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Mari contităti de mărfuri

I

du sosit în (ară din 
U. R? S. S.

BUCUREȘTI, 14 (AgerpresY 
in Cadrul acordului economic c:t 
l'RSS ii intrat îipțară.'prin, pune 
I il de frontiera Ungi, -ni și <at» 
descarc.it în gara Socola !<i șic 
mari cantități de cocsHnetalurgic, 
bumbac brut și piese {.de mașini.

COMUNICAT
Biroul Politic al Con îtetului Central al 

P. ML R. a hotărât lărgi ea Secretariatului 
Centrai prin alegerea dinire membrii 
Biroului Politic a încă • loi secretari: Tov. 
I. Chișinevschi și Alex udru Moghioroș.

■

Printr’o munca teme nică de organizare

in C'jgii1Muncitoi'ii dela uzineie Heusrșiw
vor obține importante rea^zâri î i nwnca

Este necesară o legătură permanentă între
IJ îmlor dn C, ir au cucerit iniporfan e 
ca ni.e, i .dustr ale pentru 
de p.e.izie, scule 
lor în producție

Acolo unde stăpânea
Mocsony et Comp...

* inc nu cunoaște d.,râm4lijnle șl [M-
u‘itt.1 1 au iu m spatele gării bul

. < ■ 4i . r ' ' • .i iii- joi Ș am cale în câmpj
'• <u |l , ■ de i " . îal L umi L îil-l

ICAHC a ă > ;i’ ■ u <• i,ă ■ fo ț r pen
11 u a 11 u sa fi-- ii’ rostului lor, dca-
'.iii > iiiu!lo. . ala. ii . reseule acolo . nde
.i « .i ft câu■. i voios .re | Sul șl stmngul 
ui» fim; d ■ * C. .

1 i oprun ur a , ar| și (ara ik .ea- 
i: uri, sprijii il î.i . oa le cu ari de fia 
prălu-irii, Li zi «a parcă cu ir jnie ,de
pou de Io om- Ine”.

In sfârșit, un vinii i de vagoane, roii, 
și liiimie care pentru o.ivne T.i.a i a des- 
rnațul i desordima ui care industria jii 
,,i h.rki” tratau i d i ir a.

In a. est clini ir de fiaic, cu aves. uti
lai, lailieul regalității Moc ony, Li <ioise 
fondui i de aur cu caie paL i • joace în 
nopțile de desmațuri regale, ,,p< chera- 
șuri” și alic comedii burgheze.

Dar timpurile ’au schimbat.
Mocsony. lâ-.jișlc de dorul dezmățuri

lor acolo unde calaii poporului sunt puși 
spre conlemp'are...

Iar la conduceiea întrepri . lorii ,,S'A!’’ 
este la a u ml Hui, îedi ura de P,rid și 
care ajulat de tâmp'arul Bvnedck lecrCa-

Muncilor'i 
șinilor de cusut 
.taj, instrumen'e

Realizările
însă, de sarcinii.1 cari ie stau în 
uzine din județ, ei știu că t.cbue 
isbânzi.

succese în dome i il ma-
APC.A., perfoi aloate, ciocane de aba-

elc.
au cu 
față în 

să duca

noscul o amploare deosebiră .Co'sieqțl. 
perioada întrecerilor intre principi le 
lupta mai intens pentru a cuceri nouL

Colaborarea dintre muncitori șl 
tohnicieni trebue adâncită

In adevăr, pentru ca i mu nea să 
meargă bine, alături de (muncitori 
s’a înrolat și o parte (’diii ’fuucțio- 
narii administrativi, tși 
cieni.

Pentru a putea rezolva 
ces multiplele probleme 
ivesc zi de zi |înfUzine/este nevoe 
de o colaborare strânsă'.intre roți 
factorii ide creație și de erecufie

Acei ce s’au încadrat șunî e- 
lcmente conștiente care au înțeles 
să susțină efortul neprecupețit pe 
Care il depun muncitorii "pentru a 
înlătura rebuturile, deȘetniie, de 
a întări disciplina în muncă, che 
zășie esențială pentru ridicarea

tCCll’ j:.

Cil SUC-

care se

Citiți
în corpul ziarului

® Pn9’n® penlru

productivității muncii, spoiirii pro 
ducțici, calității produselor.

Recalcularea jus’ă a timpilor 
de acord

ultimul timp, în uzinele de Stal|n
Cugir, s’a observat o atitudi e o.iilă '.ață 
de recrcnometrări — atât din partea 
muncitorilor dar mai ales din partea ma
eștrilor Această atitudine nesănătoasă se. 
datoreșie fap u'ui că nu au fost' lămuriți 
asupra ro tutui crono.i eliăr lor pen ru sta 
bilirea justă a ti.r.pi or de lucru pe 
științifică și în mod real.

Maeștrii ar trebui să observe dacă 
pul cronometrat de biroul Acorduri 
just și să 
revizuire.

bază

tim-
es.e 

sesizeze acest lucru pentrir

Munca organizată și buna gos 
podărire duc la rezuliate mul 
țumitoare

de echipe trebue să urmărțeasci 
desfășurare a muncii și să ia 

pentru evitarea delivieațelor pro-

Șefii 
normala 
măsuri 
venite din manipu area deîectuoa ă a ma- 
șinilor-unelte defețiuii ojganizatorice ii 
îngrijirea sculelor. Ei trebae să po nească 
o intensă a țiu:e de tidrumare i control, 
pentru prevenirea acestor def.'ce.’.țe cari 
duc la slagnarea producției.

siiTJÎRe. șî muncitori
tivității p« teren, se Umipunc o 
ga l itra <'ât mai strânsă a 
știlor sindic di cu muncoOrii șt 
funcționarii l zinelor.

