
Se facem ziarele de perete 
un factor în buna
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organizare și 
desfășurarea muncii

I11 decursul desfășu’-oii întrece 
rilor socialiste - întreceri care 
mai 'ales în întâmpinarea zilei de 
7 Noembrie au cuprins muncitorii 
din mai toate întreprinderile din 
județul *nostru ziarele de pere 
te au o mare însemnătate.

Acest lucru l-au înțeles munci 
torii Uzinelor 1 m S-Hunedoara 
undo 'ziarele de perete ale fie ă 
roi secții oglindesc mersul pro
ducției, tratează probleme speci - 

rfice secției respective,popularizea 
ză muncitorii fruntași în produc 
fie, inovatorii și raționalizaterij în 
muncă. Ziarele de perete au de
venit un stimulent puternic în 
munca de ii cu zi |a 'muncitorilor 
jși technicieniior dela I. jy[.|S.-Hu
nedoara, care au reușit să câști 
ffe ,,Drapelul Producției” în cin 
stea (zilei de 23 August. bina 
Septembrie oțelarii dela I M S' 
au anunțat noui victorii în muncă 
depășind programul de produc 
ție cu 75,9 la sută. i,

Acelaș lucru l-au dovedit și 
muncitorii uzinelor ^Victoria” din 
Călan. Până nu de mult, ziarele 
de perete din această uzină erau 
lăsate în părăsire, iar producția 
mergea islab, cu deșeuri și re’ou 
turi multe-. Acum, ziarele de pe 
rete oglindesc un adevărat spi
rit 'de întrecere.

Diagrame, articole scrise de 
muncitori, fotografii ale inova
torilor și celor evidențiați în mun 
oă oglindesc desfășurarea lucră 
rilor de reconstruire a furnalului 
ea re va fi terminat cu o lună 
înainte de termen; depășiri delnor 
me la secțiile direct productive, 
precum și reduceri însemnate de 
rebuturi și. deșeuri. ,

La uzinele metalurgice din Cu 
gir ziarul de perete are șijtm ,,colț 
negru” unde sunt criticați munci 
torii ale căror produse sunt de
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Bătălia însămânțărilor 
se desfășoară în bune condițiuni 

In timp ce în plasa Dobra treburile merg bine, comuna 
Vețel din plasa Deva a rămas cu uruit în urmă

Sal.e-a mai rămas 10 zile până la termenul fixat de Comisia de 
trebuie să ia sfârșit.

Mureșului peste el. 
două văcuțe slabe și 
nu s’a lăsat, — a 
a băgat grâul preparat în p

N
când în județul nostru bătălia însămânța iilor

Acolo unde orgainzaț i e de Partid și 
organele însăicinate cu aceste munci de 
răsputideie, au muncit cu râvnă, duc'nd 
o intensă muncă de lămurire în rândurile 
țărănimii, aiălându-!e deosebita și marea 
importanți pe care o are actuala lamp n « 
a însămânțărilor, treburile merg bine, [ 1 - 
gărimea își însămânțează cu dragoste o- 
goarele.

apa 
are 
dai

Invalidul 
fara pu- 

întors

cuse 
Popa 
te re, 
brazda și 
mânt.

— Nu 
sămânțal. 
cu atât va rodi mai mult anul viitor. 
Știe Partidul de ce ne îndemnă să gră
bim însămânțarea ogoa e'or noastre.

Aceia? voință și dragoste pentru a-și în
sămânța ogorul o arata și văduva Anjre- 
șescu

In plasa Dobra, bătălia. însĂmânțăr (or -«A1 li'ie 
desfășoară într’un ritm, din ce în ce mai 
viu. In fiecare comună lucrările premer
gătoare acestei acțiuni au fost făcute în 
cele mai bune condițiuni. Țărănimea mun
citoare lămurită pe deplin în această di
recție, 
o

In plasa Dobra insămânțâril« 
decurg într'un ritm mai *'"•

își prepară sămânța, după care 
introduce imediat în pământ.

I

Invalidul Popa Petru șl-a în
sămânțat ogorul

Așa a procedat invalidul Popa Petru din 
satul Stretea. Are numai două jugăre de 
pământ dat dela Reforma Agrară. După 
ce a fost cu sămânța de grâu la centrul 
de preparare, a eșiL imediat să-și însă
mânțeze jugărul care i se stabilise în 
plan. Pământul era cam tare fiindcă tre-

C. G. M. a pornit acțiunea pentru 

îmbunătățirea calitativă 
și reducerea costului la cantinele muncitorești

BUCUREȘTI, 8 (Ageripres). 
In 'ziua de 7 Octombrie ;ai. c. 
în sala teatrului MUncitoresc Gifu 
Iești din Capitală a avut,loc o/șe- 
dință convocată de Comitetul E- 
xecutiv al C. G. ,\p '(pentru a se 
discuta problema cantinelor mun 
citorești, posibilitatea de îmbuna, 
tățire calitativă și de reducere 
a costului meselor ce se servesc 
la cantine.. La ședința a luat par 
te: <ov.. Liuba Chișinevski, Vice 
(președinte C. G. Mi- reprezentanți 
ai Uniunilor, ai Comitetului Sin 

< dical Județean, ai Sindicatelor și 
ai Comitetelor de intr-prinderi 
dela fabricele care au cantine.

