
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA
Dev», Str, Karl Marx Nr. 4 

(Edificiul Județene! P. M. R.)
TELEFON PMN 401

ABONAM*— 6

INDIVIDUALE LUN4R LEI 100
(. olect'va (pamru munci ri, (Arani *> inlalaotualll 

L'JNAK LEI 80
Taie poți, plitltA In numunii iinf. ap, Dlr. Gen. P'IT. nr. 45) 262 81

In cinstea zilei de 7 Noembrie 

Muncitorii dela Atelierele 
CFR Simeria au fost che
mați la întrecere socialistă 
de muncitorii atelierelor 

CFR Turnu Severîn
In întâmplarea celei de a 

aniversări a Marii Revoluții Șo- 
oialiste din Octombrie, muncitorii 
eiela atelierele C. F. R- Turnu- 
■V erin au chemat la întrecere so
cial stă în producție pe tovarășii 
lor <de muncă dela atelierele C. 
F. R. Simeria.

Obiectivele acestei întreceri 
sunt următoarele :

i. — Mărirea producției cu 15 
kt sută;

(Continuare în pag. IVraJ

H
| Răspunzând chemării la întrecere

MINERII DTN LONEA
au introdus încă un punct in obiectivele 
întrecerii socialiste cu minele din Petrila
Am anunțțat apelul prin care 

minerii idin I’etrjla au chemat pe 
minerii din Izujiea să (pornească 
la întrecere socialista în mu îcă 

în cinstea lui 7 Noemvrie
Oglindind patriotismul și ura 

gostea lor de muncă, răspunsul 
minerilor din lx>nea nu -a î itâr- 
ziat să vină, aducând ăngajamen 
tul lor de a îndeplini cu hotărî c 
condițiile propuse în chemare.

Pe lângă aceasta, răsPunsubma 

fixează încă uțl obiectiv în jnt 
cere: economia d material lem
nos.

R. Albu, coresp.

A. I. Vâsinski demască
1

uneltirile iperialiștilor anglo-americani 
prin care încearcă să respingă 

propunerile sovietice
KezumaUl părții a doua din discursul lui A. I. Vâșmski 

rostit la Adunarea Generală în ziua de 12 Octombrie

Citiți
in corpul ziarului

Să cunoaștem Țara
Socialismului

In județul nostru vor 
funcționa două Institute de 
învățământ superior.

La Uzinele Metalurgice 
de Stat Cugir, întrecerile 
socialiste se soldează cu 
deoășiri de normă cu 
45 150 la sută

Știri din străinătate

Pană în ziua de 15 Octombrie

Satul Tămăseasa a realizat 
in bune condițiuni planul de însămânțări 

In tîmp ce plasa Orăștie stă în fruntea acestor acțiuni 
p asele flia și Deva aunt codașe

Harnici * *mai  sunt plugarii din 
plasa Orăștie. Ca și'în'campania 
•oleetărilor, acum în bătălia însă- 
mânțărilor dau dovadă într'ade- 
văr că au înțeles chemările Parti 
dului și a guvernului, muncind 

• cu râvnă din ziuă rpână ân'noapte 
pentru îndeplinire» planului de 
însămânțări statornicit de către 
Stat, Ei au înțeles,că‘lozinca Par 
tidului „Să grăbim muncile de I 

însăn ântari " le va aduce pe vi t r 
o viață mai bună, Iun 'trai mai' fe
ricit și deaceea au 'trecut să le a- 
plice în fapte.

Mai pufin de o lună jumătate a mai 
rămas până la a 31-a aniversare a Ma-> 
rti Revoluții Socialiste din Octombrie.

*Toate popoaie'.e Uniunii Sovieăce se 
pregăiesc cu mate însufiefîre patrioticii 
pentru a sărbători această dată de o im
portanță istorică uriașă. A -întâmpina curri 
se cuvine aniversarea măreței zi e care a 
însemnat începu ul unei noui ere n isteria 
omenirii — era so.ialismuli.1 — lată preo
cuparea unanimă a tuturor camen lor so
vietici. Pietutindcni organi atice de Par
tid. sindicate și komsomolis.e, desfășoară 
o muncă intensă de propagandă și a iatie-

In întreprinderi, ins ituții, co.hozurl și 
cluburi, se tin conferințe, se pregătesc 
expoziții cari oglindesc calea iSuriei țl

Așa de exemplu plugărimea'din 
comuna Mărtinești muncește cu 
râvnă pentru reușita planului.

Din planul de 802'jugăre stabi 
ht pc întreg notariatul Mărtine- 
ști s’a realizat panăfîn fciua’de! 15 
Octombrie 70 la sută.. Ceva mai 
grăitor ieste faptul că 'satul Taină 
șeasa a terminat însămânțările, 
oftând astfel în județul nostru, în 
fruntea acestei bătălii, a însăntân 
fărilor de toamnă. Este 'de remar 
cat tontribuția permanentă a 
membrilor de: partid din acest sat, 
care au stat mereu (în fruntea ace 

stor acțiuni, lămurind și îndr.i 
mând țărănimea muncitoare să 
iasă să-și însămânțeze ogoarele. 
Primul care și-a terminat ogorul 
de însămânțat în acest sat a fost

GH ȚIGAU

(Continuare în pag. Il-a)

@cpccBrele «©wnetîce 
întâmpină cu însuflețire cea de a 31-a 
aniversare a Revoluției din Octombrie

Redăm 'în rezumat partea a 
doua ia discursului rostit de A. 1. 
Vâșinski în comitetul 'nr. i al A- 
dunării 'Generale la 12 Octom 
brie.

