilor morți și a tim
pilor de fabricație a produselor 
noastre pentru a putea îndeplini 
cu succes sarcina reducerii pre
țului de cost. In cursul anului
1949 și pe acest tărâm s’au obți
nut succese frumoase. Pe peri
oada dela 1 Ianuarie —• 1 Oc
tombrie 1949 prețul de cost al 
fontei s’a redus cu 9o/0, iar al 
oțelului cu 22,55o/o față de ace
iași perioadă a anuiui 1948

O altă sarcină care de asemeni 
trebue să fie în centrul preocu
pării Sindicatului nostru, este 
ridicarea de noi cadre muncito

rești. Să se pună un accent de
osebit pe ridicarea de noi cadre 
calificate și specializate din rân
durile muncitorilor cu o califi
care inferioară și din rândul tine
retului. O sarcină importantă a 
organizațiilor de bază și a Sindi
catului este aceea de a îndruma 
în permanență muncitorii necali
ficați spre școlile de calificare. 
Pentru a îmbunătăți munca în 
eceastă privință este necesar să 
se ducă o temeinică muncă de 
lămurire.

Ridicarea nivelului profesional 
și calificarea este în folosul colec
tivului, pc de o parte, iar pe al
tă parte îmbunătățește și starea 
materială a muncitorului. Iată 
spre exemplu Grintzner Irina, fiind 
necalificată a câștigat 5200 lei, 
insușindu și meseria de sudor, 
astăzi câștigă peste 10 500 lei. 
Diaconu ioan care înainte de a 
se califica câștiga 3600 lei, acum 
câștigă 12.000 lei Tânărul Pisică 
Vasile care a intrat ca ziler în 
uzina noastră a avut un salar de 
4200 lei, calificându-se a câștigat 
peste 12 000 lei, iar azi urmează 
Liceul Muncitoresc de doi ani 
dela Cluj, de unde se va întoar
ce ca subinginer de șantier.

Să strângem colaborarea dintre 
ingineri, maeștri și muncitori.— 
Să existe o ajutorare reciprocă 
în permanență, iar întrecerea să 
nu fie privită ca o concurență. — 
Au fost cazuri la unele secții unde 
s’a procedat in acest fel. — Această 
atitudine nesănătoasă și dăună
toare muncii noastre, trebue com
bătută cu tărie, arătându-se pagu
bele ce se produc prin aceasta. 
Să învățam necontenit din bogata 
experiență a industriei sovietice.— 
Iată că aplicarea metodei „ciclice" 
la Minele de fier Ghelar, a adus 
o producție mult sporită, necunos
cută până în prezent. — Aplica
rea metodelor sovietice în zidărie 
de către zidarii: Zaharia Nicolae 
și Zaharia Gheorghe dela C. I. C. 
a dus la depășirea normelor cu 
800%. Deasemeni aplicarea me
todei sovietice în fabricarea de 
electrozi, de către sudorul Greff 
Ioan a adus economii însemnate 
uzinei noastre.

Să întărim spiritul de răspun
dere personală. — Fiecare mun
citor, tehnician și inginer trebue 
să fie conștient de sarcinile ce-i 
stau în față, sporindu-și eforturile 
pentru realizarea și depășirea lor. 
—- Să fim pătrunși de răspun
derea ce o purtăm față de utilajul, 
mașini!e-unelte, sau sculele cuce 
lucrăm, ele fiind un bun al nos
tru însăși.

îndeplinirea cu succes al Pla
nului de Stat pe 1950, va asigura 
ridicarea considerabilă a nivelului 
de trai și cultural al celor ce 
muncesc.

Salariul mediu al muncitorilor 
din industrie va crește cu 8% până 
la s â șitul anului 1950, iar nive
lul de trai va crește cu 15“/0. — 
Deci mai multă fontă, mai mult 
oțel, înseamnă mai multe alimente, 
mai multe articole de îmorăcă- 
minte pentru cei ce muncesc. — 
In cursul anului 1950 se vor 
construi locuințe muncitorești în 
întreaga țară în valoare de 4,3 
miliarde lei. —- Din această sumă 
o parte îi revine muncitorilor hu- 
hedoreni. Se va spori numărul că
minelor, școlilor și a altor instituții 
culturale. — Se va începe con
struirea „Casei Scânteii" care va fi 
un prețios ajutor în culturalizarea 
masselor, adevărat focar de cul
tură și lumină.

Văzând aceste perspective lu
minoase ce ne stau în față, sub 
conducerea Partidului n o s t r ti 
scump să pornim cu încredere în 
bătălia pentru realizarea Planului 
de Stat pe 1950, pentru întărirea 
scumpei noastre Patrii, pentru în- 

- tărirea forțelor de neînvins ale 
păcii, în frunte cu Uniunea So
vietică, pentru construirea socia
lismului în Patria noastră.

F. V.
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Oamenii muncii din uzinele și orașul
Hunedoara au sărbătorit cu un entuziasm deosebit cea 
de a doua aniversare a Republicii Populare Române

In z ua de 30 Decembrie a 
avut loc în sala Cinematografului 
din localitate ședința festivă pen
tru sărbătorirea a doi ani dela 
proclamarea Republicii Populare 
Române.

Oamenii muncii din uzinele și 
orașul Hunedoara au participat 
cu nemărginit entuziasm la a- 
ceasta sărbătoare. In sala frumos 
pavoazată sute de oameni și-au 
manifestat dragostea față de 
scumpa noastră Patrie, față de 
marea și invincibila Uniune So
vietică în frunte cu conducătorul 
iubit al popoarelor, tovarășul 
Stalin.

A fost ales un prezidium, din 
membrii Biroului Județan P.M,R. 
1. S. S. Hunedoara, fruntași în

„Imi iau angajamentul de a-mi înzeci eforturile 
pentruca producând cât mai mult, $ă contribui 

la întărirea scumpei noastre Patrii"
Sunt muncitor ajustor la Secția 

Laminoare a Uzinelor I. S. S. 
Hunedoara.

Pentru mine ca și pentru în
treaga clasă muncitoare din țara 
noastră, ziua de 30 Decembrie 
1947, o importantă dată din viața 
mea, deoarece atunci, noi mun
citorii am început să simțim cu 
adevărat beneficiile regimului po
pular.

Proclamarea Republicii Popu
lare Române care a fost o urmare 
firească a actului dela 23 August 
1944, a dat hotăritoare lovitură 
exploatatorilor, aruncându-le și 
principalul sprijin în acțiunea lor 
de jaf, monarhia.

Lupta de zi cu zi a Partidului 
Comunist Român, a creiat largi

0 1N0VÂTIEmuncii
In cursul anului trecut s’a 

primit din Belgia de către uzina 
noastră un prospect a unui apa
rat de tăiat metale oxi-electric, 
care are o serie de avantagii.