Tov. Liuba Chișinevski, a ară-

tat necesitatea de a se înființa în 
cel mai scurt timp pe lângă fie 
care'Cantină o comisiune carefskf 
cerceteze și să raporteze de acti
vitatea cantinelor din toate pune 
tele de vedere.. Ele au sarcina 
să cerceteze sursele de aprov’zio 
nare a cantinelor cu celefnecesare 
și să vegheze la calitatea hranei 
servite.. — Observațiile tuturor 
comisiilor de pe lângă cantine, 
centralizate de Uniuni vor fi|luate 
în discuția Confederației Gene - 
rale a j\iUnCii, pentru ca în' ceI 
mai scurt timp să se ia masurile 
necesare în vederea îmbunătățirii 
cantinelor și a funcționării lor în 
cele mai bune condițiuni.

și-a

ln

ma las până nu 1 voi vedea în- 
Cu cât il sameni mai repede

Rozalia din salul Panc-Săliștc. Cu 
în.perechiate ți îinprumu'aie din 
arat ogorul.

Chiaburii uneltesc

\i 
eaț

limp ce țărănimea muncitoare
OH ȚIGAU

(Continuare tu pag. 111-a)

dc-

Ministerul Comerțului a fixat

Prețui semințelor 
olegianoase și porumbului 

din recolta actuală

I

în corpul ziarului 
Să cunoaștem 
țara socialismului

Uzina „Victoria11 din Călan 
livrează cantități însemnate de radiatoare Bulgariei 

fabricație zilnică eu cel puți-» 40 
la sula, Ingr-.jindu-? • in a> aș 
timp și d< Cahtati-a a- ■. 
a corespunde rolului p ir a -t- 
au fost fabricate.

Din această cantit.it.? d? r Li v 
toare. i'Șal in.i .i p.-nt.u l .r.o^A 
a ■: St 1 , . , s :i - i i -
vrut pân- . 1 itimtua dc
i -1 tone.

Dln partea Soc.. Rumânoex- 
port s’a primit la Uzina „Vicio 
ria” din Călan o comandă de 
1.820 'tone de .radiatoare pen 
tru export în Bulgaria..

muncitorii și technicienii atâi 
cei dela Turnătorie cât și ,cci 
dela Montaj primind cu marc sa
tisfacție această comandă, au 
cut de îndată la pregătirea 
diatoardor, întiecând norma

ir<„ 
ra
de R-d>; O. >"oresp. sinii.

Radiatoare depozitate pregătite pentru export

cantit.it
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SĂ CUNOAȘTEM ȚAR A SOCIALISM ULUI
seriilor sovietac Mîkml Solidei)

a împlinit 23 ani de activitate literara
MOSCOVA, 8 (Rador).. — Acum 23 

de ani bine cunoscutul scriitor sovie ic 
Mihail Soholov și-a începui activitatea- 
literaia și sociali. In călită e de autor al 
cărților „Pe Donul liniștit” și „Pământ 
desțelenit”, Soiiolov a câștigat un renume 
mondial.

Romanele sale sunt tipărite în mai 
multe limbi ale popoarelor Uniunii So
vietice, precum și in alte țări europene 
și americane.

In anul 1926 în vârstă de 21 ani el 
a început să scrie romanul ,,Pe Donul 
liniștit” descijiui1 pc cazaci în timpul re 
voluției din Octombrie și în cursul răz
boiului civil. In romanul său „P.unânt 
desțelenit” închinat colectivizări agricul
turii sovietice Soholov a creat t*puri de 
luptători puternici și curagio i, devotați 
cu toată ființa Patriei și viitorului lor.

El a primit premiul ,,Stalin” pentru 
romanul ,.Pe Donul liniștit”.

In timpul marelu» râzboiu patriotic, MÎ- 
hai Soholov a însoțit arira'a sovietică in 
calitate de corespondent de rătboiu al 
ziarului Pravda. El conduce lucrări im
portante în Academia de Științe a U. 
R.S.S. al cărei membru este de mulți ani.

Poporul muncilor din valea fluviului 
Don t-a ales deputat în Sovietul Suprem

15.000 de tractoare fabricate în uzina 
reconstruita din Harcov

Uzina de tractoaie din Harcov aproape 
complect distrusă în timpul războiului, 
a fost construită în termenul cel mai 
scurt de către foștii muncitori ai uzinsi.

Uzina posedă în prezent cele mai hio-

Bogată recoltă de 
struguri

.Viile Georgiei au dat anul a- 
cesta o bogată recoltă de stru - 
guri. Colhozurile și sovhozurile 
au Început culesul viței dc vie. 
Viticultorii au obținut anul ace 
stă succese mari.. Așa, de pildă, 
colhozurile și sovhozurile a șase 
raioane. — Cvarelsc, Ambrolaur 
se, IZastafonsc și altele au cules 
120 ►— 150 și chiar m!ai multe 
quintale de struguri de pe hec 
tar.

