
Să veghem
să muncim cu 

k râvnă pentru îndepli
nirea planului de 

însămânțări
După ploile căzute tfeunâd pe 

întreg cuprinsul județului nostf'u 
ultima piedică care stătea iu fața 
începerii însămânțărilor de toam 
na lpsa de ploaie, a 'fost 'înlătu
rată. Pregăti de bătăliei însămân 
țărilor au lost făcute după, înstruc 
țiunile primite dela Comisia Ju 

dețeană pentru însămânțări și du
pă planul statornicit de cătrejStat.

Centrele de selecționare și tra
tare a semințelor au pregătit să
mânța necesară pentru a fi băgată 
în pământ, asigurându-se astfel 
pentru «nul viitor o recoltă fru
moasă și îmbelșugată.

Planul de cultură a județului (no 
stru bazat pe realitățile de ,pe 
teren permite realizarea lui la 
timp 'și în condițiuni cât mai o- 
ptimc. /La fiecare (primărie din 
comunele județului, sânt afișate 
tabele cu agricultorii comunei re 
spectjve, unde se arată suprafața 
de pământ pe care trebuie să o 
însămânțeze fiecare (gospodărie. 
In felul acesta țărănimea își’cu
noaște precis cât trebuie să însă
mânțeze și avâițd un plan bine

QH ȚTQĂU i

(Continuare tn pag. IV-a)

„JURĂMÂNTUL"
(CINEMA PROGRESUL)

Filmul „Jurământul” —< producție a 
studiourilor cinematografice sovieliie —• 
ne prezintă pe ecran lupta continuă și 
dârză a poporului sovietic pentru cons
truirea Statului Socialist.

Acțiunea începe intr’unul din cele mal 
triste momente prin care oamenii soviefi.5 
au trecut: moartea lui Lemn. Dar de
parte de a-i descuraja, împreună cu con- 
ducâloiul lor Stalin, ei jură că vor face 
torul ce le-a poruncit Lenin ’nainte de a-i 
(Arași. ; /

Tineri și bătrâni, bărbați și femei, toți 
se angrenează într’o muncă titanică, și 
cu toată pasivitatea unor scepti i, ca din 
pământ se înalță fabrici și orașe noi. 
Din tiuda milioanelor de oameni se naște 
primul tractor sovietic ca gemene a ac-< 
tualei agriculturi sovietice mecanizate.

De fapt ceea ce se desprinde din acest 
film e tenacitatea oamenilor sovietici, con- 
secvența lor în îndeplinirea jurământului! 
făcut în fața mormântului lui Lenin, ceea 
ce le dă caraclerul de monolit, așa după 
cum arată și unul dintre eroii filmului..

Și când toate aceste realizări au aduS 
un trai fericit celor care le-au construit; 
din apus s’au arătat negurile răsboi.iluL

Cu această ocazie filmul ne ara'.ă nu (nu-| 
mai bestialitatea de care a fost capabilă 
armata germană dar și corupția și indi
ferența față de răsboi în care el se ala 
chiar interesat direct a ministrului Benett, 
de altfel devenit un personagiu al fil
mului ce întrunea caracteris'Lite majori
tății oamenilor'de stat ai țărilor capita
liste din acea perioadă, adecă ,,luptltori.” 
formali pentru pace, în fond sprijinitorii 
,jj răsboiului antisovietic.

Filmul ne redă apoi o pagină de stră
lucita victorie a armatelor sovietice con
duse de Stalin, care prin marea cotitură 
dela Stalingrad dau cu totul altă întor-
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Răspunzând chemării minerilor din Teliuc

MINERII DIN GHELAR 
și-au luat angajamentul de a da mai mult 

minereu de fier și de calitate mai bună
în județul nostru Întrecerile soaiallste 

în producție au luat un avânt deosebit. 
Muncitorii dela toato întreprinderile an
gajați în întreceri, au pornit la muncă, 
botărîți să creeze condițiuni prielnice pen- 
tru noui și simțitoare îmbunătățiri a ni
velului de traiu al celor ce muncesc.

Pentru a da țării cât mai Tn'ult și mai> 
bun minereu de fier, minerii dela Teliuo 
au chemat la întrecere socialistă pe tova
rășii lor dela Ghelar, Minerii din Gne- 
Iar, răspunzând chemării au pornit cu ho-* 
târâre să-și îmbunătățească munca, siă dea 
cât mai mult minereu de fier, eon’ri- 
buind astfel la consolidarea industriei noa -

Cronica filmului

sătuiă răsboiului determinând înfrângerea 
Germaniei hitleriste.

Episoadele dramatice a luptei pen4ru a- 
părarea Stalingradului, la care a participat 
întreaga populației a orașului au redat 
într’adevăr măreția omului sovietic mânat 
de dragostea pentru patrie în lupta înver-< 
șunală împotriva cotropitorului. i

Filmul „Jurământul” este astfel nu nu
mai de o reală valoare artistică prin pro-i 
fundul său realism, dar și un bogat do
cumentar în ceea ce privește cunoișterea 
omului sovietic a dragostei sale față de 
Patria sa și de conducător, a lup'ei jale! 
dârze și hotărîte pentru îndepliniri Ju
rământului făcut la moartea lui Lenin. i

într’o conferință de presă
Mareșalul Sokolovschi a precizat 

atitudinea Uniunii Sovietice în problema Berlinului
Puterile Occidentale sunt răspunzătoare de situația anormală dela Berlin