Subinginerul Dimitriu Gheorghe 
dela atelierul Construcții Meta
lice, studiind acest prospect 
s’a hotărât să confecționeze un 
astfel de aparat, și în cursul lunei 
Decembrie a reușit să experimen- 

producție, reprezentanții diferite
lor organizații de masă și repre
zentanți ai organelor adminis
trative.

Ședința a fost deschisă de to
varășul Iacob Alexandru membru 
în Biroul Județan P. M. R. I. Ș. 
S. Hunedoara, urmată de expu
nerea tovarășului Șendruc Vaier 
Președintele Comitetului Provizo
riu al Sfatului Popular orășănesc, 
care în cuvinte calde a arătat 
ajutorul neprecupețit primit din 
partea U, R. S, S. datorită că
reia, clasa muncitoare din țara 
noastra în frunte cu Partidul ei 
de avangardă, în ultimii doi ani 
a obținut o serie de victorii mă
rețe pe drumul construirii socia
lismului în țara noastră.

posibilități de desvoltare poporu
lui muncitor din țara noastră, po
sibilități care s’au mărit și au fost 
încununate de minunate succese 
în cei doi ani dela făurirea Repu
blicii Populare Române.

Pentru noi cei ce muncim în 
fabrici și uzine realizările obținute 
în acest timp sunt un stimulent 
care ne face să luptăm cu toată 
hotărirea pentru păstrarea și câș
tigarea de noi poziții favorabile 
întregei clase muncitoare în drum 
spre socialism.

Eu; care sub regimurile de 
Cruntă exploatare abia trăiam în 
condițiuni de mizerie, acum, în 
regimul nostru de democrație po
pulară, am o locuință în orașul 
muncitoresc unde locuesc împre

CÂRE MĂREȘTE PRODUCTIVITATEA 
Și reduce timpul

teze aparatul de tăiat, făcut de 
el.

Cum acest aparat întrebuin
țează electrozi găuriți, cu ajuto
rul tovarășilor muncitori din sec
ție s’au confeționat 200 bucăți 
de electrozi din tablă care co
respund cerințelor.

Prin punerea în practică a a- 
cestui aparat de tăiat, productivi
tatea muncii a crescut cu peste

Oamenii muncii și-au manifes
tat atașamentul lor și dragostea 
lor nețărmurită față de scumPa 
noastră Patrie, față de conducă
torii ei și față de glorioasa Uni
une Sovietică prin zecile de 
lozinci scandate în timpul festi
valului.

Programul executat de ansam
blul Sindicatului I. S, S.. a ilus
trat progresul obținut de munci
torimea hunedoreană în desvol- 
tarea sa culturală. In cadrul 
ședinței festive, s’a dat cetire 
telegramei adresate Prezidiumului 
Marii Adunări Naționale, prin 
care muncitorii uzinei noastre își 
exprimă dragostea față de Repu
blica noastră Populară 

ună cu familia în cele mai bune 
condițiuni.

Toate cuceririle clasei munci
toare sub conducerea Partidului, 
mă fac astăzi in ziua sărbătoririi 
scumpei noastre Republici, să-mi 
iau angajamente în munca de 
viitor.

îmi iau angajamentul de a de
păși propriul meu record de 3570 
bare sortate, sortând 4000 de 
bare laminate pe schimb.

I-mi iau angajamentul de a-mi 
înzeci eforturile pentru ca pro
ducând cât mai mult, să contribui 
la întărirea scumpei noastre Patrii, 
factor activ în lupta popoarelor 
din lumea întreagă pentru pace. 

3/incov Mihai 
fruntaș tn producțiede lucru

600%, iar manopera s’a redus 
cu peste 65%.

Prin acest sistem, aparatul 
oxiacetilenic, atât de complicat și 
sensibil se înlocuește cu unui 
foarte simplu, necesitând numai 
tubul de oxigen și transformând-o 
cu legătură electrică.

Deci se fac economii de car
bid și se elimină posibilitatea 
înghețării apei în aparat.



1 UZINA NOASTRA*

Din Țara "-ociaHisinului
0 nouă victorie a economiei sovietice

pe al treilea trimestru al anului 1949
Uniunea Sovietică demonstrea

ză azi in fata întregii lumi, rea
lizările pe care le-a dobândit și 
care vor întări forța ei econo
mică, contribuind la îmbunătăți
rea situației materiale a oameni
lor muncii. Aceste realizări sunt 
ilustrate într’un mod elocvent 
în comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică de pe lângă Consi
liul de Miniștri al Uniunii Sovi
etice, comunicat care ne arată 
rezultatele îndeplinirii planului de 
reconstrucție și de desvoltare a 
economiei Uniunii Sovietice în cel 
de al treilea trimestru al acestui 
an.

Cu toate că planul stabilit ini
țial pentru cel de al treilea tri
mestru al acestui an a fost ma
jorat, cu scopul de a se în- 
bunătăți organizarea producției, 
cu scopul de a se mări econo
mia de combustibil și de mine
reuri, totuși el a fost îndeplinit 
cu 102%. Poporul sovietic, luptând 
pentru îndeplinirea înainte de ter
men a planului cincinal postbelic, 
sub conducerea Partidului lui 
Lenin și Stalin, îndeplinește și 
depășește streinele de Stat, des- 
voltă continuu economia națională 
a Uniunii Sovietice. Aceasta ne-o 
demonstrează inițiativa creatoare 
a milioanelor de oameni ai mun
cii din Uniunea Sovietică.

Depășirea planului în cel de 
al treilea trimestru al acestui an, 
ca și a tuturor planurilor prece
dente oglindește rezerva imensă 
a producției socialiste. Coloanele 
de cifre ilustrează îndeplinirea 
planului și ele bucură pe orice 
om sovietic. In aceste coloane se 
văd rezultatele eforturilor muncii 
pașnice, rezultate pe care omul 
sovietic le consideră ca o puter
nică contribuție la lupta îatregei 
omeniri progresiste, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, pentru o 
pace trainică în întreaga lume.

Poporul sovietic știe că cu cât 
producția va crește, cu atât vor 
crește forțele păcii, cu atât țara 
va fi mai puternică. Îndeplinirea 
înainte de termen a planurilor de 
stat, demonstrează superioritatea 
sistemului economic sovietic 
față de sistemul economic capitalist 

Masele de oameni ai muncii 
din țările capitaliste își îndreaptă

Noui succese la fabrica „Secera și 
Ciocanul" din Moscova

Turnătorul de oțel Valeri Jurav- 
lev dela fabrica „Secerea și Cio
canul" din Moscova a stabilit un 
record mondial de topire a me
talelor. Dela fiecare metru cub 
de furnal Juralev a obținut 19,27 
tone de fontă; nimeni din lume nu a 
obținut încă un astfel de rezultat.

Turnătorii de oțel din Moscova 
au accelerat procesul de topire 
din cuptoarele Martin cu 3-4 ore.

In atelierele fabricei „Secerași 
Ciocanul" este folosit fiecare mi
nut, fiecare secundă și s’a redus 

cu admirație privirile lor către 
Uniunea Sovietică; ei văd că 
numai societatea socialistă îi 
poate elibera de șomaj și mizerie.