Publicație de vânzare
Se aduce la cuno|tințfi publică că 

Ia ziua de 15 Oct 1948 la ora 10 in 
localul Primăriei Comunei Brănițca 
jad. Hunedoara va avea loc vânzarea 
prin licitație publică a următoarelor 
Imobile proprietatea debitorului Ioj ka 
Ioan și anume: 1 para de 7 jugâre cu 
un castel cu 2 corpuri de eaBe șl un 
grajd precum și 2 jugăre de vie 
situată in comuna Branișca, precum 
ți 11,1357 jugăre vie situată in comuna 
Tărnăvița;' pentru realizarea creanțvi 
■tatnlui in suma de 345 230 lei și 
960.000 lei cu accesorii creanța Băncii 
Naționale a Bomânlei.

Percepția Brlnlaca 
2-2

al U R.S.S. Ca recunoștință a realizărilor 
sale în domeniul literaturii sovie i e I 
s’a acordat premiul „Lenin”. Pentru ac
iditatea sa ziaijstică în cursul răzbriilui 
patriotic și cu ocazia apariției numărului 
IU.006 a Ziaiului Pravda i s’a accrdal 1 ii

Politici JML<>»<?ov«i.
i

discută cu marele public problemele 
raporturilor reciproce

Raporturile dintre gardienii publici ii 
milioanele dc cetățeni ai Moscovei sunt 
fupuse și ele unui examen critic. îna
inte de războiu, erau foarte obișnuite 
conferințele pe care le convoca Poliția Ca
pitalei în diferite cartiere, la care, publi
cul era invitat pentru a fi ascultat asu
pra observațiilor și criticilor pe care 1« 
■vea de făcut în legătură cu comportarea 
gardienilor publici.

Presa sovietică, aduce, în ultimele zile, 
informații caic arată că această tradiție a 
fost recent reluată. S’au discutat în asț- 
fel de conferințe — la care participau în 

derne instalații .
In ziua de 30 Iulie a. c. a e,-it dc 

pe banda rulantă a uzinei cel de al 
15.000-lea tractor din producția post
belică.

Producția zilnică de tractoare a uzinei 
din Harcov a depășit în luna Iulie 1948 
cu 26,5 la sută producția din 1940.

învățătorii se îngrijesc și de educația 
copiilor de vârsta preșcolara ai 

colhoznicilor
învățătorii șco ilor primare ți secundare 

din Republica Federativă Rusă acordă un 
ajutor prețios co'hoznicilor cu privire h 
organizarea grădinițelor de copii și sc- 
lariilor pentru copiii de vârsta preșcolara. 
In regiunile Cuibâșev, Tambov, la Da- 
geslan și Ciuvașia mai mult de o mie

Publicațiune
Moară de ciocane împre

ună cu toată instalația din 
Orăștie Str. Mihai Viteazul 
Nr. 13 de vânzare.

Doritorii se vor adresa la 
Eugenia Horga din Reghin 
Str. 13 Martie Nr. 8 județul 
Mureș. 2-3 

Soholov „Ordinul Războiului Patriotic” 
clasa I.

Pentru a sărbătorii a 23-a aniversare a 
activității literare a lui Soholov au fost 
organizate întruniri festive In orașul Ve- 
senskaya.

special gospodinele — diferite piobleme 
cum sunt: asistența pe care gardienii tre
bui- s’o dea copiilor la traversarea stră
zilor, în punctele aglomerate; atitudinea 
anti socială a celor caie turbura liniștea 
cetățenilor la orele târzii din noapte, prin 
audiții racio'omce

Lărgirea rețelei 
cooperativelor din orașul 

și regiunea Moscovei
Comitetul Executiv al Consiliu 

lui Vnunicipal din ^oscova a luat 
liotărirea de a largi considerabil 
rețeaua de cooperative din ora 
șui și regiunea ]\joscova. In a 
doua jumătate a anului curent tvor 
fi deschise la ]\[oscova 40 de co 
.cooperativa! vă. fi deschis în cen- 
cooperative vor fi deschise în cen 
trele industriale din regiunea >țo 
scovci.

de învățători au lucrat cu copii colhoz
nicilor.

Cu ajutorul învățătorilor și conducători
lor grădinițelor de copii au fost create 
seminarii practice, în care au fost pregă
tiți mii de educatori eșiti din rândurile 
colhoznicilor.

In urma acestei inițiative patriotice a 
îmățătoiilor, în 4S de regiuni ale R.F.R. 
350.000 de copii de colhoznici sunt în
scriși și fiecvenlează grădinițele de copii.

I

1.500 cercuri de
ln urma inițiativei organizații 

lor komsomoliste din Bielorusia, 
au1 fost create 1.500 de 'cercuri 'de 
studii agro și zootehnice la care 
participă un număr de 20 000 de 
tineri colhoznici.

Cercurile de studii sunt condu 
se dc specialiști în agricultură, 
de studenții facultăților de agro

„îndeplinirea planului 
pe 1948 până la a 31 

aniversare a Marii
Revoluții din Octombrie11

Aceasta este lozinca muncitorilor 
din U. R. 8. S.