BERLIN, 4 (Rador). —■ Corespondentul agenției telegrafice germane A.N.Di 
din Berlin precum și corespondenții ziarelor Berliner Zei lung, Tribune și Neues 
Deutchland au luat un in erview Mareșalului Uniunii Sovielice Sokolovski, condu
cătorul administrației miliare sovi.'i.e și comandant suprem al forțelor de ccupațio 
din Germania cu privire Ia situația din Berlin în legătură cu negocierile quadri- 
pailite dela Berlin. •> [ ' I , 1

Răspunzând 'întrebării puse de 
corespondenți dece puterile occi 
dentale complică trezolvarea proba 
bilă a problemei Berlinului, Mareșalul Sa* 
kolovski a larătat că Puterile Oc 
cidentale iniei nu caută o rezolvai 
re a problemei Berlinului. Com

Joi T Oct 1948
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tre naționale. -
Organizația de Partid șl sindicatul mi

nier au purces la organizarea întrecerilor, 
prelucrându-le în ședințele de colaborai e- 
săplăirânale și în adunări generale,, sin
dicale, studiind în amănunțime condițiu- 
riile dc muncă din diferitele locuri de 
muncă și popularizând'rezultatele obținute. 

Datorită acestor factori producția de 
fier a fost depășită în luna Septembrie cu 
2 la sută. Un mobilizator In muncă este 
tov. Cozma Vasile, decorat cu Ord. Muncii 
cl. Il-a, fruntaș în producție, care în luna 
August a depășit norma cu 5O<>/o-

Astăzi fiecare echipă de mineri .jnun- 
.e,tc «libzuit, ține evidența rezultatelor- 
obtinute în fiecare zi și își di ijează 
Eiuiica și eforturile în ziua următoare 
după rezultatele din ziua precedentă j=? 
prevederile planului său de muncă. <

In mină, munca a fost stânjenită dui 
cauza sfredelelor cari fiind prost călite!- 
îngreunau perforarea. Muncitorii forjieri 
însă au rezolvat această problemă: prin.

C. BUTANCHE corei •

(Continuare 1b pag. HI-aț

Tineretul Muncitoresc din Oriștie are
O bogată activitate culturală

Tineretul muncitoresc din Orăș'îe 
nivelului său politic-ideologic, a'< început 
pentru a putea face față cu mai mlult 
zit de învățăturile marilor dascăli ai

Cercurile de studii activează
Munca de ridicare a nivelului 

politic a început chiar dela mem

plicând rezolvarea 'ei Puterile Oc 
cidentale se străduesc prin aceasta 
să’distragă atenția opiniei publice 
dela politica țpie 'care o ducldeldes 
membrare ța Germaniei și de ere 
ere ia unui Stat German Occiden

(Cautiauars iu pag. IV-a) |

Anul V Nr. 839

O cotitură hotărîtoare 
în reorganizarea Sin
dicatului de Salariafi 

Agricoli din jud. 
Hunedoara

de Kdkduy Viliam 
membri In Biroul Cont.

Sindical ludițain

Rezoluția planarul a doua a C.C. a| 
P. M. R. din Iunie, arată clar cl miș
carea sindicală nu a dat suficientă 
Importanță organizării sindicatelor da 
salariațl agricoli, a rămas indiferentă 
uneori față de pătrunderea elemente
lor ch'abureftl tn aceste sindicate, 
toler&nd pătrunderoa elementelor stră
ine dușm&noiss tn conducerile ac«* 
stor sindicate, denaturând astfel seopnl 
urmărit, adică a organiza pe pălmași, 
pe proletarii satelor, a promova la 
conducere clemente salariate, Care 
îndrumate de Partid, să lupte pentru 
apărarea Intereselor cslor exploatat! 
din mediul rural.

Confederația Generală a Muncii pi-a
(duhnire ta pag. IH-a}

animat de dorința ridicării permanente a 
o intensă muncă în domeniul cultural 
succes sarcinilor ce-i stau în față călău- 

prolelariatului. _ ?

brii (comitetului U. T. M- prin 
cele 4 icercuri de studii caro au 
luat ființă de curând.. In cadrul 
lor se tratează proî leme politice, 
ideologice și specifice de tineret 
însistându-se asupra devierii fă-- 
cute ‘de Tjto din care țs’a tras 
apoi ca concluzie necesitatea uti
lizării criticei, și autocriticii nece
sitatea unei permanente legături 
cu massele, etc..

In total s’au organizat un' nu-* 
măr de io cursuri de ’^tudii în 
care în primul rând se pitesc 'di 
ferite articole de ziar care apoi 
sunt (viu discutate. r

Utilizarea acestei metode de 
muncă .a făcut ca cercurile de ! 
studii să aibă o frecvență de
stul Ide mare jși regulată, tinerii 
găsind în lele un bun,-mijloc de ri-« 
dicare a nivelului lor politic, i

1 rV* ■ I ta tw



Să veghem
și să muncim cu 

râvnă pentru îndepli
nirea planului de 

însămânțări
După ploile căzute deunăzi pe 

l»tr<‘g cuprinsul județului nostru 
«dijma piedică care stătea iu fața 
Int 'j^fii însămânțărilor de toam 
nă lipsa de ploaie, a fost înlătu
rată. Pregătirile b,italiei însămân 
țărilor au fost făcute după, înstruc 
țiunile primite dela Comisia Ju 

dețeană pentru însămânțări și du
pă planul statornicit de către) Stat.

Centrele de selecționare și tra
tare a semințelor au pregătit să
mânța necesară pentru a fi băgată 
în pământ, asigurându-se astfel 
pentru «nul viitor o recoltă fru
moasă și îmbelșugată.