In timp ce în țările capitaliste 
criza devine tot mai evidentă, 
Țara Sovietică își întărește tot 
mai mult forța ei economică.

In comparație cu cel de al trei
lea trimestru al anului trecut, 
producția totală s’a mărit cu 17%; 
dar dacă vom analiza producția 
obținută în primele trei trimestre 
ale anului 1949 față de perioa
da corespunzătoare a anului 1948, 
cut, atunci vom vedea că produc
ția a crescut cu 20%.

Nici un guvern din statele capi
taliste nu poate realiza o aseme
nea creștere a producției pașnice, 
cum a realizat Uniunea Sovietică. 
Singurul lucru cu care se pot 
lăuda monopoliștii în mâna căro
ra se găsesc toate bogățiile națio
nale ale statelor capitaliste, este 
cursa febrilă a înarmărilor.

Dar nici măcar intensa pregăti
re de război nu poate înviora 
economia lumii capitaliste. Ea se 
afundă din ce în ce mai mult 
într’o nouă criză economică, pli
nă de lipsuri și mizerii.

Actualmente în U. S. A. sunt 
aproape 17 milioane de șomeri și 
șomeri parțiali.

Analizând situația economică 
grea care domnește în țările ca
pitaliste, realizările luminoase ale 
Țării Sovietice apar și mai evi
dente.

* *
*

In comparație cu cel de al trei
lea trimestru al anului trecut, 
producția de fontă a Uniunii 
Sovietice a crescut cu 19%, 
producția de oțel cu 24%, pro
ducția de laminate cu 27%, 
producția de automobile cu 123%, 
producția de tractoare cu 54%, 
producția de combine cu 65%,etc.

Acest măreț avânt al economi
ei sovietice este rezultatul direct 
al inițiativei creatoare a oameni
lor muncii, inițiativă exprimată 
prin avântul general în întrecerile 
socialiste.

Eforturile în muncă ale oame
nilor sovietici au fost sprijinite 
de tehnica modernă a industriei 
sovietice și de organizarea justă 

durata încărcării cuptorului și a 
procesului de topire.

încă cu o lună în urmă, turnă
torul vestit Tihon Drozdov a 
stabilit un record în fabrică, ob
ținând dela fiecare metru cub de 
furnal câte 16 tone de metal. 
Peste scurt timp, Drozdov a de
pășit propriul său record, obținând 
câte 18,4 tone de metal. Acum 
însă, Valerii Juralov l-a întreeut.

Facrica „Secera șt Ciocanul" 
este socotită ca laboratorul indus
triei metalurgice sovietice. 

a procesului de producție.
Țărănimea sovietică a dobândit 

deasemenea, victorii uriașe. Reco'- 
ta totală a culturilor de cereale 
este în acest an mai mare decât 
în anul precedent și depășește 
recolta strânsă în anul 1940.

Numărul de vite în Uniunea 
Svietică crește într’un ritm rapid. 
Desvoltarea economiei naționale 
a Uniunii Sovietice este însoțită 
de o îmbunătățire a stării mate
riale a oamenilor muncii și de 
ridicarea nivelului lor cultural

Populația Uniunii Sovietice a 
cumpărat, în acest trimestru, 
mărfuri de larg consum, cu mult 
mai mult, decât în perioada co
respunzătoare a anului precedent: 
țesături de lână cu 71%, țesă
turi de bumbac cu 13%, încălță
minte cu 31%, săpun cu 50%, 
aparate de radio cu 70%, bicic
lete cu 7O°/o și patefoane cu 57%‘ 
Și în produsele alimentare se ob
servă o creștere simțitoare.

Vânzarea de mărfuri cu de- 
amănuntul în cel de-al treilea 
trimestru al acestui an a fost cu 
18% mai mare decât în peri
oada corespunzătoare anului 1948.

Aceste cifre ilustrează saltul 
imens care s’a făcut în Uniunea 
Sovietică în desvoltarea nivelului 
material al oamenilor sovietici.

Realizările uriașe care s’au în
făptuit în Uniunea Sovietică au 
necesitat o creștere a numărului 
de muncitori și funcționari.

Intr’adevăr, numărul muncitori
lor și funcționarilor a crescut în 
cel de al treilea trimestru al anu
lui acesta cu 2 milioane de oa
meni, față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. In lumea 
capitalistă, în nici o țară, crește
rea de oameni ai muncii nu exis
tă. Acolo crește atât de rapid doar 
numărul șomerilor.

In industrie, agricultură, cons
trucții, oriunde se observă o con
tinuă depășire a sarcinilor prevă
zute de plan.

Popoarele sovietice, sub condu
cerea Partidului lui Lenin și Sta
lin au dobândit în cel de al trei
lea trimestru al acestui an, ’noui 
succese, care vor contribui la 
îmbunătățirea stării materiale a 
oamenilor sovietici.

In atelierele acestei fabrici pot 
fi întâlniți turnătorii de oțel din 
Magnitogorsk, Dombass, Lenin
grad și Siberia. Ei vin la Moscova 
pentru ca să vadă cum muncesc 
vestiții turnători de oțel din capi
tala U.R.S.S.-ului, pentru a-și în
suși experiența lor stahanovistă.

Atelierul de turnare a oțelului 
din fabrica „Secera și Ciocanul" 
a fost distins cu titlul „de cel mai 
bun ateiier de turnare a metale
lor din Uniunea Sovietică".

Combinatul carbonifer
„MOSCVOUCOK."

din regiunea Moscova a îndeplinit 
înainte de termen Planul pe 11 luni
Minerii din bazinul carbonifer 

din regiunea Moscova, luptând 
pentru îndeplinirea angajamente
lor socialiste, au realizat noui 
succese în producție.

La 1 Noembrie, combinatul a 
îndeplinit planul pe 11 luni de

Uzina „Krasnai Octiabr" 
din Stalingrad a realizat economii de 
35.000.000 ruble și planul cincinal post

belic în 3 ani și 3 luni
Vestita uzină „Krasnâi Oktiabr" 

din Stalingrad ocupă din nou un 
loc important în lupta pentru 
asigurarea economiei naționale a 
Uniunii Sovietice cu metale.

In timpul luptelor pentru Stalin
grad, în interiorul fabricei „Krasnâi 
Oktiabr" s’au desfășurat lupte 
crâncene cot la cot. Cu toate dis
trugerile suferite, această gigantică 
întreprindere metalurgică, a depă
șit mult celelalte întreprinderi din 
U. R. S. S. Colectivul mărește din 
lună în lună producția de oțel și 
metale laminate de o calitate su
perioară, a redus mult costul de 
producție și a economisit materia
le și combustibil. In topirea oțe
lului, fabrica a îndeplinit planul 
cincinal posbelic în 3 ani, iar în 
producția de metale laminate.—în

Prin eliberarea spațiului de pro
ducție, muncitorii din Taskent 

s’au obligat să dea țesături și 
încălțăminte peste plan

Inițiativa patriotic? a colective
lor din întseprinderile fruntașe din 
Moscova, a găsit un larg ecou în 
uzinele și fabricile din Tașknet, 
capitala Uzbekistanului.