MOSCOVA^ 7 (Radorb -- ȚaU 
transmite:

,,îndeplinirea planului pe 194X 
până ’la a p a aniversare a j,ț irii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie", iată lozinca muncitorii'.1 
din Uniunea Sovietică.

In fiecare zi crește numaiul in 
Deprinderilor care au indepimi- 
Înainte de termen această sar

cină de onoare. Zilele trecu.e. 
.colectivul uzinei „Electro-Instru
ment", din Harcov, a îndeplinit 
ultimele sarcini pe anul 1948 ții 
torită mecanizării și micșoram 
costului de producție, muncitoi i 
din această uzină au economi it 
statului suma de 500.000 de rv- 
ble. Fabrica textilă din Kalinin- c 
a îndeplinit complet planul pen 
tru acest an. producând 7 mi - 
lioane de metri mai mult de*~at 
anul țț recul.
Deasemenea, mina l ralo-Kliu i 

din bazinul carbonifer rfcla Ce 
remhov a încheiat nrndcz ;ia dia 
programul acestui an și a înce, 
producția stabilită pentru ai;ul 
viitor Brigada de mineri d a 
Dombas, condusă de eroui muncă 
socialiste Valegura, a obținut o 
marc victorie in producție. Ter
minând în luna Septembrie pla 
nul de producție pe acest an, ea 
s’a obligat să dea țării pini la 
sfârșitul anului încă zece eșa’o 1 
ne de carburanți peste planul pre 
văzut. Muncitorii dela uzina d? 
construcții mecanice dela Staro - 
Oskolsk din regiunea Kursk, au 
economisit țării 1.500.000 ruble 
peste planul prevăzut. Au înde
plinit deasemeni planul de pro
ducție pe 1948 întreprinderile 
chimice din Vetlujșk, întreprin
derile din Baskunciack fabrica de 
unelte agricole din Akmeiinsk, 
etc.

studii agrotehnice
nomie și de profesorii școlilor de 
științe naturale.

Tipografia Progresul 
fjkccula t

ȘTAMPILE
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VIAȚA DE PARTID
Prin introducerea unei munci colective

Orele educative organizate pe lângă
Org. P.M.R. Valea-Jiului vor da rezultate mai bune

# Din câmpul muncii #
La 7 Noembrie furnalul rezidit trebue 

sa toarne prima șarje
— spun muncitorii uzinelor „Victoria** din Călan, hotărîți să-fi 

îndeplinească angajamentul —

Isușindu-și sarcina trasată în Rezoluția 
cefei dc a 11-a Plenare a C C. al P.M.Ru 
cqfitinua ridicare a nivelului polillc a tu
turor membrilor P M R. secția de Propa
gandă și Agitație a Jud. P.M.R. Valea- 
Jtului, a luat inițiativa de a organiza, 
începând dela Org. locale și până la Org. 

r Județeană P.M.R., ore educative în ca
drul cărora se tratează probleme politice 

ideologice și în special se studiiză 
Istoria PC. (b) al Uniunii Sovietice. I 

Aceste ore educative se țin de activiștii 
Partidului cu regularitate în fiecare di
mineață și, datorită faptului că f ecare 
•dintre participanți e conștient de inpor- 
taiița ridicării nivelului său ideologic, 
frecvența este în general regulată.

S’a observai însă o deficiență în ceea 
<e privește metoda de predare adoptată 
la aceste cursuri.

Un tovarăș predă lecția fără ca această 
sâ fie urmată apoi de discuții, fără să se 
analizeze apoi cele predate, fără să se 
țină seama de părerile parii.ipanților.

Datorită acestei metode se pot da une
ori interpretări greșite celor p.edate țoc- 
■nai prin faptul că materialul predat nu e 
îndeajuns de aprofundat de fiecare to
varăș în parte, nu se pot lămuri anu
mite chestiuni care au rămas neînțelese 
din lipsa discuțiilor chiar mai pu in ample.

Prin adoptarea unei metode de muncă 
ta 'colectiv — în sensul de a se însuși

Bătălia însămânțărilor 
bune condițiunise desfășoară în

(Urmare din pag. I-a)

pune eforturi pentru realizarea pla tului 
de îmamânțări unii caută pe orice cale 
să împiedice bunul mers al însămânțărilor 
ți să întârzie îndeplinirea planului ti ,at. 
Unul din acești sabotori este Herbai lo.ii 
din Bu.ea proprietar a 25 ha. pământ, 
caic nici până acum nu a eșit săi are, 
deși timpul este întârziat. Unelte și vițe 
de tracțiune are mai bune ca ale inva
lidului Popa Petru și văduva Andreșescu 
Rozalia — totuș pentru el pământul este 
tare — motiv de a nu-1 munci. De ace
leași metode viclene și mo.ive neînteme
iate în dosul cărora se ascund intențiile 
lor sabotoare, se folosește și Petrovici 
Eneia din comuna Dobra ți Matei Pe
tru du1 Târnava.

Comisiile comunale pentru însămânțări 
care sunt direct răspunză.oare de îndepli
nirea pianului, trebue să ia măruri ime
diate în potriva acestor duș nani care caută 
»ă lovească î* economia țării.