Numai printr'un contact nemiț 
bjCit se vor putea cunoaște rest 
l’.tățile depc teren sesizând stările 
de fapt pentru remedierea lipsa 
iilor.

le- 
activi

i

rul comitetului de fabrică al imL Mb 
și de ing. < almuski, a con Jir cu cri i- 
perc efortul mmicilorilor de a siliim a 
vechia situație.

Și a lăzi că ă'oiul va vedea go-,od rlre 
la inlreprindcica din c!o,ul gării '.in :țt 
va vedea pe oamenii murcii j.nrr iml 
cu drag avutul lor, rid1 â id ’i juri .oi, i 
via|a noua.

Cimitirul din do.iij "dr i a
Ordinaa este Cxemp’arli și vagoancli 
lucesc de 
mândre în

In locul
sony, «ăă astăzi mândră intreprinde ca na
ționalizată a munci'.oiilor d n Vata, unde* 
se muncește și de unde vor porni mii 
de vqgoane de lenine de mină și de 
foc, pentru tiebuinți’e industriei minere, 
C.F.R. și pentru încălzit-1 ce’or ce mun
cesc din R..P.R.

curățenie. Locomotivele 
noul depou de cărămizi 
cimitirului plănuit de

i i p • ut, 
strâ - 
intră 
ro ii. 
Moc-

I Grozăvescu, coresp

(Continuare în pag. III a) ILIEȘ, vorerp.-

Ceferiștii dela depoul de teccmotive 
dan Simeria au luat importante măsuri pent u 
asigurarea transporturilor pe timpul iernii

Posibilitățile reale pentru îndeplini ea mărețe’or aicajamenc leale de mun i‘ - 
rime în cinstea zilei de 7 Noembrie, constau din noua atitudine ață de m ncâ 
și față de mijloacele de producție cari aparțin astăzi întregu i popor.

Muncitorimea din județul nostru, însușindu-și învățăturile Par.iJuIui, a parii 
în această nouă perioadă a întrecerilor socialisle în .producție, o . devăta'ă bătăii 
împotriva irosirii de materii prime, de combustibil și energie, dirî.ind cn tcre,n 
cantitativă și calitativă a produiți i în sensul de a creia condițiuni cari să | il- 
lejuiască înfăptuirea a noui și simțitoare îmbunătățiri ale iraiulii celor, ce muncesc.

Pentru a menține și .chiar depăși nivelul superior al produ.ției, munc lo i- 
mea din loa.e ramurile industriei a luat măsuri cari să asigure desfășurarea în 
condițiuni bune a muncii pe timpul iernii.

Aceiași sarcină revine ceferiș i or dci a căror activitate sunt strâns legat.' 
lizările muncitorilor din fabrici ți uzire, 
combustibil e c. trebue să a igure bunul

Luc ăi de do amtumjare și pre
gătire pentru iarna cu s-' apro 
piu sunt pe terminate

Stația Simeria având un rol important 
în desfășurarea transporturilor, munci lorii* 
ceferiști de aici au luat și ei măsuri, 
pșri — în lumina sarcinilor tra ate — să 
asigure transporturile și deci aprovizio - 

i narea uzinelor și fabricilor cu cele nev 
1 cetare. ț

Sindicatul trebue să-șl inten
sifice munca de organizare și 
să fină permanent legătura cu 
muncitorii

sarcină principală a ^indica ' 
tului Cugir este intensificarea ac ■

.■ r vă
cări prin aprovizionarea cu materii | ri r.c» 

mers al producției.

Iu acest scop au început lucrările de 
izolare a locomotivelor contra înghețului." 
Cu toate că materialele necesare au fost 
primite cu întârziere,' tofiși, datorită e- 
forturilor depuse de 
pou, lucrările au un 
până la ,20 Oct, vor 
minate. S’au montat 
mărită Ia caloriferele locomotivelor pen
tru încălzirea trenurijor de călătcri.

muncitorii dela de- 
stadiu înainta;, iar 
fi în întregime ter- 
tuburi de secțiune

(Continuare în pag. IlI-a)

descarc.it
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Ploii, căzute zilele acestea au i ileenit 
mult mersul msămânțârilor. Teadinfa 
uremii arată d asemeni că ploile uor 
continua să cada.

Peste tot loca' plugărim°a are datoria 
să grăbească muncile d: i isimănțări!

Acolo unde a domnit întunerecul și ignoranța j 
prin munca poporului muncitor se introduce 
lumină și cultură

lâranî din Bacea își construesc 
un cămin cultura!

Am arătat In unul din numerele noastre anterioare, a țiunea începută de Io 
•uitorii satului Bacea, pentru ridi arta unui local coi e-pun 'ă'or și ne var acti- 
vititțiî căminului cultural „Horia” di i localitate, fapt pentru care Ministerul Ar
telor și Informațiilor a pre niat Căminul lor cu o bibliotecă de 100 volume

Premierea a provocat un și mai mare imbold în rân lu-il • tiară i or săteni care 
au început o aprigă întrecere pentru adunarea materialului neve ar construirii 
Căminului Culluial Până în prezent s’a procurat un număr de 33.000 căr iinizi 
prestându-sc cca. 2.200 ore muncă voluntară, lucrarea fiind în continuare cu ace
la? elan ca și până acum.