La fabrica de încdlțăminte Nr. 
1 s’a calculat că odată cu fiecare 
metru pătrat de spațiu de produc
ție eliberat, se mărește producția 
cu încă 45 perechi de încălțăminte.

In unele ateliere ale Uzinei de 
fabricat mașini agricole, se vor 
instala strunguri, la care se vor 
prelucra piesele mai complicate. In 
atelierul de montat se vor elibera 
2.000 m. p., unde se va putea 
organiza un nou sector de pro
ducție.

Industria de zahăr din U. R. S. S.
Până la 10 Noembrie a fost 

transportată, la fabricile de zahăr 
și centrele de colectare, o cantitate 
de sfeclă Cu sute de milioane de 
kg. mai mare decât cantitatea de 
sfeclă livrată până la data cores
punzătoare din anul trecut. Suc
cesele cultivatorilor de sfeclă au 
permis ca sezonul de fabricare a 
dulcețurilor să fie început cu mult 
mai înainte față’de anul trecut. 
La 20 Septembrie, toate fabricele 

extragerea și încărcarea cărbu
nelui.

Extragerea cărbunelui a crescut, 
în medie, în luna Octombrie a. c. 
cu 16,6%, iar productivitatea 
muncii cu 15,2% față de luna 
Octombrie a anului trecut.

3 ani și 3 luni In urma reducerii 
costului de producție, uzina „Kras
nâi Oktiabr" a realizat un venit 
de peste 35.000.000 ruble.

Această realizare se datorește 
introducerii noii tehnici de meca
nizare a muncilor care absorb 
multă forță și a îmbunătățirii 
muncii. Înainte, cuptoarele Martin 
erau supuse unor reparații după 
200-240 de topitori, acum, repa
rarea cuptorului s’a fâcut după 
10 luni, în care timp s’au efectuat 
3.411 de topiri rapide. Bluming-ul 
(mașină pentru construirea'piesei 
de mașirri) ’a dat o producție mai 
înaltă decât în cei mai buni ani 
dinainte de război. Uzina „Krasnâi 
Oktiabr" se pregătește intens 
pentru îndeplinirea planului pe 
anul 1950.

Colectivul din combinatul textil 
„Stalin" va putea să dea anul 
aceasta sute de mii de metri de 
țesături peste plan, printr’o mai 
bună utilizare a mijloacelor de 
producție.

Muncitorii din Tașknet s’au 
obligat, ca printr’o mai bună ut- 
lizare a spațiului de producții, 
prin punerea în funcțiune de ma
șini suplimentare și prin intensifi
carea proceselor tehnice, să rea
lizeze pe anul 1950 o producție 
peste prevederile planului, mai 
mare cu 5.000 000 ruble deeât cea 
din anul în curs.

de zahăr din U. R. S. S. se iflau 
în plină funcțiune.

La începulut sezonului de fa
bricare a dulcețurilor au început 
să lucreze îucă două fabrici de 
dulcețuri în Ucraina și două în 
R. F. S. F. R. Punerea în funcți
une a nouilor întreprinderi, înzes
trate cu cele mai perfecționate 
utilaje tehnologice, a permis o 
sporire considerabilă a capacității 
industriei de zahăr.
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Tovarășul Barbu Cornel își răsfoește
CARNETUL DE SALARIZARE

Din viața ucenicului de astăzi

Muncitorii uzinei noastre, an
trenați în întreceri socialiste, dau 
rezultate frumoase în producție și 
se bucură de rodul muncii lor. 
Bucuria lor este și mai mare 
atunci când văd că pe măsura 
intensificării eforturilor lor crește 
și salariul și condițiile de trai sunt 
din ce în ce mai bune.

Astfel, tov. Barbu Cornel dela 
atelierul Forjă din uzina noastră, 
cercetând carnetul de salarizare 
și oprindu-se asupra cifrelor din 
lunile precedente, vede cum în 
urma eforturilor depuse, salariul 
crește tot mereu, iar în compara
ție cu luna Ianuarie în care a 
câștigat 14.586 lei se vede că în 
luna August câștigul lui s’a ridi
cat la 16.859 lei.

In orice împrejurare el arată to
varășilor săi de muncă, că există o 
diferență foarte mare între siste
mul de salarizare din trecut și 
cel de acum și că noul sistem de 
salarizare se bazează pe principiul 
socialist, al retribuției după calita

Să ridicăm nivelul gazetelor de perete
A trecut o perioadă în care 

colectivele de redacție a celor 42 
gazete de perete din uzina noastră 
au avut de îndeplinit sarcini im
portante. Popularizarea întrecerilor 
socialiste declanșate în cinstea 
zilei tovarășului Stalin și conti
nuat în cinstea aniversării a doi 
ani dela proclamarea Republicii 
Populare Române, oglindirea re
zultatelor obținute și popularizarea 
fruntașilor.

In seara zilei de 2 Ianuarie a. 
c. Biroul Presei a întreprins un 
raid anchet în jurul gazetelor de 
perete.

La Clubul Muncitoresc „Ale
xandru Sahia“ am găsit o gazetă 
de perete, însă fără colectiv, din 
care cauză n’a fost schimbată cu 
ocazia zilei de 30 Decembrie. Tot 
din lipsă de colectiv articolele 
afișate sunt semnate de un singur 
tovaiăș. Formarea unui colectiv 
de redacție la gazetă, este foarte 
necesar și suntem convinși că 
aceasta ar ridica cu mult nivelul 
gazetei de perete, ridicând-o la 
rolul de educator și îndrumător.

Deasemeni suntem convinși că 
își vor schimba înfățișarea și pa
nourile de popularizare a cărților 
apărute, care sunt expuse la intra
rea în club și la poarta uzinei.

Cu toate că, la Serviciul Admi
nistrativ, sunt formate trei colec
tive din organizațiile de bază 1, 
II și III, totuși gazeta de perete 
nu este schimbată la timp. Nu 
s’a schimbat cu ocazia aniversării 
Republici', totodată nu oglindește 
eforturile funcționarilor.

Cu ocazia zilei de 30 Decem
brie nu a fost schimbată gazeta 
„Magazionerul'*, deși în unul din 
numerile ziarului „Uzina Noastră" 
a fost scoasă în relief, ca o gazetă 
bună. De data aceasta se constată

Economii de peste 208.000 lei obținute de muncitorii dela Croitorie
Ducând lupta pentru un regim 

sever de economii, muncitorii 
Atelierului de croitorie, au reușit 
ca în urma unei chibzuite între
buințări a materialului să reali
zeze importante economii,

Depunând o mare atenție Ia 
executarea croelilor ei au între
buințat cantități mai mici de ma
teriale față de devize,

In acest fel s’au predat Ma
gaziei ca economii în cursul 
anului 1949 următoarele mate
riale :

71 metri doc, 29 metri țeig, 
743 metri pânză muncitorească, 
20 bucăți halate, toate reprezen
tând o valoare de peste 200.000 
lei.

tea și cantitatea muncii.
Nu lipsește nici o zi dela lucru, 

iar în muncă, este preocupat spre 
a folosi zi de zi metode noi care 
aduc o ușurare a muncii fizice, 
totodată mărind și productivitatea 
muncii.