Comisia comunală din Mihăești 
a lucrat bine

In comuna Mihăești, corni ia comunală 
pentru însămânțări îndrumată de Partid 
și într’o strânsă colaborare cu șefii de 
tarlale a dus o muncă de lămurire din 
casă în casă fixându-se fiecărui gospodar 
ziua când trebue să-și însămânțeze su
prafața de pământ. '

In a.easlă direcție munca a fost bine 
organizată și în satul 
gatul satului Handăr 
țărănimea locală să-și 
rele slând el personal

J9€țiuni.
• In plasa Ilia, comuna Breatea Mure- 
șană, centru! de selecționare este do at cu 
dou i selectoare caie aleg sămânța țăranilor, 
bob cu bob. Tot la acest centru se afla, 
și butoiul în care se tratează sămânța cu 
(praful rece.-ar. Plugărimea își însămân- 

Pane, unde dele- 
Ioan a îndemnat 
însămânțeze ogoa- 
în fruntea acestor

materialul picdat prin mun a fieiări.i par
ticipant, prin discuț ile la care să par
ticipe fiecare tovarăș, de.bă â:idu-se o pro. 
blemă sau alta In lumina acestor învă
țături — fără îndoială că rezultatele pe 
care le vor da aceste ore educative vor 
fi superioare celor obținute până acum- 
lecțiile predate 
rea și mai mult 
participanților.

I

vor contribui la ridl.a- 
a nivelului ideologic al

C. LOMBREA, coresp.

Ea minele Lupeni
Muncitorii premiați pentru inovații 

în munca
La [atelierul de grup din Lu- 

/peni. au fost premiați câțiva 'inuri 
citori, care prin munca lor au 
adus inovații în muncă, perfec
ționând tif ilaj technic din mina, fa 
sigurând astfel o mai bună func 
ționare a mașinilor și înlesnind 
mâna de lucru..

Astfel, Direcțiunea Genei îlă a 
minelor ,,Pctroșeni” a premiat pe 
muncitorul Lipan Simion. dela 
Lupeni pentru confecționarea u-

țează ogoarele numai cu sămânță condi
ționată- și tratată la acest centru.

Dacă în majoritatea comunelor din ju
deț, treburile merg în •general bine, nu 
acelaș lucru putem spune despre plasa 
Deva. In comuna Vețel însămânțările nici 
nu au început. Munca de lămurire în a- 
ceastă comună este aproape inexistentă. 
Comisia comunală pentru însămânțări în 
frunte cu notarul comunei duce o tnuncăi 
superficială de birou fără să țină legă
tură peimanentă cu terenul. Centrul de tra
tarea semințelor cu praf Cereșan nu func
ționează tot din cauza neglijenței și to
talei delăsări în muncă a corni iei. Timp 
de patru zile nu s’a reușit să se puie 
în stare de funcționare butoiul pentru a-1 
întrebuința la prepararea semințelor.

Desigur că și organizația de bază din 
această comună nu și-a luat în serios ro
lul de conducător și mobilizator în actuala 
campanie. Rezultatul este, rămânerea în 
urmă a însămânțărilor.

Timpul este prielnic, bătă.ia însămânță
rilor trebucște intensifica ă. Țărănimea 
muncitoare mobilizată și călăuzită de Par
tid trebue să ducă o muncă hotăt'itcl 
pentru îndeplinirea planului. Comisii e co
munale și șefii de tarlale să nu se lase 
antrenați de bogătași care uneliesc împo
triva însămânțărilor. S’a dovedit prin 
fapte că pământul se poate lacra în con- 
dițiuni optime, nu așa după cum1 duș
manii poporului caută să întârzie planul 
fixat. Dușmanii netmpăcați ai țărănime! 
muncitoare, chiaburii și foștii mo ieri știu 
că succesul unei campanii agricole, că în
deplinirea în bune condițiuni ți la timp 
a planului dinainte stabilit va însemna 
o viață mai bună, un trai mai 'omenesc 
pentru poporul muncitor — Deacp a ciută 
ei să să ne pună piedici.

împotriva acestor dușmani de clasă ță
rănimea muncitoare va duce o 
dârjită, iaz realizarea [la .ului 
vea locul.

*•

luptă în- 
își va a-

ȚIQĂU <OH

i

La uzinele ,,Victoria” din Călan, 
e doar o lună până la 7 Noembrie, zi 
fapt împlinit: ,,La 7 Noembrie furnalul

La intrarea sau ieșirea schimburilor, e 
chiptle de zidari sau lăcătuși șe opresc 
în fața panoului din apropierea porții, 
urmărind diagrama ce indică realizările în 
raport cu timpul programat, pentru fie 
care lucru în parte. Și, lăcătuși dela Că
lan sau Nădrag, zidari și vopsitori dela 
Reșița, ca și cel venfți la „Oțelul Roșu”

nor traverse demontabile pentru 
abataje în mină.. înainte traver 
sele erau fixe și nu puteau/ fi 
schimbate decât cu multă muncă 
^flcrzându-sc și mult din aceste 
materiale. Datorită inovației t«v. 
Lipan Simion stâlpii din abataje 
pot fi scoși ușor evitându-se pier 
derile din trecut..