In fruntea acțiunilor se găsesc 
țăranii muncitori

'Pentru așezarea fundației, ei au 
tâiat poalele unui deal'ce sc'întin 
de până în centrul satului Iși au 
transportat peste 1200 in. Ic., de 
pământ eliberând în parte'terenul 
necesar. Acum și-au stabiht un 
plan pentru continuarea lucrărilor 
și fn sezonul de .iarnă. J

In cadrul întrecerilor în cai'e 
se execută această munca, pluglri 
mea muncitoare se clascază tot
deauna in frunte- In timp ce vă 
duva Tănase Valeria, fără o braz 
da de pământ, a iTabricat în mod 
voluntar 1000 buc- cărămizi nece 
sare construirii căminului, chia 
burul Negrilă Petru Mihai, qU 
peste 10 jugăre de 'pământ și 
cu un ginere voinic în casă, n a 
fabricat niciuna. La fel și Crișan, 
Da vid proprietar a 25 Tia. pă
mânt.

Țărănimea muncitoare din lila 
sprijină acțiunea celor din Bacsa

Locuitorii comunei Ilia văzând 
elanul ide muncă al țărănime-’

la zona stepei de cernoziom clin ți- 
■■lul Cuban, pe teritoriul raionului ’.enim- 
bad, bogat în grâne, este si’uată o gos
podărie sovietică aparținând Stalului ți 
anume „Vtoraia Piatilet a”.

Datorită ajutorului dat de guvernul so
vietic sovhozul a depă. it cu mul. nivelul 
economic și de producție dinainle de Tăz- 
boia. Faptul că întreaga gospodărie se ba- 
nează pe un plan stabilit pe spiritul 
de economie și organizarea precisă a mun
ții, permite manifestarea cât mai com
plectă a inițiativei creatoare a speciali '.Jlori 
și muncitorilor. Principalele ramU i de ac
tivitate ale sovhozului sunt creșterea por
cilor grași și cultivarea pământului. Aceste 
dona ramuri progresează mult pe an ce 
trece.

Acum cinci ani, după izgonirea ocupan- 
ților 'nilleriști, în sovhoz n’au mai rămas 
decât 150 de porci, adică de 35 ori mai 
puțin decât erau înainte de războiu .Ini 
prezent. Ia fermele sovhozului sunt cres
cuți 6 600.. porci și purcei.

In sovhoz funcționează cinci ferme de 
creștere a vitelor. Fiecare din aces e ferme 
constitue o originală așezare agricolă, cu 
clădiri de locuiL și de lucru, cu moș i fru
moase și pline de verdeață, și cu pășuni.! 
Țoale teritoriile folo i e penț.u culțivarea 

muncitoare din < omutta vecină.I - 
apreciind importanța acțiunii în
treprinse, au donat din pădurea 
proprie, nu număr de'40 trunchi 
de stejar și ploip, pentru lucrări 
le 'de lemnărie.

I’aptul că țărănimea muncitoa 
re din Ba<ea muncește cu râvnă 
la construirea Căminului Cultural ■

(Continuare tn pag. lll-a)

Noui mașini în agricultura sovietică
Anul acesta s’au verificat p ■ o. 

goareîc sovietice nouilc mașmi a 
gricole recent perfecționate. Mu’ 
te.din aceste sunt;actualmente fa
bricate în mari cantităii Printre

Cu toate puterile, 
cu toată ravna, să 
grăbim muncile de 
însămânțări’

Munca în sovhozul
„Al doilea plan cincinal" din Cuban 

întrecerile în muncă, factor de progres
Știința a devenit călăuza muncitorilor agrari sovietici

nutrețului sunt include în asojamen'e, fiind 
cultivate cu lucernă, bostani și num roase 
alte plante. La ferme lucrează cadre per - 
inanente de muncitori și munci oare agri
cole. Oamenii aceștia cunosc foarte bine' 
tehnica activității lor ți sub conducerea 
personalului zootehnic, folo ind pe larg 
cele mai noui metode zootehnice de creș
tere a vitelor, ceeace contribue mult la 
progresu1. - sovhozului.

Agricultorii sovhozilii „Vtoraia Pili 
letca” nu rămân în urma crescător lor de 
vite, luptând tot atât de ferm pentru 
progresul gospodăriei lor. Sovhozul arc 
o singură secțiune de agricultură pro
priu zisă. El dispune de 4.342 hectare de 
pământ rodnic. Echipele de cultiva'ori. 
care formează câteva brigăzi de lucru, 
cultivă mai ales grâu de toamnă, floa-. 
rea soarelui, porumb și alte p ante indus
triale. Fiecare brigadă poartă personal 
răspunderea pentru anumite- sectoare și

Sâ grăbim muncile de însămânțări
Nicio amânare

Suntem în mijlocul lunci ^ctom 
brie, timpul < ând însămânțărin- 
ar trebui să fia pe jumătate ter
minate.

Acolo unde comisiile d' însă 
mânțări și-au înțeles menirea și 
au porn t dela început s'vși facă 
datoria -ă îniO' mPasc 1 plmitfe 
de cultură- să lămurească s. -ă 
mob lize'.e ț.iraniin a muncitoare 
la arături și însămânțări, potrivit 
dirpozițiun Io. date roade1-- n'au 
întârziat să se arate

Sunt însă și comune, unde’t omi 
“iile de însămânțări au lucrat < tî 
încetineală, n’au dat importanța 
cuvenită începerii lucrări? r la 
vieme. Acolo însămânțării-- au 
rămas mult în urmă.