întotdeauna când vede că lu
crul pe care el îl face este de o 
calitate bună este stăpânit de o 
nespusă bucurie și îl face ca orice 
operație care o efectuează, să o 
execute cu mai multă atenție.

El știe că cu cât rezultatele 
muncii sale sunt mai bune, cu 
atât câștigul este mai mare și 
condițiile de trai al lui și familiei 
sale sunt din ce în ce mai 
bune.

Angajamentele pe care și le-a 
luat pentru a sărbători ziua Luptei 
pentru Pace din 2 Octombrie 1949, 
l-a făcut să lucreze mai bine ca 
oricând, dornic ca toate angaja
mentele pe care și le-au luat să 
fie îndeplinite și depășite. Rezul

din partea colectivului de redacție, 
o delăsare în muncă. Publică un 
articol pe care-1 întâlnim și la 
gazeta de perete a secției Control 
și Recepție (un singur articol în 
toată gazeta) și acela cu greșeli.

Nu apar realizări și evidențiați. 
Deasemeni nu vedem cum au în
tâmpinat ziua de 30 Decembrie 
muncitorii dela Magazie.

Gazeta „Contabilul socialist" cu 
ocazia zilei de 30 Decembrie, a 
redactat o gazetă de perete, care 
deși simplă, totuș se numără 
printre cele mai bune gazete. — 
Colect.vul redacțional a dat do
vadă că poate să se întreacă cu 
gazeta de perete a secției Labo
rator, care și de data aceasta este 
în fruntea tuturor gazetelor dm 
uzina noastră.

Fondul gazetei de perete a sec
ției Control și Recepție este lucrat 
frumos, în schimb nu afișează 
decât două articole, unul identic 
cu cel dela „Magazionerul".

Funcționarii secției Studii afi
șează gazeta de perete „Viața 
Nouă". Și această gazetă de pe
rete este lucrată bine, însă din 
cauza că colectivul nu are un 
nivel politic destul de ridicat, în 
gazetă s’au strecurat o serie de 
greșeli politice.

Articolul „O etapă" publicat în 
„Viața Nouă" relatează un subiect, 
care în felul cum este redat, ceti
torilor le este confuz. Se face un 
joc de cuvinte și fraze, devenind 
de neînțeles pentru cetitori.

Ar fi fost bine, dacă acel arti
col ar fi arătat dragostea funcțio
narilor și devotamentul lor; felul 
cum întâmpină acel birou cea de 
a doua aniversare, a Republicii 
Populare Române scris într’un 
limbaj popular.

La secția Oțelăria Siemens Mar

Deasemeni în urma inventa
rierii Atelierului de croitorie, s’au 
constatat și alte economii care 
urmează a fi predate Magaziei.

Astfel se vor preda 50 metri 
de doc, ață în valoare de 20.364 
lei și 17 perechi indispensabile.

In munca de zi cu zi, pentru 
îndeplinirea și depășirea angaja
mentelor luate de Atelierul de 
croitorie pentru întâmpinarea zilei 
de 30 Decembrie, angajamente 
care au fost îndeplinite și depă
șite, s’au evidențiat prin conștiin
ciozitate șl disciplină în muncă 
croitorii Nagy losif și Lazăr Au
rel, care au răspuns la orice 
chemare pentru bunul mers al 
lucrului.

tatele acestei munci se văd în 
carnetul de salarizare pe 
luna Septembrie când a câș
tigat : 19 194 lei.

In felul acesta este răsplătită 
munca în sistemul socialist, spune 
tovarășilor săi de atelier.

întotdeauna spune : — în car
netul de salarizare se oglindește 
munca fiecărui muncitor conștient.

— Toate acestea îi vorbesc 
despre succesele sale obținute în 
producție, în luptă pentru îndepli
nirea planului pe anul 1949.

— Rezultatele îndeplinirii pla
nului pe anul 1949, înseamnă o 
contribuție a lui la înflorirea R 
P. R., la construirea socialismului 
în țara noastră.

îndeplinirea planului pe anul 
1949 este un punct de plecare 
pentru Planul pe 1950, pentru a 
da rezultate și mai frumoase, să 
obțină noui succese în produc
ție pentru întărirea și înflorirea 
Republicii Populare Române.

Manea Vasile

tin colectivul gazetei „Oțelul" este 
inexistent. Pe gazeta de perete 
însă, se găsesc articole cari oglin
desc efortul muncitorilor în cin
stea zilei de 21 Decembrie, dove- 
dindu-se astfel că colectivul a 
existat până la 21 Decembrie. — 
De atunci însă gazeta de perete 
nu mai preocupă îndeaproape 
colectivul.

Colectivul gazetei de perete tre- 
bue să dea o atenție deosebită 
gazetei, îndrumând muncitorii și 
tehnicienii în lupta de a da cât 
mai mult oțel și de bună calitate.

Întâlnim o mulțime de gazete 
de perete care nu au titlu, cum 
este de pildă gazeta de perete a 
secției Apaduct, gazeta din fața 
Modelăriei, precum și a secției 
Laminoare.

Pășim într’un an nou, într’un 
an de perșpective, în fața oame
nilor muncii stau sarcini uriașe. 
Gazetele de perete trebue să fie 
un factor de seamă în lupta de 
ducere la îndeplinire a tuturor 
sarcinilor ce ne stau în față, folo
sind din plin arma criticii și auto
criticii, sub toate formele ei: arti
cole, caricaturi, epigrame, efc., 
deoarece critica nu este folosită 
deloc în gazetele noastre de perete.

Organizațiile de bază și Comi
tetele de secții, trebue să por
nească la reorganizarea colective
lor pe baze sănătoase.

Colectivele trebue să știe să 
mânuiască cu curaj arma criticii 
și autocriticii, să scoată la supra
față lipsurile secției și să scoată 
în evidență părțile pozitive ale ei, 
ocupându-se îndeaproape cu pro
blemele dela locul de muncă res
pectiv, deoarece numai printr’o 
astfel de muncă ne vom putea 
îndeplini toate sarcinile ce ne stau 
în față. Micuță Tănase

Spre deosebire de aceștia, tâ
nărul Ispas Firu, are o atitudine 
nesănătoasă față de muncă, în
trebuințând tot felul de motive 
pentru a se sustrage d la lucru, 
îngreunând astfel munca celor
lalți tovarăși care așteaptă lucrul 
său.