Tov. Daradica Iosif a fost pre 
miat pentru executarca unui pa 
tent de legătură a furtunurilor 
vechi de cauciuc la ciocanele de 
abataj. înainte de inovații! tov. 
Daradica erau folosite numai fur 
tunurile inoui, cari nu se prea gă 
seau. Astăzi cele vechi sunt per 
fecționate prin noui metode te- 
chnice și sunt ]a fel dx bune ca 
și cele noui.. '

Deasemeenea a fost premiat și 
tov. Farkaș Iosif, pentru inova 
ția care a făcut-o adaptând ma- 
șinei de îndoit cornele un dispo
zitiv care permite îndoirea și la 
rece a căturilor pentru țevile de 
aer comprimat. înainte acest lu 
cru nu se putea face decât prin 
încălzire.

iPremierea acestor tovarăși con 
stituie un exemplu de felul în 
care sunt încurajați azi cei ce cau 
tă să îmbunătățească procesul de 
muncă, recunoscându-se meritul 
pe câre-1 au prin inovațiile aduse.

ANDRUK ALE.X.
ajutor miner, coresp. volunt

Poșta redacției
A- Petruș. — Petroșeni: Core

spondența „Să ne însușim o ati
tudine nouă, plină de grije față 
deVnașini și unelte” am reținut-o 
din lipsă de date concrete. Când 
găsim idesinteres sau delăsare în 
muncă iși în general, când găsim 
codași în producție le spunem pe 
nume deschis, să-i știe fiecare.. 
In acelaș timp venim șif^iijsfaturi 
practice de care să se poată fo 
losi în îndreptare cei vizați..

Comunică-ne numele celor de 
spre icare ne scrii în dorespon 
dența susarătată. '>• , 

muncitorii sunt în tierbere inare. Mal 
când angajamentul lor trebue să devaM 

rezidii, trebue să toarne prima șarje”.

sunt la fel de mulțumiți când Vad cM 
diagrama urcă mereu, că lucrările merg 
bine și că s’a depășit programul.

Lucrărlla de rezidlre au fost 
înfăptuite eproape 100°/o

lata Programat pentru terminare La 7 
Decembrie a. c., muncitorii s’au anga
jat să termine toate lucrările până Ie 
ziua de 7 Noembrie a. c. Și felul în care 
se ■ desfășoară lucrările îndreptățesc cre
dința că așa va fi. Lucrările de rezidiro 
a furnalului au fost înfăptuite aproa;• 
sută la sută. La preîncălzitoare — caw- 
perele — rezidirea deasemfeni s’a făcui 
în raport de cca. Q5 la sută. In acelaș 
stadiu se găsesc și repararea și mjdiii- 
carea instalației cu apă, montarea instala
țiilor de încărcare a furnalului șf ine
lele de protecție a zidăriei cuvei.

Mai în urmă s’a rămas cu instalarea 
șuberelor, unde lucrările sunt termina.e 
doar în raport de 60 la sută. Întârzierea a- 
festora e însă justificată de modi i.ările ce. 
se fac în construcția acestora.

•

Privindu-J cum fiecare la locul său 
zorește să-și termine lucrarea muncind 
plini de importanți faptului ca. terminar. a 
mai curând a furnalului lor înseamnă mat 
multe materii prime pentru industria me
talurgică prelucrătoare, deci mai mul.e 
produse feroase pe piață și pătrunzând 
conștiința lor ca lucrarea să fie bine exe
cutată, parcă vezi cum pe jghiaburile proa 
păt terminate curge scânteind fonța țo- 
pil'i și răsărind din blocurile în răcire plu
guri, semănătoare, tractoare, mașini 
unelte, bunuri atât de necesare progresu
lui țării i ,

Șl Cfcva despre întreceri
Dar dacă furnalul reține principal ate« 

ția muncitorimii uzinelor „Victoria”’ î* 
acelaș timp nu sunt negi jate nici celelalte 
sectoare de producție. Un spirit de între
cere In muncă domnește și la turnătorie, 
și la montaj, la emailaj, curățitorie, etc. 
Pentru a stimula acest spirit, org. de 
Partid, îndrumând Sindicatul și Secția d« 
reglementare a muncii a trecut la inițierea 
și organizarea unor întreceri, atât interne, 
cât și pe uzină cu uzinele „Oțelul Roșu”.

Dupăce la început, organizatorii au por
nit la întrecere fără a stabili precis c- 
biectivele urmărite s’a întocmit un plan 
precis al întrecerii, plan care poate fi 
divizat până la cele mai mici uni.ăți de 
muncă, creindu-se astfel și posibilitatea 
controlului nalinării lui. O lipsă în studie
rea adâncă a realităților din uzină îl consti- 
tue faptul că s’a aș eptațea muncițorti dela 
magazie să ceară introducerea acordului î.i 
sistemul lor dc muncă, în loc ca acest lucru 

1 să fie propus mai devreme de către org. 
de Partid și Sindicat.

înlăturând pe viitor astfel de lipsuri, 
concentrându-și și mai acăv forțele tn 
muncă, org. de Partid, Sindicatul și toți 
muncitorii uzinelor .,Vic:oria”-Călan, vor 
putea să-și ' vadă realizate angajamentele 
luate pentru 7 Noembrie, ziua când săr
bătorim a 31-a aniversare a Marei Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Citiți

(în fiecare zi!
„Zori Noi”!