Acolo unde porumbul nu ’a cu 
le>; încă, trebucsc tăiați îndata co 
eonii (strujenii) cu știul -ți cu iot 
și duși acasă. în porumbiștea ii - 

noj'le mașini este o semănătnave 
de grâu, cate seamănă'?. îngra.e 
în acelaș t mp pământul. ogoa
rele pe care a fost intreb iințatâ 
această mașină, au produs uit 
surplus de 2 jtcrnUeri de gr iu 
pe hectar.

Inventatorii soviet ci a ’ mai 
pus deasemeni la punct o ; ou.: 
mașină pentru recoltarea orfezu. ' 
lui care a dat rezultate \enr< • 
O alta nouă mașină p-ntru tren 
râtul cânepei a fost deasemeni 
încercată în mai multe co.ho.turi 
cu rezult'.te foarte buna

are la dispoziția ei vite de muncă," echipe 
de tractoriști și de șoferi de conbaine 
pentru aratul ogoarelor, semănatul șt 
strângerea recoltei.

La baza luptei pe care fiecare echipă 
o duce pentru a obține o re col ă boga ă, 
se află principiile celei mei avansate 
științe agricole, întocmite de savanț i so
vietici, con.inua'ori oper i lui lvan Mi- 
ciurin, adică Wijiams, Lâsenco și alții.

In cursul acestei veri, echipa condusă 
de Capilo'ina Skidan, a obțiiut de pe o 
suprafață de 20 hectare o recol.ă medie 
de 33 chintale grâu de toamnă. Rezul
tatul obținut se datorează în primei r nd 
metodelor agricole avan- a e, cunoașter i a- 
gro-tehnicii.

In anul 1946, lucrătorii sovho-u ui au 
obținut o recoltă medie de 13 ciin'ale, în 
anul 1947 de 15 chintale, iar anul acesta, 
recolta este de ÎS ch n ale. Acu 1., 1 cră- 
torii sovhozului au ci burat paiul de a

nu-î îngăduită
beră să intre pbgnib-. tractoa 
rele. Bolovan 1 î fi -ărâmați cn 
grapa, lacurile să fit însămânța 
te cât mai grabnic Nu trebur 
caiacum. în m jl * ul'l inei L>cto-t» 
brie, să așt. p ăm von r-a ploi’x» 
de'toamnă, asa cum îndeamnă fa 
știi moșieri i chiiburii care \O’ 
să ne apuce v<rn; a rea, în^he - 
țul și zăpada cu planul neîndep'i 
nit. Sămânța trebue aruncată Iu 
brazdă chiar dacă nun intui e u« 
cat.

Membrii do Partid, îndruma - 
torit au datoria s't -lei tor spriji 
□ul lor comisiilor d- însămânțări 
au datoria să fie pr-tunnd -ni în 
frunte, să Po^rtj c 1 (dintâi plugul 
de coame Și să și a:;m-ne grâdl 
să fie pldă de muncă și de lu 
ptă: să îndrumez ■ și să mobîlize 
zc pl-.igărimea m mcitoare irraj a 
triva chiaburilor care 1 o’ să sa 
boteze însămânțările

Nici <j amânare n 1 ma ■ h» 
gădwită. Toate fo țc-l ir.-bue-rC 
nite ȚKntru a as gura hrana po 
Porului muncitor în anul ca e v 
ne.

PLUGARI! I 
_ g 
Toate tractoarele, Mugu- | 

r le $< semănăturile să fie 
folosite cât mai mult cu 
putință I

Nu este nici o zi, nici 
un ceas de pierdut

iruAn<ânț.J1 rile tr*bue fermi 
nate h ’unp j

obține a.iul viitor o re ol'.ă me Ii - de ’5 
chintale grlu de 6c fiecare hectar.

La organ i.-ari a muncii ovho ulm .m 
rol imțxirlant î! j ■rcă t:ț o a i ar a proce 
seior de produ.ț.e și mic oa ca chel tu - 
Iilor. Atât cre:câi-,r:i de vi|'.' câț și cut- 
tivaior'l depui Î11 ac.as'ă ci-eiț ur.e o ac- 
tîritaU continuă. St-tul răsplă eș'e du 5 
merit a.t.vi a;ea (j .ău lucrățor al sov
hozului, indiferent cine este el — uaal d n 
conducători, sau un muncitor de rând.

Anul acesta direcțiunea a construit pcw- 
tru stahanoviști 32 de case noui .In a— 
celaș timp continuă mari licrări de ame
najare a clădirilor vechi și se const-uește 
clădirea nouă, de două etaje a duhu
lui. Fiecare familie de muncitori are la 
dispoziția ei un sfert de hectar pen ru 
a-st amenaja o grădină de zarzavat .In 
cazul când planurile agricole și de ani- 
maliculti ră sunt depăși e, muncitorii capătă 
în afară de sa'ariile lor de bază, numeroase 
premii în nalu ă și numerar.

Nua ărul munți or lor se onie i descrește 
mereu. Atât în ag icul.ură cât și în ani 
ma'icull1. ră se c.c’ază cadre permanente, 
pentru ca e so.hczul devine o ^d(podăr.e 
modernă.