Planul de cultură a județului (no 
stru bazat pe realitățile de pe 
teren permite realizarea lui la 
timp și în condițiuni cât mai o- 
ptime. (La fiecare (primărie din 
comunele județului, simt afișate 
tabele cu agricultorii comunei re 
spectjve, unde se arată suprafața 
de pământ pe care trebuie să o 
însămânțeze fiecare (gospodărie. 
In felul acesta țărănimea își’cu
noaște precis cât trebuie să însă
mânțeze și având un plan bine

QH ȚTQĂU I

(Continuare în pag. IV-a)

„JURĂMÂNTUL-
(CINEMA PROGRESUL)

Filmul „Jurământul” —> producție a 
studiourilor cinematografice sovietice —■ 
ne prezintă pe ecran lupta contimiă Iși 
aârză a poporului sovietic pentru cons
truirea Stalului Socialist

Acțiunea începe intr’unul din cele mii 
triste momenle prin care oamenii sovieti.î 
au trecut: moartea lui Len'n. Dar de
parte dc a-i descuraja, împreună cu con- 
(jucriloiul lor Stalin, ei jură că vor face 
toiul ce le-a poruncit Lenin ’naime de a-i 
pirasi. I >

Tineri și bătrâni, bărbați și temei, toți 
se angrenează într’o muncă titanică, și 
cu toată pasivitatea unor scepti i, ca din 
pământ se înalță fabrici și orașe noi. 
Din ti uda milioanelor de oameni se naște 
primul tra tor sovietic ca germene a ac
tualei agriculturi sovietice mecanizate.

De fapt ceea ce se desprinde din acest 
film e tenacitatea oamenilor sovietici, con- 
secvența lor în îndeplinirea jurământului 
făcut în fața mormântului lui Lenin, ceea 
ce le dă caracterul de monolit, așa după 
cum arată și unul dintre eroii filmului.»

Și când toate aceste realizări au adus 
un trai fericit celor care le-au consimt, 
din apus s’au arălat negurile răsboi.ilut

Cu această ocazie filmul ne arată nu țnu-j 
mai bestialitatea de care a fost capibilă 
armata germană dar și corupția și indi
ferența față de răsboi în care el se alia 
cbiar interesat direct a ministrului Benett, 
de altfel devenit un personagiu al fil
mului ce întrunea caracteris i.ile majori
tății oamenilor' de stat ai țărilor capita
liste din acea perioadă, adecă „luptători” 
formali pentru pace, în fond sprijinitori 
mi răsboiului anlisovietic.

Filmul ne redă apoi o pagină de stră
lucita victorie a armatelor sovietice con
duse de Stalin, care prin marea cotitură 
dela Stalingrad dau cu totul altă întor-

4 Mtfiai 4 lei
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Răspunzând chemării minerilor din Teliuc

MINERII DIN GHELAR 
și-au luat angajamentul de a da mai mult 

minereu de fier și de calitate mai bună
In Județul nostru întrecerile sodialîde 

în producție au luat un avânt deosebit. 
Muncitorii dela toate întrepiinderile an
gajați în întreceri, au pornit la muncă, 
botărîți să creeze condițiuni pricini e pen
tru noui și simțitoare îmbunătățiri a ni
velului de traiu al celor ce muncesc.

Pentru a da țării cât mai mult și mai> 
bun minereu de fier, minerii dela Teliuo 
au chemat la întrecere socialistă pe tova
rășii lor dela Ohelar, Minerii din Ghe- 
Iar, răspunzând chemării au pornit cu lio-» 
târâre să-și Îmbunătățească munca, siă dea 
cât mai mult minereu de fier, con‘ri- 
buind astfel la consolidarea industriei noa -

Cronica filmului

sătură răsboiului determinând Înfrângerea 
Oertnaniei hitleriste.

Episoadele dramatice a luptei pen'rtl a- 
părarea Stalingradului, la care a participat 
întreaga populației a orașului ait redat 
lntr’adevăr măreția omului sovietic mânat 
de dragostea pentru patrie în lupta înver
șunată împotriva cotropitorului. i

Filmul „Jurământul” este astfel nu nu
mai de o reală valoare artistică prin pro
fundul său realism, dar și un bogat do
cumentar în ceea ce privește cunoișterea 
omului sovietic a dragostei sale față de 
Patria sa și de conducător, a ltp'ci șale 
dârze și hotărîte pentru îndepliniri Ju
rământului făcut la moartea lui Lenin.

într’o conferință de presă
Mareșalul Cokolovschi a precizat 

atitudinea Uniunii Sovietice in problema Berlinului
Puterile Occidentale sunt răspunzătoare de situația anormală dela Berlin

BERLIN, 4 (Rador). —« Corespondentul agenției telegrafice germane A.N.Dl 
din Berlin precum și corespondenții ziarelor Berliner Zeilung, Tribune și Neues 
Deutchland au luat un in erview Mareșalului Uniunii Sovietice Sokolovski, condu
cătorul administrației nuîi are sovi i e și comandant suprem al forțelor de ccupație 

• din Germania cu privire Ia situația din Berlin în legătură cu negocierile quadri* 
pailite dela Berlin. 4 , 1

Răspunzând întrebării puse de 
corespondenți dece puterile occi 
den tale complică trezolvarea proba 
bilă a problemei Berlinului, Mareșalul So-i 
kolovski a arătat că Puterile Oc 
cidentale iniei nu caută o rezolvă 
re a problemei Berlinului. Com

Joi 7 Oct. 1948
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tre naționale. 5
Organizația de Partid șl sindicatul mi

nier au purces Ia organizarea Întrecerilor, 
prelucrându-le în ședințele de colaborare- 
săplăii anale și in adunări generale., sin
dicale, studiind tn amănunțime condițiu- 
niie dc muncă din diferitele locuri de 
muncă și popularizând rezultatele obținute. 