Este necesar ca și acest tânăr 
să se încadreze în ritmul muncii 
celorlalți muncitori ai Atelierului 
de croitorie, pentru ca împreună 
să depună o muncă rodnică pen
tru îndepliniea și depășirea sar
cinilor ce le stau în față în noul 
Plan de Stat.

Schritter Francisc
cotesp. voluntar

Sunt 5 ani de când clasa 
muncitoare din țara noastră în 
frunte cu Partidul ei de avan
gardă și-a luat soarta în propriile 
sale mâini conducând-o spre un 
viitor fericit.

Nenumărate sunt realizările Par
tidului în această perioadă, pen
tru construirea unei noi orânduiri 
sociale, orânduire care asigură un 
viitor fericit tuturor oamenilor 
muncii. Realizările de până acum 
deschid cele mai mari perspective 
de desvoltare fiecărui om al mun
cii, indiferent de naționalitate 
sau sex.

Una din mărețele realizări în
făptuite în țara noastră de către 
P. M. R. a fost reforma învăță
mântului. Prin această reformă 
s’a deschis porți largi spre învă
țătură fiilor de țărani și muncitori.

Dacă în trecut fii oamenilor 
muncii erau ținuți într’un adânc 
obscurantism, astăzi prin reforma 
învățământului au posibilitatea să 
urmeze școli de toate gradele, să 
învețe într’o formă reală, — le
gată de viață.

Școlile Profesionale în trecut, 
erau create numai pentru a scoate 
muncitori șablon, iar astăzi aceste 
școli dau posibilități largi de des
voltare, având menirea de a scoate 
cadre tehnice creiatoare.

In trecut ucenicii din uzina 
noastră au trăit în mizerie și 
foamete, neputând să lucreze din 
cauza hranei slabe și insuficiente. 
Lucrau cu hainele lor proprii, 
fără ca să primească din partea 
uzinei. După trei sau patru ani 
de mizerie ei au devenit calfe, 
însă fără nici o perspectivă de 
desvoltare.

Astăzi însă situația din trecut 
s’a schimbat cu totul.

La Școala Profesională Side
rurgică „23 August" de pe lângă

Nona centrală automată din uzina noastră
In anul 1949 a sosit în uzina 

noastră, o centrală automată de 
lOOfde posturi, la care se putea 
executa 10 convorbiri .'simultane, 
centrala care a fost întrebuințată 
timp de 7 ani în uzinele Mârșa.

Cum uzina noastră se des- 
voltă zi de zi, nici vechea 
centrală manuală nici aceasta 
automată de 100 de posturi nu 
puteau satisface nevoile uzinei.

Din inițiatva Partidului, s’a 
hotărât adaptarea centralei au
tomate la altă centrală, care fiind 
uzată peste cinzeci la sută, stă
tea neîntrebuințată.

Având sprijinul Organizației de 
bază din Secția Forță, subingi- 
nerul Lârenzy Gheza, împreună 
cu 4 telefoniști, a început opera
țiunea de adaptare.

Pentru a se mări numărul 
posturilor dela 100 la 150 și a 
convorbirilor simultane dela 10 la 
15, era necesară o modificare 
foarte importantă și greu de 
executat.

Centrala nu putea să aibă mai 
mult de 100 de numere, de
oarece selectorul original (căută
torul de posturi) era confecționat 
special numai pentru aceaste nu
mere și nu i se putea mări ca
pacitatea.

Aplicând un principiu după 
proprile. sale idei, subinginerul 
LSiinzy a făcut ca acelaș se
lector să poată servi 150 de 
posturi cu 15 convorbiri simul
tane.

Adaptarea se bazează pe prin
cipiul inversării liniilor din po
ziția A-B în poziția B-A. Pentru 
aceasta a fost necesar ca schema 
originală de principiu să fie mo
dificată adăugându-se câte două 
relee la fiecare grup de convor
biri.

La cele 15 grupuri de con
vorbiri s’au adăugat 30 relee 
scoase din centrala automată 
uzată ce se găsea în uzină.

Deasemenea s’au adăugat câte 
două relee la fiecare selector 

uzina noastră, datorită grijei șt 
sprijinului neprecupețit dat de 
Partidul nostru, pentru creiarea 
de muncitori sănătoși și bine 
pregătiți, situația este bună din 
toate punctele de vedere.

Condițiile de hrană, îmbrăcă
minte, cazare, învățătură, educa
ție, odihnă, asistență medicală și 
sport, etc., sunt condiții de care 
se bucură fiecare tânăr ucenic 
astăzi.

Ajutorul și preocuparea Parti
dului pentru cei ce trebue să 
crească nu se oprește aici. Pe 
lângă toate acestea la fel ca și 
muncitorii vârstnici, vacanța de 
vară și-o petrec la băi sau la 
stațiuni climaterice, iar în cele
lalte 2 vacanțe 1-i se dă bani de 
tren pentru a merge acasă, în 
plus salarii în uzină, de care în 
trecut nici nu se pomenea.

Partidul nostru prin organiza
țiile sale și prin sprijin direct se 
îngrijește și de ridicarea nivelului 
politic și cultural al fiecărui elev. 
In acest scop, biblioteca școlii cu 
broșuri și cărți din Editura Par
tidului și a Tineretului stă la 
dispoziția fiecărui elev. Studiind 
aceste cărți fiecare poate să-și 
formeze o justă orientare politică, 
să-și formeze o concepție sănă
toasă despre lume.

Organizația U. T. M. sprijină 
și îndrumează munca educativă, 
iar pe de altă parte sindicatul se 
îngrijește permanent pentru a a- 
sigura condiții bune de muncă 
fiecărui elev în uzină.

Toate aceste se - datoresc spri
jinului neprecupețit al Partidului 
nostru, pentru a creia cadre teh
nice bine pregătite necesare indus
triei noastre, mereu în desvoltare-

Bănică Radu 
petagog la Șc. Prof. Sind.

din grupa respectivă, care a creat 
posibilitatea ca pe lângă fiecare 
post principal din cele 100 care 
erau, să mai fie adăugat un post 
gemen care are aceleași posibi
lități ca și cel principal.

Astfel două telefoane care au 
în centrală aceleași linii și ace
laș contact, pot servi două con
vorbiri fără a se deranja unul pe 
celălalt.

In acest principiu, posturile ge
mene au o cifră în plus față de 
original în cazul nostru are cifra 
1, pe care executând-o înaintea 
numărului ce reprezintă postul 
principal, face ca lama selectoare fi
nală să cupleze postul gemen, in 
timp ce postul principal rămâne 
mut până la terminarea convor
birii, acelaș lucru întâmplându-se 
cu telefonai principal.

Prin această inovație s’a putut 
face ca o centrală de 100 pos
turi să servească 150 posturi și 
să execute 15 convorbiri simul- 
tane-

Lucrul a cerut multă atenție 
și efort, circuitele fiind executate 
cu ce mai mare precizie.