<Prdu.rat după Boris Veriste)



t

1

*

gQKl NOI

O Din câmpul muncii @

Din munca comitatelor de fabrică

' Hi
in
li

hi urma însușirii R^/oțliiij^'l 
ph b mei a 11 a a'.C. C. VMB corni 
tv sil de fabrică dela ,,Socogcn" 
B . ■. de ( riș și Sindicatul ]\|\ t, 

b-ecut la elintinarca greȘelilot 
propunerea resortului econo

Cal sindicatului Mixtjs’a’vecuT 
eliminarea timpilor morti Ast

fel prmtr'o Continua munca de Li 
murire muncitorii dela .„Sorct 
gen” care aveau o pauză, de 1 
o astăzi au primit si i.aibă nu 
mai io minute, fapt care'în semt 
timp a făcut ca ,să 'scadă prețul 
de cost al vagonului jție 'lenta de 
la io./OO la 10.560. Totodată la 
transport au întrecut norma de 
8' vagoane Ia zi)cu'6o bă suta. re» 
șind să aducă 14'vagoane. Pentru 
buna gospodărie a întreprinderii 
Care astăzi este a(pnin< itoriior au 
depus 218 ore voluntare care ini 
semnează o economie de 88.oO 
lei. Pentru a veni 'în ajutorul ță
rănimii muncitoare s’au format 2 
e< hipe de reparat unelte, care au 
prestat* 40 ore muncă'voluntară' șt 
au teparat Unelte 
6.027 lei.

Deasemenea. au 
cbipă ide reparat
este’în curs de'.acțiune, cu Iscopul 
de-a veni în ajutorul țărănimii 
pentru o cât mai !bună reușită a

în valoare de

înființat o e 
trioare. icaine

Țăranii din Bacea îți 
constn esc un cămin cultural

(Urmare din pag. l-a) 

din localitate lăsând în urmă 
bogătașii din satul lor, care se uită 
cu dușmănie cum Republica Po 
polară Română înflorește p- zi 
co trece, ne dovedește în mod 
clar clanul și hotărîrea cu care 
ea își u-portal ridicării cultura 
le a țării introducând lumină și 
cultură acolo unde aMomnit ’întu 
neric și ignoranță.

Calendar
Soarele răs 6 30

, ap. 17 32

muncitoresc

15 Zile 
Zile

trecute 288 
rămase 78

ț

selecționării grâului de semănat.
Roite acestea re,il ari, se uato 

resc faptului ca muncitorii deia 
„Socogam știuta a lăzi iluflcesc 
în folosul tuturor și că '< firet iovul 
muncitor al intiepiindi rii tov. 
TaCa, este ales dintre ei, ca fiind 
cel mai corespunzător.

• N. 1. <ore,p

3

Ceferiștii dela depoul de locomotive din Simeria 
au luat importante măsuri pentru asigurarea 

transporturilor pe timpul iernii
(Urmare din pag. l-a)

Instalația de alimentare eu apă a loco
motivelor a fost revizui ă, amenajândii-se 
până acum 10 vane, 7 coloane, precum șf 
toate conductele si cazanele dela mașinile 
stabile, |K>in|XJ, etc.

la instalația de pă'ură dease nenea s’au 
curățit rezervoarele și pompele. Pentru 
pomparea pScurii, care până acum se fi 
cea cu o pompă mică. Wortingtou, prin 
muncă vol.m'ară, muncitorii dela de|X>u în

Intr'o Ședință extraordinară a fost ales 
Noul Comitet al Institutului Român 

de Cultura Universala
BUCUREȘTI, 14 (Agerprcs). 

Luni 'seara a avut loc adunarea 
gcncală extraordinară a Institu
tului Român de Cultură Univer
sală. După raportul de activitate, 

adunarea generală extraordinară a votat în 
unanimitate modificarea ni o ar 
ticole din statut pentru ca Insti
tutul să corespundă nouilor sar
cini de promovare a cunoașterii 
culturii popoarelor vecine In u- 
nanimitate a fost ales apoi ur
mătorul Comitet de Direcție: Pre 
ședințe Prof. D. Pompei, Vice

președinți: Ing. G. Nicolau, Prof. 
1’. Constantinescu-Iași, Prof. Ga') 
la Calactioii. Dr. L. iTakacs.|Prof. 
Makovsclii și General N. Pârvu- 
lescu, secretar general Prof. I. 
Barbalat membrii: Prof- Tra’an 
Săvulescu, Edua.rd Mezinccscu. 
Prof. Stanciu Ștoian, Octav I.ive 
zeanu, Dr. Kacindler, Gh. C. Ste 
re, Prof. Ioiiescu — Mihăiești, 
Lucia Sturza Bulandra, Prof. Bal 
mu.ș, Simion Zeiger, Victor Dușa, 
H. Bădeanu, Cristina Luca, Men. 
delsohn, Gheorghe Adrian și 
alții.

Muncitorii dela uzinele metalurg ce din Cugir 
vor obține impart?nte realizări în muncă 
(Urmare dia pag. l-a)

Sindicatul trebuc să mobilizc-e 
și să stimuleze întrecerile suciali 
ste ce se desfășoară între L^zine 
le’idin județul nostru, la care par 
ticipă, Uzinele Cugir.

Trcbue să se deamn/bou'avânt 
întrecerilor, de jos In sus dela 
om la om, dela ■echipa la echipă, 
dela. o secție la alta, munca de 
lămurire să fie dusă(cu(înten:itai.e 
în acest scop.