Datorită acestor factori producția de 
fier a fost depășită în luna Septembrie cu 
2 la sută. Un mobilizator In muncă este 
tov. Cozma Vasile, decorat cu Ord. Muncii 
cl. Il-a, fruntaș tn producție, care în luna 
August a depășit norma cu 5O<>/o.

Astăzi fiecare echipă de mineri .jnun- 
c<*to «cibzuit, tine evidența rezullatelor- 
obtinute In fiecare zi și Iși di ijează 
munca și eforturile In ziua următoare 
după rezultatele din ziua precedentă 
prevccerile planului său de muncă. . <

In mină, munca a fost stânjenită din 
cauza sfredelelor cari fiind prost călite. 
Îngreunau perforarea. Muncitorii forjieri 
Insă au rezolvat această problemă: prin.

C. BUTANCHE core» ■

(Continuare li pag. HI*)

Tineretul Muncitoresc din Oriștie are

O bogată activitate culturală
Tinerelul muncitoresc din Orăș'ie 

nivelului său polilic-ideologic, a 1 început 
i pentru a putea face față cu mai intuit 
j zit de învățăturile marilor dascâli ai

Cercurile de studii activează
Munca de ridicare a nivelului 

politic a început chiar dela nicm 

plicând rezolvarea 'ei Puterile Oc 
cidentale se străduesc prin aceasta 
să’distragă atenția opiniei publice 
dela politica pe care o duc Idei des 
membrare a Germaniei și de ere 
ere ,a unui Stat German Occiden

(Contiauar» in pag. IV-a)

Anul V. Nr. M9

O cotitură hotarîtoare 
în reorganizarea Sin
dicatului de Salariafi 

Agricoli din jud. 
Hunedoara

de Kdkttsy Viliam 
membra Io Biroul Con».

Sindical Iud»ț»»a

Rezoluția planarul a doua a C.C. al 
P. M. R. din luda, arată clar cA miș
carea sindicală au a dat suficientă 
Importantă organizării sindicatelor do 
salariat! agricoli, a rămas indifsrontă 
uneori fată do pătruudoroa elemente* 
lor ch'aburaști In aceste sindicate, 
toler&nd pătrunderea elementelor stră
ine dușmtnoaaa In conducerile aee« 
stor sindicate, denatorănd astfel seopnl 
urmărit, adică a organiza pe pălmași, 
pe proletarii satelor, a promova la 
conducere clemente salariate, Caro 
îndrumate do Partid, să lupte pentru 
apărarea Intereselor celor exploatat! 
din mediul rural.

Confederația Generală a Muncii și-a

(eoofceure ta p^. tll-a)

animat de dorința ridicării permanente a 
o intensă muncă In domeniul cultural 
succes sarcinilor ce-i stau în față cJlu- 

prolelariatului.

brii comitetului U. T. M- priit 
cele 4 tcercuri de studii care au 
luat ființă de curâ’-d.. In cadrul 
lor se tratează probleme politice, 
ideologice și specifice de tineret 
insistandu-se asupra devierii fă-- 
cute Ide Tjto din care ș’a tras 
apoi ca concluzie necesitatea uti
lizării'criticei, și autocriticii nece
sitatea unei permanente legături 
cu massele, etc..

In total s’au organizat un' nu
măr de io cursuri de Ltudii în 
care în primul rând se pitesc di 
ferite articole de ziar care apoi 
sunt rviu discutate.

Utilizarea acestei metode de 
muncă ii Tăcut ca cercurile de f 
studii să aibă o frecvență de
stul ide mare și regulată, tinerii 
găsind în lele un bun,-mijloc de ri
dicare a nivelului lor politic.

*1 jDtaNbowe ta qk>
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PAGINA TINERETULUI
Tinerii din Cugir au executat

importante lucrări prin muncă voluntară
Continuând să muncească cu 

elan sporit pentru reconstrucția 
țării, tinerii muncitori din Cugjr 
au obținut noui succese în dome
niul voluntariatului.

îndrumați și mobilizați de Org. 
de Partid și U. T. 'm’- rei au în
treprins o serie de acțiuni Ipre 
stând iun număr însemnat de ore 
de muncă voluntară.

Astfel, în săptămâna trecută un 
număr de 29 tineri din Sectorul 
IIÎU. T. M- au muncit'87 de ore 
la amenajarea stadionului sportiv 
din localitate.

In 'aceeași zi alți 12 gineri au 
muncit voluntar câte 3 ore ifie 
Care !la Uzinele Metalurgice din 
localitate la confecționarea unei 
telor de precizie (verificatoare).

In ziua următoare, conțin aân - 
flu-se lucrările de amenajare a 
stadionului1 sportiv un alt grup de 
24 , tineri au prestat un total de 
fcff'.de ore..

Deasemenea pe perioada 27 —
30 Septembrie, tinerii dela Secția 
iio7 Muniții au muncit voluntar 
în cadrul fabricei câte 2 [ore, rea
lizând un total de 104 ore, de 
muncă 'voluntară.

Evidențiați în aceste munci vo 
luntare sunt următorii tineri: Ma 
ra I.., Vnlag' A., Bulbucean T„' 
Dărăbanț P-, Căpățină P„ Lupu- 
fiuțN., Laza M-, Nicoară I., Toth

B., Coaja N., Cibu Marfa și La 
zăr Anuța.