P.M.Ru
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Mobilizați de Partidul Comunist
Muncitorii greviști francezi lupta 

împotriva masurilor represive ale guvernului mar shallizat
PARIS, 8 Rador). In urma 

Consiliului de Miniștri de joi se* 
ra. guvernul Queulle a hot.irît l'ua 
rea ele masuri represive împotri 
va greviștilor pe motivul „pro 
tecției instalațiilor”.

Sindicatul Minerilor a atras a 
terrția guvernului că Sindicatele 
n'ati refuzat niciodată să asigure 
condițiile necesare de secuntat- 
la cuptoare și puțuri, dar ,a pre 
eizat ca aceste eUiiJrc vor îi 
imediat retrase dacă guverna’ re 
curge la rechiziționarea minelor 
sau provoacă turburări trimițând 
țxiliția să apere pe spărgătorii de 
grevă.. Cu toate acestea trei uni

In ciuda manevrelor imperialiste

Turcia nu a fost aleasă
în Consiliul de Securitate

89 (Rador). — In ziua de 
au fost aleși în ședința de di- 
Adunării Genera'e, membrii ne-

PARIS, 
Octombrie 
mineață a 
permanenți ai Consiliului de Secuii ate și 
ai Consiliului Economic și Social.

Această alegere a fost precedată de 
■umeroase inlervederi în culise ținute în
tre reprezentanții țărilor marshallizate. ,

La primul scrutin au fost alese în Con-- 
siliul de Securitate, Cuba și Norvegia, ce
lelalte voturi s’au împărțit; 30 voturi 
au fost date în favoarea Egiptului și 23 
în favoarea Turciei. La al doilea scrutin 
Egiptul a primit 34 voturi iar Turcia 
20. Aceste rezultate au arătat în mod clar 
că Turcia nu va reuși să obțină majori
tatea necesară de două treimi, însă spri
jinitorii ei au in idat i scrutinul a ,osț, 
repetat încă, de două ori.

La al patrulea scrutin Egiptul a fost 
ales, primind 36 voturi. Turcia, care de 
data aceasta a obținut încă mai puține 
voturi de cât la scrutinele anterioare nu a! 
fost aleasă.

încercările 
în Consiliul 
eșec total.

La aceiași 
râie, a avut 
în Consiliul 
mandat expiră în anul acesta.

China, Franța și Peru au fost realese 
pentru o nouă perioadă. India Eelgia și

insistente de a duce Turcia 
de Securitate au suferit un

întrunire a Adunării Gene- 
loc alegerea a șase membri 
Economic și Social, al căror

Acord aerian
Olandezo- paniol

Haga 9 (Rador).. Ziarele anun 
ță câ intre Olanda și 'Spania lui 
Franco |se va încheia un acord 
care reglementează traficul ae
rian'între cele două țări.. 

tați ide armată au atacat Vineri 
dimineață oțelăriile dpla (\jiche 
viile, în apropiere de Longui, în 
cercând sa evacueze pichetele de 
grevă țdin uzină.. Sirena a fost 
pusă în funcțiune pentru a che 
ma pe muncitori și imediat ace 
știa au primit sprijin deja munci 
torii veniți în ajutor din localități 
lc învecinate... Gărzile republica 
ne s’au servit de bastoane'de'cau 
cine și de bombe lacrimogene- 
12 muncitori au fost răniți..

Până ța urmă armata a fost si 
lită să se retragi, uzin 1 trămâ 
nând în mâinile muncitorilor care 
au restabilit ordinea.

BChili au fost alese în locul Canadei, 
Siriei și Olandei.

Să facem ziarele de perete un factor în buna 
organizare și desfășurarea muncii

(Urmare din pag. I-a) 
calitate proastă, care lucrează cu 
deșeuri și rebuturi multe, produc 
avarii sau nu-și îngrijesc mașinile 
și uneltele cu care lucrează, pre 
cum și aceia care nu-și 'văd de 
treabă. Acest „colț negru” a dat 
rezultate foarte bune- Deșeurile 
și rebuturile au scăzut simțitor, 
crescând calitatea produselor, iar 
disciplina în muncă se întărește..

Ziarele.de perete au un rol Im
portant în bunul mers al muncii. 
Ele trebue să cuprindă diagrame 
ușor citibile care să indice mer
sul producției, articole scrise de 
muncitori, tehnicieni și inginer’, 
care să popularizeze metodele su
perioare de muncă întrebuințate 
de fruntașii în producție, precum 
și probleme legate de locul de 
muncă respectiv. Ziarele de pe 
rete trebue să critice tovarășii 
Cai-e rămân în urmă cu’ producția, 
care neglijează calitatea, care 
risipesc materialei^ sau produc 
stricăciuni uneltelor de producție, 
ajutandu-i totodată prin sfaturi 
praclice să lichideze rămânerea în 
urmă. 1 ,

Alta'e situația la atelierele'Cen 
traleș'ila alte unități fC. F. R. din 
Simeria. Ziarele de perete din 
Ateliere, tratează reducerile de

I

La O. N. U, delegația sovietică

Luptă cu hotărâre pentru 
interzicerea armei atomice

PARIS, 9. (Rador). — Sub.o.niletul 
formal de Corni e ul Politic pențru exair.i- 
riarea diferitelor propune i în legătură cu 
rapoartele (-'omisiunii Atomice și pentru- 
elaborarea de comun acord a unui proect 
de rezoluție și-a ținut prima sa ședință 
fa 8 Octombrie. I

Subcomitetul a fost însărcinat cu luarea 
în considerare a proectelor de rezoluție 
prezentate de Canada, India și Suedia.