întreaga echipă de sub condu
cerea subinginerului Lorinzy for
mată din Tausch Vasile, Miro- 
niuc Ioan, Grosz Nicolae și 
Almășan- Ghcorghe a depus O 
râvnă deosebită în executarea a- 
cestor lucrări și în ziua de 21 
Decembrie, — cum își luaseră 
angajamentul, — centrala telefo
nică automată a intrat în func
țiune.

Alături de lucrările de meca
nizare a furnalelor, de lucrările 
de radioficare dela orașul mun
citoresc și de uriașele investiții 
ce se fac în uzina noastră, cen
trala telefonică automată repre
zintă o nouă victorie a muncito
rimii din uzina noastră, un nou 
pas spre progres și o viață mai 
bună.

N. B.
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întreaga presă sovietică și din țările de 
democrație populară publică articole în 
legătură cu cea de a doua aniversare a 

Republicii Populare Române
Articolul tov. Ana Pauker publicat în ziarul „Pravda"

SĂRBĂTORIREA
celei de a doua aniversări a Republicii 

Populare Române în țările de 
democrație populară

MOSCOVA, 30 (Agerpresj. — 
TASS transmite:

Toate ziarele publică articole în 
legătură cu cea de a doua aniver
sare a Republicii Populare Române.

Victoriile glorioasei armate so
vietice, care a alungat pe cotropi
torii germani depe teritoriul Ro
mâniei — scrie în PRAVDA Ana 
Pauker, secretar al CC al PMR, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al Afacerilor 
Externe al RPR — au eliberat 
pentru totdeauna țara din cătușele 
imperialismului, au dat posibilita
tea poporului nostru muncitor să-și 
ia soarta în propriile sale mâini 
și au împiedicat intervenția mili
tară pe care imperialiștii anglo 
americani o pregăteau în cârdășie 
cu reacțiunea română.

Clasa muncitoare, condusă de 
Partidul Muncitoresc Român, a 
strâns în jurul său massele mun
citoare dela orașe și sate Complo
turile burgheziei, ale social-demo- 
craților de dreapta și ale monar
hiei, aflate în solda serviciului de

VARȘOVIA, 30 (Agerpres). 
PAP transmite:

Cu prilejul celei de a doua 
aniversări a Republicii Popu
lare Române, Vineri 30 De
cembrie a avut loc la Teatrul

SOFIA, 30 (Agerpres). Agenția 
Telegrafică Bulgară transmite:

Cea de a doua aniversare a 
Republicii Populare Române a 
fost sărbătorită Miercuri seara la 
Sofia în cadrul unei ședințe so
lemne convocată de Consiliul 
Național și Comitetul Orășenesc 
al Frontului Patriei împreună cu 
Comitetul bulgaro-român.

Au luat parte vicepreședintele 
consiliului de miniștri și secretar 
general al Consiliului Național al 
Frontului Patriei, Dobri Terpeșev, 
ministrul de afaceri externe Vla- 
dimir Poptomov, ambasadorul

La DIoscova s’a deschis o ezpoziție 
de artă românească

MOSCOVA, 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 28 Decembrie 
a avut loc la ambasada Republicii 
Populare Române o conferință de 
presă consacrată expoziției artei 
române care s’a deschis Joi la 
Moscova în clădirea Academiei de 
arte a URSS, și unde sunt pre
zentate cele mai bune lucrări de 
pictură, sculptură și artă populară 
română.

Luând cuvântul, ambasadorul 
Republicii Populare Române, Si- 
mion Bughici a subliniat că orga

spionaj anglo-american, au fost 
zdrobite prin luptă dârză. Noul 
stat al oamenilor muncii a dat o 
lovitură hotărîtoare puterii econo
mice a burgheziei române, a rupt 
ultimele lanțuri ale n servirii eco
nomice față de capitalul monopo
list occidental și a transformat 
principalele mijloace de producție 
industrială în proprietate socialistă, 
proprietate comună a oamenilor 
muncii. Folosindu-se de experiența 
sovietică și de ajutorul Uniunii 
Sovietice, Republica Populară Ro
mână a trecut la desvoltarea pla
nificată a economiei sale.

Cea de a doua aniversare a 
Republicii — scrie Ana Pauker 
în continuare — coincide cu înde
plinirea cu succes a primului Plan 
anual de Stat. Numai în 1949, 
producția industrială a Republicii 
Populare Române a crescut cu 
peste 40 la sută. Sectorul socialist 
la sate se lărgește neîncetat Nu
mărul Stațiunilor de Mașini și 
tractoare a ajuns la 102. Coope
rativele sătești de aprovizionare și 
desfacere au fost reorganizate și

REPUBLICA POLONĂ
Polski din Varșovia o seară 
de gală organizată de Asocia
ția pentru prietenia româno- 
polonă și de Comitetul slav 
din Republica Polonă.

In cadrul programului ar

Republica Populară Bulgaria
URSS Mihail Bodrov, ambasadorul 
Republicii Populare Române, Oc- 
tav Livezeanu, precum și nume
roși cetățeni.

După intonarea Imnurilor Națio
nale ale Uniunii Sovietice, Repu
blicii Populare Române și al 
Republicii Populare Bulgaria, a 
fost ales un Prezidiu de Onoare 
compus din I. V. Stalin, Vasil 
Kolarov și Petru Groza.

Președintele Comitetului pentru 
știință, artă și cultură, Sava Ga- 
novski, a rostit o cuvântare în care 
a trecut în revistă marile succese 

nizarea expoziției artei românești 
la Moscova a prilejuit o vie bu
curie oamenilor culturii și artei 
din Republica Populară Română, 
această expoziție fiind o nouă 
manifestare a prieteniei strânse și 
trainice dintre Republica Populară 
Română și Uniunea Sovietică, 
care a eliberat România de sub 
jugul fascist și care acordă popo
rului român un ajutor frățesc în 
construirea socialismului în Repu
blica Populară Română.

curățate de chiaburi și speculanți. 
Țărănimea muncitoare, însuflețită 
de pilda țărănimii colhoznice sovie
tice, a organizat pe bază voluntară 
primele 56 de gospodării agricole 
colective. Zeci de m;i de țărani 
sunt dornici să le urmeze exemplul

Nivelul material și cultural al 
oamenilor muncii din Republica 
Populară Română crește neîncetat. 
Intr’un singur an, salariul mediu 
al muncitorilor industriali a cres
cut cu 30 la nută. In 1949, peste 
175.000 de oameni ai muncii și-au 
petrecut concediile în case de odih
nă și sanatorii.

Partidul și Guvernul — subli
niază Ana Pauker — acordă cea 
mai mare grijă ridicării nivelului 
cultural al oamenilor muncii. Nu
mai în anul acesta, peste 405 000 
de oameni au învățat să citească 
și să scrie. Numărul școlilor ele
mentare a atins cifra de 19.000. 
In școlile medii urmează cursurile 
141 000 de elevi. Numărul studen
ților din școlile superioare a cres
cut dela 24 000 în 1938 la 44.000 
în 1949.

tistic, orchestra Societății po
loneze de Radiodifuziune, sub 
conducerea lui Ștefan Rachen, 
corul Societății de Radiodifu
ziune și soliști de seamă au 
interptetat opere ale compo
zitorilor români și polonezi.

repurtate de poporul român în 
cursul ultimilor doi ani.