Toate aceste realizări fruinoa 
se obținute în domeniul muncii 
voluntare, pe lângă faptul că a- 
rată elanul cu care tinerii munci
tori din Cugir participă la |re- 
construcția țării, trebue să con - 
stitue un exemplu pentru toți ti- 
rii hunedoreni.

1 N. ALBU 
coresp.

Știri și fapte din viața tineretului sovietic
Minerii comaomoliștl din 
Etaelnul Krivoirog au sxtras 
UO 000 tone de minereu 
peste prevederile planului

In minele de fier din basinul 
Krivoirog, întrecerea socialistă în 
cinstea aniversării a 30 de ani'de 
existență a Komsomolului, ia pro 
porții din ce în ce mai, mari.

Komsoniclstul Do.hin a înde 
plinii în 2 ani și luni 5 norme a- 
nuale..

Tineretul Muncitoresc din Orăștie
O bogată activitate culturală

(Urmare 4b
J , — —

Studiu individual șl confe
rințe educative

Deasemenea — față de trecut 
— s’a obținut un succes și în di 
î-ecția studiului individual în ca 
re feunt angrenați un număr de 
22 de tineri care concomitent cu 
citirea materialului indicat iac și 
rezumate a celor învățate-

Ceea ce a contribuit deaseme 
nea la ridicarea nivelului politic 
al tinerilor din Orăștie sunt con 
ferințele educative fie publice, 
fie inumai de comitet în cadrul 
cărora se 'tratează deasemenea p'o

Candidații Facultăților și Instituțiilor de 
învățământ Superior sunt obligați a se 

supune unui examen medical
sau pentru vjza certificatelor me
dicale în felul următor:-cei I ce lo- 
cuesc în București până la 6 Oc
tombrie 1I948, inclusiv, cei din 
alte localități între 7 și fio 'Octom 
brie. Pentru orice alte informa- 
țiuni candidații se ,vor adresa cen 
trului U. N. S. R. |ZBuc>ire?ti șos. 
Plevnei 61.. Se atrage atențiunea 
candidaților să se prezinte la vizi 
tă din primele zile pentru a evita 
aglomerarea ultimelor zile-.

BUCUREȘTI, 5 (Agerpres).. 
lU. IN. B. R- aduce fia cunoștiință 
celor Ice fee vor prezenta la exa
menul de admitere 'în Facultățile 
Și Instituțiile de învățământ Supe 
rior din București, .că pentru a 
putea fi înscriși la acest examen 
sunt obligați a se supune în prea 
labil unui examen medical. Acest 
control medical ieste obligatoriu 
Și eliminatoriu. Candidații se vor 
prezenta pentru controlul medical

POȘTA REDACȚIEI
ALEU lOANjCugir — Maicriabil tri

mis de d-ta a fost publicat chiar în a-t 
ceastî pagină. încearcă pe viitor când 
pe mai scrii să Iii mai concret arătâncț 
și ceea ce s’a realizat în cadrul orelor 
voluntare prestate de tovarășii d-țale, a- 
ptecierile fiind su ținute cu date concrete.

Informează-iic și despie realizările ti
neretului din câmpul muncii. In special 
la uzinele d-voastră tinerii aduc o contri
buție însemnată la mărirea producției și 
țl productivității munc i-

Metoda d-tale de a ne trimite săptă
mânal un buletin de știri e cat se poate 
de bună și ea va da rezultate și mai, 
pozitive dacă vei ține scama de suges-< 
liile noastre, de a fi cât inai concret) 
| In ceea ce privește corespondența pri

vitoare la festivalul-arlii[ic dat la Hu-

nec’uara nu poale fi publicată lîpsinJ-.’-i 
esențialul: analizarea din punct de vedere 
al conținutului, a programului prezentat.

In viitoarele corespondențe, ia 'ață de' 
teste acțiunile o atitudine c.i i ă. i

Ion Coposu, Brad — Despre 
inaugurarea căminului cultural 
din localitate am mai scris în pa 
ginile ziarului nostru core?ponden 
ța-d-tale este deci întârziată.

Continuă să ne scrii, ținând sea 
mă de cele recomandate tov.. Al 
bu Ioan.

1

are

blemele actuale-.-
Lipsuri în muncă

Munca din domeniul cultural 
în acest oraș are însă 'iși anumite 
lipsuri, din a căror înlăturare fie 

o

se

rare 'tânăr trebuc să-și facă 
preocupare serioasă.

Astfel, țnu s’a reușit încă șă 
deschidă o școala de cadre serală 
din cauza lipsei unei mai temeini 
ce munci politice de lămurire.

Această lipsă a avut repercur 
siuni imediate chiar asupra sec
ției de Educație și Cultură, care 
din lipsă de cadre pregătite cu 
care să fie încadrată pentru a 
face față marilor și multiplelorisar 
cini ce-i revin, nu este temeinic 
organizată- Se simte în special 
lipsa colectivelor de muncă ceea 
ce a obligat pe responsabilul sec 
ției, !să ducă singur munca..

Făcându-și fdin lichidarea li - 
psurilor și desv citarea realizări
lor o sarcină principală, tineretul
din Orăștie va reuși să (depășească—, 

' ‘ ' I
î

IDohorin produce zilnic 70 — 
tone minereu peste plan..

5 Inorme anuale au îndeplinit 
minerii Belii și Molodanko.

Sute de brigăzi ale tineretului 
din Krivoirog produc în prezent 
minereu în cadrul programului a 
nului 1949, extrăgând până a- 
cum 60.000 tone de minereu do 
fier, peste prevederile planului.