La lședințele de breaslăfsa se'.a

rate perseverent importanța șî ne 
cesitatea depășirii normelor, pre 
cum și programul de producție, 
cunoscând că cu cât muncitorii 
dela Cugir produc mai multe 
mașini de cusut, perforatoare, cio 
cane 'de abataj, instrumente de 
precizie, mai bune și 'mai efti.ie, 
cu atât condițiunile de viață pen 
trut oți oamenii muncii rse tvor u- 
șuraișiîmbunătăți simțitol.

Vineri
crini.ina'ilor de război194» —Executarea 

germani condamnați -în proce ul d'.la 
Nueienberg.

PROCESUL DELA NUERENBERG
Sentința tribunalului interafat dela Nu- 

renberg s’a pronunțat la sfâ șitul unui pro
ces care a durat aproape un an. Bandiții 
hitleriști au fost judecați pentru: conspi
rație, crime de război și crime împotii.’a 
păcii și împotriva umanității.

Intr’un rechizitoriu ca-e va rămâne un 
document is orie împo riva fărădelegilor co
mise de hit eriș i, Piocurorul sov e ic Ru- 

• denko a cerut pedeapsa cu moartea pen-, 
tru toți cei 21 acuzați.

Numai 11 au fost însă condamnați Ia' 
moarte, 10 au fost executați, iar Ooering 
s'a otrăvit înain e de a fi spânzurat. î

Protejați ai clicilor imperialiste anglo- 
saxone și germane, Von Papen și Schact 
au fost achitați. 1

»

Inspectoratele A. F S, IUI. Arad și Timișoara 
în întrecere socialista pentru terminarea campaniei 

de înăsmân(ări
Acest fapt ne dovedește că'mun 

citorimea de pe ogoare este dor 
nică de a mări Jproclucția în sec
torul agricol deci urmeazăicu gra 
bă exemplul muncitorilor din fa 
bnei și uzine care se străduesc 
mereu pentru o viață mai bună.

In actuala campanie a însămân 
țărilor de tormnă un mare și'deo 
sebit de important rol, îl au Fer 
mele de Stat, care trebuie să se 
găsească .în fruntea acestei mari 
bătălii^ '

In acest sens Fermele de Stat 
din Inspectoratul Arad din care 
fac parte și fermele din județul 
nostru s'au angajat laiîntrecere so 
cialistă cu fermele din Inspectora 
tul A- F. S. IM.. Timișoara, pen
tru realizarea la timp și în bune 
condițiuni a planului ștab lit. Con 
dițiile în care se va desfășura în
trecerea au fost stabilite conform 
planurilor de cultură ale flecarei 
unități în parte. I

ZOrtl NOI
primește mică și marc 
publicitate

Anunțurile se primesc 
administrația ziarului 

Strada Karl Marx Nr. 4.

k

I 
I
I

frunte cm tov. Bardoși și Rațiu, ai ada** 
tat o poni[a de aer dela locoavo ivtt. a»i- 
guiându-ae prin a.easta alimentarea 
păcură în caz de defectate a po:upef 
Wortington. 1 k'* 1

O alta Iii rare imporlan ă car» se exe
cută prin muncă volurta.â, este construi
rea unei in .tal 1 i moderne pentru s alara» 
locomotivei >r Ikae.e.ei f ind în |na ^4 
iernii, muncitorii d.da depoul de loco
motive au revizuit toate insțalaț.ie cari 
ar putea pricinui stagnări în munca. Alt
fel revizuirea și repararea plăi1 turnate, 
este în curs de executare.

O d la
an*-
p-i-

avo-

F
i

I

I 
)

iimeni.ițau să se prâbu- 
începuLă târziu contuiu* 
în curând depoul a to
pi in burlane cu aburi,

Locomotivele vor avea o rxnizâ 
refăcută si ceferiștii un dormi
tor curat și bine încălzit

altă preocupare a muncitorilor
depou a fost repararea clădirilor ș) 
najarea lor pentru a corespunde cu 
sosință cerințelor.

Remiza de locomotive, care avea
peiițul stricat, e-Je în curs de re;arare. 
Căpriorii din traverse de fier mâncați de 
rugină și aburi 
șească. I ucrarea 
cu rapiditate ți 
perii și încălzit
va găzdui locomotivele în reparație.

La dormitorul personalului de tren s’au 
făcut deasemenea importante reparații —< 
uși, geamuri, sobe de teracotă comțrfect 
refăcute. Personalul de tren va avea ast - 
fel în statia Simeria un dormitor curat, 
bine încălzit și amenajat pentru a putea Ii 
într’adevăr un mijloc de refacere a cefe
riștilor cari prestează un serviciu obo i nr.

Măsurile luate de ceferiștii din Si neria 
pentru asiguraiea transporturilor în bune 
condițiuni pe timpul ierrii, o.Îndese grija 
pe care oamenii muncii o acordă de tt- 
șurării întrecerilo- socialist? 
unor rezultate cât mai bune, 
simțitoare îmbunătăți i de 
întreg poporul nun itor.