Salutând călduros consolidarea 
continuă a Republicii Populare 
Române în cursul celor doi ani 
de existență, participanții la șe
dință au adresat telegrame preșe
dintelui consiliului de miniștri al 
Republicii Populare Române, Dr. 
Petru Groza și președintelui con
siliului de miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, Vasil Ko’arov.

După executarea programului 
artistic de către un ansamblu de 
artiști de seamă, a fost prezentat 
un film documentar românesc.

Expoziția artei românești la 
Moscova — a spus Bughici, — 
oferă în acelaș timp oamenilor 
artei din țara noastră minunatul 
prilej de a trage învățăminte pre
țioase, necesare pentru viitoarea 
lor activitate creatoare. Ambasa
dorul Republicii Populare Române 
Bugh ci a vorbit apoi despre des
voltarea artei populare române în 
trecut și in prezent și a răspuns 
la întrebările ce i-au fost puse de 
reprezentanții presei sovietice.

R. P. Ungară
BUDAPESTA, 31 (Agerpres). 

M T. I. transmite: Intr’un cadru 
festiv s’a sărbătorit la Budapesta 
în prezența membrilor guvernului 
R. P. Ungare și a numeroși re
prezentanți ai vieții publice ungare 
cea de a doua aniversare a Re
publicii Populare Române. Luând 
cuvântul Lajos Drahos, președin
tele Marii Adunări Naționale, a 
subliniat că alungarea monarhiei 
a prilejuit o schimbare hotârî.oare 
în viața poporului român care 
pășește cu hotărîre pe calea socia
lismului, călăuzit de Partidul Mun
citoresc Român.

După ce a amintit succesele 
obținute de Republica Populară 
Română atât pe tărâm economic, 
cât și pe tărâm politic și cultural, 
Lățos Drahos a relevat în înche
iere că proclamarea Republicii 
Populare Române a constituit un 
eveniment important nu numai 
pentru poporul român, dar și pen
tru toate popoarele iubitoare de 
pace, care, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, luptă pentru zădărnici
rea planurilor mârșave ale ațâță
torilor anglo-americani la un nou 
război.

Republica Cehoslovacă
PRAG A, 31 (Agerpres). CETE- 

KA transmite:
Vineri s’a sărbătorit la Praga 

cea de a doua aniversare a Re
publicii Populare Române.

Cu acest prilej a avut loc Ia 
Opera de Stat din Praga o repre
zentație festivă la care a as.stat 
primul ministru Antonin Zapoto- 
cky, precum și membrii ai guver
nului Republicii Cehoslovace. De- 
asemenea au mai luat parte am
basadorul RPR la Praga, Dionisie

In Uniunea Sovietică 
producția mărfurilor de mare consum 

crește continuu
MOSCOVA, 30 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In Uniunea Sovietică, datorită 

grijei permanente a guvernului 
pentru îmbunătățirea bunei stări 
materiale a oamenilor muncii, pro
ducția mărfurilor de mare consum 
crește continuu.

Industria ușoară a URSS. — 
furnizorul principal al acestor 
mărfuri — a mărit de câteva ori 
în cei patru ani de după război 
producția țesăturilor de lână, 
bumbac, in și mătase. In 1949 a 
crescut în special producția țesă
turilor de lână și a țesăturilor

Sentința în procesul criminalilor de 
război japonezi judecați în U.R.S.S.

HABAROVSK, 31 (Agerpres). — 
TASS transmite: In ședința din 
după amiaza zilei de 30 Decembrie 
tribunalul militar din districtul 
militar Primorie a pronunțat sen
tința în procesul criminalilor de 
război japonezi, acuzați de a fi 
pregătit și folosit arma bacterio
logică

Tribunalul a condamnat pe acu
zații Yamada, Kajitsuka, Takahashi 

Ionescu, și primarul general al 
capitalei Republicii Cehoslovace, 
dr. Vacek.

Intr’un articol închinat celei de 
a doua an versări a Republicii 
Populare Române, RUDE PRAVO, 
organul Partidului Comunist Ce
hoslovac, scoate în evidență rea
lizările importante obținute de 
poporul român în ultimii doi ani 
sub conducerea clasei muncitoare 
și a avantgardei sale Partidul 
Muncitoresc Român.

Popoarele Republicii Cehoslo
vace, scrie în încheiere RUDE 
PRAVO, nu vor uita niciodată pe 
eroicii soldați ro » âni, care luptând 
alături de glorioasa Armată Sovie
tică și-au dat viața pentru elibe
rarea Cehoslovaciei.

R. P. Albania
TIRANA, 31 (Agerpres). Agenția 

Telegrafică Albaneză transmite:
întreaga presă albaneză închină 

editorialele sale de Vineri celei de 
a doua aniversări a Republicii 
Populare Române. Ziarul ZER1 I 
POPULL1T după ce scoate în 
evidență legăturile strânse de prie
tenie existente între popoarele 
român și cel albanez, scrie că 
poporul albanez călăuzit de Par
tidul Muncii salută poporul român, 
Partidul Muncitoresc Român și 
guvernul RPR, care au știut să 
scoată țara din greutăți și să o 
îndrepte pe drumul progresului și 
bunei stări.

Poporul albanez, scrie ziarul 
BASKIMI, urează poporului român 
cu prilejul celei de a doua ani
versări a Republicii Populare Ro
mâne noui succese în construirea 
socialismului și în lupta dusă în 
comun în frunte cu Uniunea So
vietică împotriva acelora care vor 
să deslănțue un nou război.

fine de mătase. Fabricile de con* 
fecțiuni dau în prezent o produc
ție cu mult mai mare decât îna
inte de război. Magazinele primesc 
anual circa 3000 de diferite mo
dele de îmbrăcăminte.

După război fabricile textile de 
confecțiuni și încălțăminte au fost 
înzestrate cu un nou utilaj care 
asigură o înaltă productivitate a 
muncii. In fabricile de confecțiuni, 
de pildă, se folosesc cu succes 
benzi rulante speciale datorită 
cărora se pot produce simultan 
25—30 modele de îmbrăcăminte.

și Kawashima la 25 ani muncă 
silnică; pe acuzații Sato și Kara- 
sawa la 20 ani muncă silnică; pe 
acuzatul Nishi la 18 ani, pe Mitomo 
la 15 ani, pe Onoe la 12 ani, pe 
Hirazakura la 10 ani, pe Kurus- 
hima la 3 ani, pe Kikuchi la 2 ani 
muncă silnică

Această sentință a fost primită 
cu adâncă satisfacție de publicul 
din sală
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