Un congres regional al 
Pionerilor la Moscova

In parcul de copii din raionii 
Djerjinsk din Moscova a avut'loc, 
zilele trecute, un congres regional 
al pionerilor.. Pe stadionul prin 
cipal al parcului s'au adunat 350* 
depuneri.. După paradă, c lelmai 
bune brigăzi au raportat congre 
sului despre succesele obținută 
în munca lor.. Congresul pioneri - 
lor a fost vizitat de părinți, învăță 
tori și reprezentanți ai organiza 
țiilor komsomoliste. Poetul Ale
xandru Jarov a vorbit pionerilor 
despre drumul eroic al Komsomo 
lului.
0 mare expoziție de fotografii 
organizată de agenția „Tass" cu 
ocazia aniversării a 30 de ani de 

existență al Komsomolului
Secțiunea de fotografii a Agen 

ției „Tass” organizează, in cinstea 
aniversării n 30 de ani de existe» 
țâța jKomsomolului, o expoziție fde 
fotografii întitulată „ Drumul de 
luptă al Komsomolului lcninist-sta- 
linist”..

Expoziția va fi împărț tă în cinci 
secțiuni: ,,Formarea organizațiilor 
politice de tineret din Rusia Par 
tidttl Bolșevic — organizatorul și 
conducătorul Komsomolului”: 
„Komsomolul în an i intervenției 
militare străine și xăzboiului ci
vil” Komsomolul—colaboratorul 
fidel al Partidului Bolșevic la con 
strucția socialismuluțui în Uribi 
nea Sovietică”; „Komsomolul în 
anii Războiului pentru Apărarea 
Patriei” și „Tineretul sovietic în 
lupta pentru desvoltarea econo
miei naționale sovietice și pen
tru construcția comunisntuliii in 
Uniunea Sovietică”.,

rezultatele de până -'acum obți 
nând noui succese în toate do
meniile.

----- —-!■

Tipografia Progresul

ȘTAMPILE

A M U W T

Șantierele de C*nrrxcțîi aogo* 
jeazfi lucrtttori calificați (il’betț, 
■iari, fierari, Instalat»^ șl mm- 
itfeați (salaha.'i). ,

Lucrătorii pot Ir.a ra-aa b «as
ta m cu circa 41 lai pe tri, iatfct- 
iiv 
h

f-Gt gr. pâine fi pet d«mj 
cabane.

ADRESA: str. Mo'o or 11
HUNEEOARA



Viața de partid

Cum activează organizația de bază 
din Sibot în campania însâmânțdriloi

Ca și Î11 campania colectărilor, orguil- 
rația de bază din comuna Șibot, tu ac
iuata campanie a însămânțăi ilor, de toamnăj 
duce o muncă stăruitoare pentru lămurirea 
problemelor politice și economice, actuale 
legate de necesitățile locale.

Dela începutul pregătirii și organizării 
lucrărilor premergătoare acțiunii însămân- 
țărilor, organizația de bază, cu ajutorul 
membrilor săi este motorul îndrumător al 
țărănimii din localitate.

După primirea instrucțiunilor și sarci
nilor dela organizația de plasă și pre
lucrarea planului de cultură fixat aces ei 
comune, munca a fost Împărțită în așa 
fel, că fiecare membru al organizației lo
cale are o sarcină concretă în cadrul cam
paniei însămânțărilor de toamnă. Fiecare 
membru al organizației de bază duce 
munca de lămurire și îndrumare asupra ne
cesității îndeplinirii planului de însănln- 
țări la timp și în bune condițiuni, in sec
torul său de

Organizația 
vigilentă, ca 
laie să fie
rilicale și devo'ate regimului nostru, 
să xeghe.e permanent pe teren desfășu
rare.? bătăliei însămInțăriior și să ză
dărnicea că orice încercare de sabot ire a 
cliiaburin.ii din acest sat. Pe lângă că' 
fiecare membru de Partid din orgini- 
zația de bază are sarcini concrete, mem
brilor din biroul acesteia li s’a 
munca pe sectoare, 
controla pe teren felul 
membru de partid 
rește sarcinile primite.

muncă unde este j-epartirat. 
de tază din $ibot a 

la numirea șefilor de 
alese numai elemente

fost 
far-
ve- 

care

Astfel se 
cum 
iși

Tot

împărțit 
poit4 

fiecare 
îndepli-, 

acești 
responsabili de secloire țin o legătură 
permanentă cu instructorii dela plasă care 
controlează munca în general a organi
zației din acest sat. <

Din inițiativa organi a i i de bază, care 
sprijină efectiv îndeplinirea sarci ilor or
ganelor administrative din comună s’a pus 
în stare de funcționare un număr de 3 
selectoare, în loc de unul cât era mai îna
inte. In felul acesta se va grăbi seDcțîo- 
naiea semințelor și intensificarea însă— 
mânțărilor. I

La propunerea organizației de bază s’a 
luat hotărîrea ca țăranii săraci din loca
litate care nu au posibilități de a-șl pre
lucra pământul, să fie ajutați și spri
jiniți de cei mai înstăriți din sat, cu să
mânță și uneltele necesare. Membrii or
ganizației de bază din Șibot stau în 
fruntea muncilor de însămânțări, stimu
lând astfel grăbirea acestor munci și des
fășurarea lor în condițit.nile cerule de Co
misia Județeană pentru însămânțări.

Deasemenea organizația de ba'ă din 
Șibot a reușit prin munca de lămurire 
dusă în rândurile sătenilor localnici, săi 
mobilizeze la acțiuni de muncă voi m- 
tară, pentru construirea și terminarea 
nou.ui local al școa'.ei primare din 
ceastă comună.