și obțij-r* 
ca si adică 
viață penira

Republica Populară Română 
Corpul Portăreilor Deva 

Dos .Nr. 103—918

Publicațiune nr. 709
din 13 Octombrie 1948

In conformitate cu disp. art. 453 și 
urm. din pr. civ .se aduce Ia cuno tiață 
publicului că în baza seni-.ței penale Nr. 
556—47 a Trib. Deva învestită cu for
mula executivă Nr. 101—18 de către 
Trib. Deva și în corpul de portărei D'va, 
Trib. Deva, a executat termen la 1 cita- 
ția publică pe data de 23 Oct 1948 ora 
9 în care va avea loc în Str. Mânăstirci 
Nr. 16 Deva unde se vor afla depozitate lu
crurile mobile, sechestrate, proprietatea de
bitoarei tvan Iulia din Deva și cu care 
ocazie se va vinde:

1) Un aparat de radio marca „DulE er 
Kenompfenghcr” 1938 Piunlunc.

2) Una șafă acoperită cu uu covor r Iu 
șal de culoare roșie.

3) . Doi piorci în vârstă de c a. un an 
de culoare albă.

4) Un ceas de masă cu ramă galleiM 
circulară, cu montură de lemn, vopsit îa 
uiaron.

5) Un șifoner de culoare galbenă încli s 
cu două uș' laterale și una centrală.

Vânzarea se face în favoa ea creditoa
relor Rozalia Crișan și Bud Berta di» 
Deva pentru acoperirea sumei de 1 i 18 
mii lei plus 500 lei cheltueii de judecată 
plus 2000 le: cheltueii de executare adică 
în total 12.500 lei. |

Portărel șef, Porumboiu Nicolae
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In Comitetul Politic al O, N. ’J.
Delegații blocului occidental încear că 
prin discursuri nesfârșite sa înlăture propunerile 

sovietice pentru reducerea armamentului
l'ARIS, 13 (Rador). — In ședința de 

Marți dimineața a Comitetului Roii , a 
luai cuvântul repie/.en autul Statelor Unite 
Auslin.

In discur 
mula care 
pică pentru 
tice.

Austin n 
se reduce înaiii 
fi instaurată „atmosfera de încrede e șl 
iuritate inteniațio ală”.

Austin a declarat că după pnerea 
două sunt condițiile care ar putea da \aș- 
tere unei asemenea atmosfere anume cre-> 
tarea unor Io >țc armate internaționale la 
ordinul Consiliului de Se ur late șl închee- 
rea halatelor de pa e cu Germania 
ponia.

Se înțelege del.i inc o el >111 a 
țional faptul .< r. li arca ace-for 
sarcini a fost .1.1.i ni 1 > de i. • zși Sia
lele Unite.

In mod consecvent, Austin a po nit pe 
aceiași cale a „circelăiilor teore.ice” pe

ni său Austin a repetat for- 
inidli vreme a devenit ti — 
adversarii propunerilor sodc-

a*
\ a
se-

rpus că este imposibil de a 
mările atâ a timp Ait nu

sa

și Ji-

iTien - 
(îou a.

can pieilecev/iitl -nu Bcvin u suferit tc- 
cenl un c ;cc rușinos încei. ânil să dove
dească cîi teoria inarxist-leiiiiii tu jusiiii- 
fică rhsboaicle ugrenve.

[)ela sus|*eclcle sale cercel iri „teure — 
lice” Austin a trecut la suspccț ■ cercețări 
„istorice”. El a icpelat o 
de alirmațitini calo 1.ni a e 
șurile care au fost date 
Departamentul de Slal la 
Iui curent și care au fost 
mental respinse în 110‘a isiori.ă a Biroului 

Inlormațniui ,,EalJficatoiii Is-

înl.eagă serie 
ha?ale pe fal- 

pliblicii iții de" 
începutul anu- 
în n.od dom-

Sovietic de 
(oriei”.

Pentru a 
Ire guvernul 
Sovietice, delegatul american 
U R.S.S. și a prezentat 
mai denaturat al actualei 
ționale. Auslin nu a îndrăznit să formu
leze în mod categoric această resp ngere; 
El a declarai că delegata Statelor Unite 
\a vota pentru rezoluțiile piczeniale de 
delegațiile Britani ă și iiină.

justifica respingei a de că
soaielor Unite a propunerilor 

delegatul american a ponegri» 
și a prezentat un tablou cit 

sin ații ithrna-

1

Grevei din Franța continuă se se extindă 
Din cauza grevei minerilor, curentul va fi oprit dou? zile 
pe săptămână. Noui greve printre muncitorii ceferiști 

ptămână. S’au înregistrat noui 
greve printre muncitorii d l i cni 
le ferate.

Rc]treze ntant ul S<. cic ta, ii 
Gaz și Electicitat ■ a declarat
de acum înainte curentul va ii 
întrerupt toată ziua de doua ori 
pe săptămână. Acest regim nu 
va fi ajplicat spitalelor, ziarelor 
și':Scdiulu’ Națiunilor Unite- Prin 
tre nouile greve ce se anunță, e- 
ste aceea a studcnțdof 'din Pa'is 
Care refuză să plătească taxe ma 
jorate.

PARIS, 13 (Rador). Astăzi în 
întreaga franța curentul electric 
a fost întrerupt în urmațgrevei mi 
nevilor care întră in a doua să-

t
de
că

Studenți or, re 
lioane și juma

J
Națiunilor Uni

< a- 
cu

Tele

PRAGA, 14 <Rador). Uniunea 
Internațional i a 
prezentând 2 m 
t ite ide studenți a țrimi's Adti- 
narii General a
re la Paris o telegramă prin 
re cere studenților să fripte 
toată puterea pentru pace 
grpma cere apl carea dezarmări
lor piin introducerea controlu'.ui 
' ".e’rgiei atoinice.