Subcomitetul a pierdut mult timp cu 
discutai ea ordinei luării în con jderare a 
proectclor de iczoluție. Discuțiile au fost 
cauzate de cererea ilegală a delegatului', 
canadian ca rezoluț'a Nouii Zeelandc care 
are de scop să amâne pe o durată înde
lungată liotărîrea de reluare a activității 
Comisiei Atomice să fie considerată ca 
anexă la rezoluția canadiană.

Delegații Uniunei Soviet! e și Ucrainei 
au dovedit în mod incontestabil că încer
cările dclegaților american, britanic și ca
nadian reprezintă o violare a hotărîrii 
Comitetului Pfflî ic care a dat insțrucți.ini 
Subcomitetului să examineze toate rezo
luțiile și propunerile prezentate Corni-, 
telului.

Delegatul U.R.S.S. Malik și delegatul 
Republicii Ucrainicne Manuilski au reamin
tit faptele care arată că rapoarțele Coini- 

prețuri cu ocazia zilei dc;2ț Au
gust, reforma învățământului ne 
legată de situația locală, reorga 
nizarea aparatului silvic folosind 
exemple din jud. Ilfov, — articol 
scris la 9 August — precum* și 
un articol care tangențial vorbe 
ște despre întrecerile socialiste 
existente și la Atelierele CFR Si 
mcria.

In aceiași situație este și ziarul 
de (perete al „(Mișcării” din ga ‘ 

ra centrală unde toate articole’e pe 1 in 
gă că sunt vechi poartă aceiași 
semnătură, — a secretarului corni 
tetului de fabrică.

Acest fapt ne dovedește mini 
malizarea importanței gazetelor 
de perete în desfășurarea întrece 
rilor din partea Sindicatului CFR 
și a org. de Partid Idim Simeria, 
—i al cărui ziar de'perete nu'dife 
ră |cu mult de cele citate, atât în 
conținut cât și în actualitate.

Dc aceea, (nu e de mirare că la 
23 August muncitorii Atelierelor 
CFr iSimeria s’au situat în'coada 
clasamentului întrecerilor socia 
liste între întreprinderile din județ 

In (multe întreprinderi sunt pro 
bleme de producție mai greu de 
rezolvat. E bine ca aceste proble 
me *să fie supuse muncitorilor 
(prin ziarul de perete, pentrucâ a

sici Atomice reprezintă o reluare a | la 
nului american care prevede respingerea 
interzicerii armei atomice și cere stal i- 
lirea ub paravanul agenț ei internaționale 
de control a unui trust internațional ia 
care monopolism ame icani ;ă ti- s ăpânî 
și care sa-p extindă controlul asupra eco
nomiilor naționale a celorlalte țari.

Ambasadorul Ungariei 
în U. R. S. S. primit în 

audiență de Molotov
Moscova, 9 Rador . La 8 ‘X 

tombrie Molotov Mîjiistrul de A 
faceri Străine al U. R. S. Ș. 
a pr.mit pe \țolnar ambasado» ui 
extraordinar și plenipoten', >• al 
Re.publicei,Ungare în U. R.;S S. 
in legătura cu apropiata pre/.en 
tare a scrisorilor de acred’larc 
'președintelui Prezidiului ‘Sovietu 
lui Suprem al URȘiȘ...

cești; 1 să poată da sugestii per* 
ti u r< zolvarea lor, trezind totodată 
inten sul tuturor pentru bunul 
mers al muncii..

Ziarul Ide perete al unei .echipe, 
secții sau întreprinderi \

în întrecere cu alta tre 
bue să cuprindă diagrame și ar
ticole care să indice stadiul pro
ducției, al calității, al creșterii 
productivității muncii din unita
te , cât și din cea ctț care se 
găsește în întrecere, menținând 
astfel mereu treaz spiritul, de în
trecere...

Redacțiile ziarelor de perete tre 
buc să se îngrijească ca(articolele 
să țfie schimbate la tiirip, să tra 
teze problemele mai arzătoare și 
actuale.

Organizațiile de Partid, Sin
dicatele, trebue să îndrumeze re 
dacțiile ziarelor de perete, pen- 
truca ele să devină un adevărat 
îndrumător, organizator al mun 
cii. pn ajutor în schimbul de e 
xperiența, un educator și mobiliza 
tor al muncitorilor din unitatea 
respectivă, - - acordâpdu-le p- 
devăratul rol pe care ele tre
bue să-l dețină în desfășurarea 
întrecerilor...

I. BRANEAj

Ziarele.de