Dalorilă aceslor organizări temeinice 
comuna Șibot, campania îtisă.nânțărilor 
toamnă se desfășoară într’un litm din 
în ce mai viu

Dacă munca practica de țe teren ce des-

a-

în 
de
ce

i

Citiți
lin fiecare zi

*9

I I

T
r

ie- 
ri- 
al

Pe

fățoară tn condițiuni mulțuinllo ire cu 
zullate în general bune, munca pentru 
dicarea nivelului politic ți ideolo lc 
membrilor este complect neglija ă. 
lângă că biblioteca acestei organizații este 
aproape inexistentă, nu este frecventat* 
de nimeni. Cetitul ziarelor in colec iv 
sau individual se neglijează In ăși de se
cretarul organizației.

Rezultatul acestei mari lipse, este ne- 
participarea membrilor din această orga-1 
nizafie în mod regulat la ședințele săp
tămânale. Organizația trebuie să-;l inten
sifice munca tn această direcție Îmbinând 
munca practică de pe teren cu tnunca 
pentru ridicarea nivelului politic și lleo- 
logic al membrilor săi. ,

Luptând cu hotărîie pentru înlăturarea 
lipsurilor sesizate, munca politică a or
ganizației de bază din Șibot sp.i,lnită 
efectiv de organizația de plasă va reuși 
să cuprindă și să rezolve toate problemele 
locale. I I i

6. T

Minerii
și-au luat angajamentul 

de Fier și de
(Urmare din pag. l-a)

călii ca în apă a sfredelelor dela Hune
doara și în ulei a celor dela Cugir. Mi
nerii au astăzi sfrede'e bune, corespundă’ 
toare, cu ajutorul cărora perf. rarca set 
face în bune condițiunt

Lipsurile trebuiesc înlăturate
Creșterea producției mai este însă le

gată de unele probleme, cari trzb iese 
neîntârziat soluționate.

Repararea yagonetelor se face cu nnre, 
greutate din lipsă de materiale — ta
blă, nituri — și unelte nece,are. Dease- 
menca trebue urmărită problema Ipmnu- 
lui de mină, care să garanteze securitatea 
minei și a muncitorilor.

Stocul de lemn de mină aflat la Oco
lul Silvic din Hunedoara, in Ioc să fia 
întrebuințat pentru securitatea minei, 3 
fost repartizat de către ocol pentru lu
crări particulare de jnică importanță, 
(doage pentru putini, butoaie, etc.), îm- 
piedicându-se prin aceasta realizarea pro- 
gramului de producție.

antisifilitică și antituberculoasă pornită în cadrul 
Sindicatului Mixt din Biad

Subresortul Asig. Sociale din 
Sindicatul Mixt Brad și-a luat ca 
sarcină principală în planul de 
muncă pentru perioada 23 August 
— *7 Noembrie a. c'.jsă'pornească 
o Campanie antisifildică si anti 
tuberculoasă în rândul membrilor 
săi. Ca urmare a acestui angaja 
ment ,se fac analize de sânge șf 
examinări radioscopice tuturor an 
gajaților din localitate, precum și 
personalului casnic, ce’ găsiți bol 
navi fiind îndrumați la spital sau 
sanatoriu pentru tratamentul 
cesar. .

Prin aceste campanii sanitare 
se ajută mult la combaterea a- 
cestor boli sociale, care până a- 
Cum au făcut ravagii, în regiu
nea noastră...

ne

>■ 0 cotitură hotărâtoare in 
de salariați agricoli

obiect!*

t. nj'in- 
convocati 
de Salv-

Om w 1 ■') 
iiaațit pe deplin aeeaetk critic*, *1 * 
trecui 1* 0 cotitură pentru reorganiza
rea sindicatelor de aalftrlațl agricoli, 
trimițând tn țnr întreagă, comisii de 
organizare, care Impreunl cu ComlHile 
Sindicale Județene trec la o rodnic* 
activitate, pentru îndeplinirea 
velor trasate.

In 2Îua de 27 Septembrie a. 
g.*r.a comisia și la Deva, a 
activul de bază a Sindicatului 
riați Agricoli din jud. Hunedoara, împn 
ună cu activul de bază al Secției Orga
nizatorice a Cons. Sind. Județean la o 
ședință de lucru, unde s’a liotărit apli-< 
carea în mod practic a directivelor tra 
sate, pentru reorganizarea Sind. de Sa- 
lariați Agricoli, prevăzând reorganizarea 
celor 8 comitete de plasă, cu un număr 
de 74 grupuri sindicale ’ixând pe ziua' 
de 3 Octombrie a. c. o plenară unde s’a 
ales noul comitet județean al Sindicatulil 
de Salariați Agricoli.

S’a stabilit în primul rând cine poa'a

din Ghelar
de a da mai mult minereu 

calitate mai bună
Conducerea minelor și sindicitil au sar

cina de a asigura procurarea rmterialuhl 
lemnos de care depinde desfășurarea între
cerilor în producție.

Măsuri pentru iarnă
Lucrările de Investiții și măsurile df 

îmbunătățire a muncii pe timpul ieri li, 
sunt o preocupare și pentru sindicului 
din Ohelar. Pe linia acestor preocupări 
se construește o turnătorie de fonta și 
un atelier de tâmlărie. Deasemenea se mai 
construește un atelier special pentru re
pararea vagonelelor în abaiaj, care înăinte 
se făcea sub cer liber, Î11 ploaie frig și 
zăpadă. f

Muncind în cadrul întrecerilor socialiste 
în producție, a’ături de tovarăși lor din 
Ttliuc și ceilalți din județ, miierii din 
Ghelar, prin eforturile lor mărite, vor pri
lejui îmbunătățirea conditiunilor de trai 
pentru toți oamenii mumii, vor con rid 
la întărirea economiei noastre naționale 
și la înăpuirea so.ialismulJ în țara 
noastră. 'f.