* * *
Shcnsi de Nord 14 Rador). A 

g -nția Hoinhua co munică că tru 
pde armatei de eliberare au făcut 
prizonieri încă 11 oiițeri superiori 
a1. Kuomintangului, printre care 
se numără și 6 generali

* * *

i'GKlO, 14 .Rador). Ziarul A- 
siiD.i anunță că poliția japoneză a 
arestat la Shijotco 100 de munci
tori din transporturi dintre care 
60 de femei, sub acuzația că au 
organizat o manifestație fără a 
anunța în prealabil autoritățile-

I

Stabiiirea rektiiloi' diplomdlce 
și economice între Uniunea Sovietică 

și Republica Democrată Populară Coreea 
Răspunsul Generalissimului I. V. Sta in la scrisoarea adresați 

de Kini La Sen președintele de consiliu al Republice! 
Democrate Populare Coreea

I

I

AU'SC' VA, 13 (Rador). la-.s Iran.- 
mile.

(lei i-ialis unul Sil in a j imit din |>ar
--------

I. V. STA LIN

tea lui Kiin La Sen, președintele de con
siliu al Rcpubli.ii Democrate Coreea, o 
scrisoare prin care acesla în numele po— 
potului coreean — roagă pe G neralil imul 
Slalm și Ouvernt'l Soi ie 1 â examineze 
|kj ibllila'ea stat if iii n lafii'or di omaii' e 
•1 a schimbului de ambasadori î Ire l ni- 
uir.a Sovietică ți Republica D-.no raiică 
Ib.pularâ Corcea și a stabilirii de re
lații economice între iele doua State s; re 
folo ul comun al popoarelor bir.

șelu! guvernului cor.ian iși e4.rl.na în 
- risoarea >a încrederea >ă lab> irea re
iatului diplomatice întie cee două State 
va contribui la întărir a jv ă:u;î.cr 
piictenie dintre cele doua popoare 
totodată va promova .au. a păcii țî 
cun lății în extremul oii nt.

la această crf-oaie Gr.e al . 1 ul Sta 
lin a răspun-. următoarele:

L> ■>. d n 8 Octombrie r t a e 
mocr. t ce 1 ''opui *re (' - 

dabili- 
-~cliim' ul di- ambasadori cu Unijnea 

red tț ilor economice < on spunz.ttoai c

de

V

Sc-t

' (,nl rm -(,r im -CrisOf ii 
i c ’i ii' > i g .v r.'t’.l K n ’’ 1 • ii i
re, i 1; iu put ■ iș;i rrit f. nrțiun I ‘ și prin Gin-ițr pui 
tei rcltțilo) d:ț>!o u nii • și schimbul d 
U,','•<■11 ș u.uvi t - s:ai,il r -t 
in Țț- <■<•!.- doua State,

Gu\ r. , I Sov: tic. c.i~e a sus ținu' in mod io:isccv,-nt dre
ptul iiabumi Coren- de ași crpia Statul ei unic Și ndep. nd-nt, 
saluta c(,;:st tu rca guvernului Coi ■ an și îi ur. az; , uc<~e : în activi
tatea sa spre folosul renașterii naționale și al desvoltării domo- 
< r.it'ee a Coreeti’.

1 ’>o ietic își exprimaGorinț 1 ele a .„tabilip, lății diplo
Uniun-a S'” ietică și Republica Democratică 'Popu- 

dând la schimbul de ambasadori și ț> latii < i i-

tl'.'C

Gv.vcrni" 
inatice iuti- 
Iară Corcea, pioc 
ceasta ele a slab.li relații economice corespunzătoare.

Semnat STAJ.1N Pr ședințele Consiliului de Miniștri al U- 
niunii Sovietice.

12 Oețombr c 1948.

Anglo-smericanit pregătesc

Un „statut provizoriu" al Ruhrului
BERLIN 14 (Rador). Agenția 

A. D. N. comunică că după o șe
dere <le 4 zile generalii Clay și 
Robertson au plecat spre I?rank

Citiți
în fiecare zi
„Zori Noi 99

Sa

furt pe Hain, unde, la 15 Gcțoni. 
brie este programată co iferiața 
guvernatorilor celor 3 zone occi
dentale.

Înaintea plecării, generalul Ro 
bertson a declarat reprezentanți
lor presei ca îm-pr ?ună'cu genera 
Jul Clay pregătește ,,Statutul ipro- 
vjzoriu” al așa numitelor .pe’ații 
ce reglementează proprietatea" în 
provincia Ruhr. Acest Statut va 
fi dat publicității într’un viitor 
foarte apropiat.

ln Turc a

„Ajutorul ameriosn 
a determinat scumpirea 

pâinii, zahărului $i 
triplarea impozitelor

ANKARA, 14. (Rador). — Referjndu-se 
la „ajutorul” american acordat Turciei, 
săptămânalul Brschban din Istambul scrie 
următoarele: Până în prezent acest „aju
tor” a dus la scumpirea pâinii cu 40 
de piaștri și a zahărului cu 30 piaș
tri, iar impozitele vor fi desigur tii-late. 
In Turcia avem 100 mii oameni pe an 
bolnavi de tuberculoză. Populația din re
giunile litoralului Mări Negre moare de 
foame în vreme ce „înalta societate” duî 
Ankara și Istambul se distrează eu anc-r 
ricanii în localuri luxoase.

'lip. „Progresul" — Deva