C. BUTANCHE coresjF”

!

I
I

Tot ca urmare a muncii duse de 
Sindicatul Mixt Brad, la ateliere 
le din localitate situația sanitară 
s’a ameliorat mult față de trecut. 
Fiecare atelier are în prezent tru 
să de prim-ajutor, dotată cu cele 
necesare..

Pe lângă acestea însă, în mun 
ca Sindicatului mai există [ A 
și unele lipsuri.. Nici până acum 
ucenicii nu au o cazare conform 
necesităților, — aceiași stare de 
fapt fiind și ou hrana.. Sind’.ca 
tul va trebui să-și intensifice'mun 
ca și în rezolvarea acestei prob 
leme. E o sarcină ce-i rămâne 
în față.. < 1

)

Dr, C. Cosflna
cor«sp. voi.

reorganizarea sindicatului 
din jud. Hunedoara

•ă fad parte din Sind. da Salariați A(£- 
coli. In primul rând salariațli perma
nent 1 ai Fermelor de Stat și partkulara- 
ralariații permanenți ai centrelor de uh- 
șini agricole, salariați sezoniiî t.1 «Ji- 
lizri cari lucrează cca mai mare parte •_ 
uniuni pentru un salar, salariațli ca uf dl 
cari sunt folosiți la muncile agrico'e *1 
salariațli nlcițor n:e eriașt, ucei Mi 4 «1 «4*

Sindicatul de aalarfațl agricoli frebte 
■ă primaatac* caracterul revoluționar 
Io aceaatl perioadă, când ea duce fa* 
pta pentru de«Bințtrea exploatării 
omului de cifre oaa, Acum când la 
rate *e ascute lupta de claa* rolul dn- 
dlcttulul eete hotărâtor, pentru lima* 
rlrea ausielor exploatare.

Salârlrțil agricoli trebue ■* primea* 
•că salariul In bani, conform Deciziei 
din 15 Aug 1947 Ei trebuie iă pri* 
meaacâ caznre omeneaeol, în cerneri 
curată, pat, cearceaf, pernă, pitari 
de doul ori pe eMplămâtl câte o 
jumltate de zl liberă, asigurarea linâ- 
lății lor prin vizite medicale, medica
mente, spitalizare, pe cheltuiala exploa
tatorului, aelgurarea unei brane con
sistente, prețul căreia nu poate depâ^ 
30 lei pe zi, asigurarea concediului de 
odihnă plătit șl alte dreptvri prevăzuta 
in Contractul Colectiv de muncă.

S’a precizat că vechimea în tâinprf 
muncii ee aplică pentru flecare salariat 
dela 18 ani în sus.

Sindicatul de Salariați Agricoli • re
ține sarcina să tiii.i ă câto un delege! 
al grupului sindical in co.nițelele gos
podărești, să vegheze ca în aceste corni e|a 
să nu pătrundă elemenle chiaburiți, rt 
curețe consiliile de administrație a coope
rativelor de chiaburi, fă înlocuiască <u 
elemente sărace și cinstite i să fri -.iță 
câte un delegat ci grupului sindical carrț 
sa xegheze ca mărfurile care sosesc e& 
fie împărțite pe drep'ale. Trebue să fl« 
câte un reprezentant al grupurilor sin
dicale în comisiile de colectare și Je însfr, 
mîr.țare, ca orice încercare de abuz tau 
neindreptățire să fie se.ima'ala sau tro
pi cdt cală. <

Pentru ridicarea ri. eb lui cultural al <a- 
1 ’riaților agricoli trebue organizate că
mine culturale. .In conducerea lor să fie 
râie un reprezentant sindicat. Trebue iu'ro- 
duse școlile serale de alfabetizare, an
trenând în aceste munci pe învăță cr J 
c.'nstiți. Căminele ră aibă biblioteci zi ♦, 
reviste, gazete de perele, șahuri, e.lipe 
teatrale, cor, echipe sportive, șezători^ 
unde să se facă diferite reproducți ni ar- 
tisf’ce, conferințe cu ca acter tehnic dia 
oomcniul agricol etc.

La ferme trebuie organizate întreceri 
între tractoriști, pențru reducerea prețu
lui de cost al aratului, care încă s.e <o> 
tisilor, economii de combus.il i:, reduce
rea reparațiilor tractoarelor, foaie aez.s- 
tea ajutând la reducerea regiei si dej 
la ieftinirea produselor agri ole, care a< 
sunt ridica'e. \

Organizarea coniisii'or de producție la 
ferme este o sarcină importantă a sin
dicatului. Aceste corni ii să se ocujre îx 
mod special cu muncile agricole, să fi* 
întrebuința e semințe selecționare Ia în ă- 
mânțări, să fie respectat planul de In ă- 
mânțări, iar sabo'ajec ă fie des.opzrhe 
și împiedicate etc.

Aceste sarcini nu vor putea ti înJe- 
pi'nite fără ajutorii organizațiilor da 
bază ale Partidului, care primind direc
ții ele dela organizațiile de plasă, julef 
și C C. al Partidului, călăuzite de ideo
logia marxistă-leninistă, conduc si î dru- 
mează m^carea sindica'ă dela <ale i do 
pretutindeni, mobilizează massele proletaro 
la luptă, pen’ru realizarea revendică, ii r 
lor. t
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