După te ar combătut jCU argu
mente convingătoare încercările 
anglo-americanilor de falsificarea 
unor texte marxist-leniniste — A. 
I. Vâșinski a subliniat politica 
de colaborare internațională al'U- 
niunei Sovietice scoțând în evi
dență strădaniile cercurilor impe
rialiste de a împiedeca aceasta 
colaborare spunând:

„Noi suntem de altă părere. 
Putem să avem ideologii diferite,

glorioasă a Pair ei noastre, sub steagul 
de neînvins al lai Lenîn-Stalin și r.zui- 
latele anului curent — al 31-lea an al 
Marei Revo'utii Socialiste cin Octombrie 
Acesie rezui'.a:e sunt considprab lle. Ele» 
constitue o mărturie a foitei vitale de ne
învins. a marilor avantagii istorice ala 
regimului născut din Revoluția din Oc
tombrie și despre înteleapta conducere a 
Partidului Bolșevic, care duce tara sovie~ 
Lică pe drumul trasat de Lenin si Sta- 
lin. Noui succese mari în lupta pentru 
îndeplinirea planului ci ac nai în 4 ani a 
obținui industria noastră socialistă. In 
mai multe ramuri importante ale indus-

(Continuare în pag. 11-a) 

putem să avem sisteme so i i'e 
deosebite și putem să'colaboram, 
dacă ne respectăm uiui pe alții, 
în ciuda deosebirii de idco'a 
gii, în ciuda deosebiritfde sis‘ me 
sociale. De aici vine șirul aița 
noastră pentru colaborare, pe car> noi 
căutăm să o realizăm. țPețj^- bazăr 
Pe o bază care șă nu fie'dic’ata. 
Noi voim Colaborarea pe baza 
încrederii care se naște din a t 
respect: o colaborare dela < gal 
la egal. Nu interesează de<> 
rile dc sisteme sociale. Războiie 
le în societatea capitalista t 
războaie intre țări < • nstcinr- e< o 
nomice id< ntice. ne.rali- . un 
Stalin in ccnvori. i a pe car > a 
avut-o cu Stassen, a sublimat ă 
„sistemele econtm icc din Ge’ma 
nia și Statele Unite sunt identice 
și cu toate acestea războiul s is- 
bucnit intre ele. Sistemele e. oro 
mice ale Statelor Unite ?i T'niu 
nii Sovieti'e sunt deosebite dar 
ele nu s'att luptat una împ; i iva 
alteia, ci au colaborat în timpul 
războiului”, Stalin a spus că ,.da 
că două sisteme diferite p«>t sa 
colaboreze în timpul război lai, 
dece n’ar putea ele Isă colabo cze 

în timp de 
pace?” Și mai departe: !.,Noi; 
trebue să respectăm sistemele pe 
care și le-a însu.it^poporul. Numai 
cu această condiție este posibilă 
colaborarea”.

(Continuare în pag. IV-a)
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Sfl CUNOAȘTEM ȚARA SOCIALISMULUI
Sindicatele sovietice 
sprijină inițativa celor 
35 de întreprinderi frun 

tașe din Moscova
Colectivul celor 35 <le întreprin 
den fruntașe din Moscova.|în'seri 
soarea către I. V. 'Stalul și-a luat 
obligația să realizeze până fia 
sfârșitul anului curent 172 de mi 
lioaue de ruble economic peste 
prevederile planului.

La încheierea acordurilor pen 
Iru întrecerile socialiste între sec 
țluni, brigăzi și muncitori — spune 
chemarea secretariatului Uniunii 
Sindicatelor Profesionale — organi
zațiile sindicale trebue să ajute 
pe cei care iau parte la întreceri 
ca să-și ia obligații concrete, în 
legătură cu intensificarea luptei 
pentru economisirea materiilor 
prime și pentru micșorarea chel- 
tuelilor de producție.

Organizațiile profcsionale tre - 
bue'să lămurească pe muncitori, 
ingineri și technicieni cu ajuto- 
torul icxemplelor practice, cum 
se'pot face economii "în toate ra - 
murile de muncă.

l

soviet i<5<
întâmpină cu însuflețire cea de a 31-a aniversare 

a Revoluției din Octombrie
(Urmare din pag. l-a)

triei, a fost depășit nivelul de productiv 
de dinainte de

Introducerea a 
industriale, sunt 
tehnic rapid al

Lupta începută anul trecut p nțru o 
recoltă superioară, pen ru desvollarea agri
culturii pe baza hotăiîrilor istorice luate în 
ședința plenară din Februarie anul Irecut. 
a Comitetului Central al Partidului Comu 
nist (bolșevic) a continuat cu noui forte 
și în cursul acestui an și a dat te/lil- 
tate minunate Aceste rezultate se oglin 
dese în rapoartele raioanelor, regiunilor și 
republicilor către tov. Stalin, în legă
tură cu îndeplinirea înainte de termen a 
livrărilor de cereale, precum și milioa
nele de puduri de grâne livrate Statului 
peste prevederile planului.

Nivelul de viată al muncitorilor, col
hoznicilor și intelectualilor crește necontenit 
Se întări ște rubla sovietică, crește puterea 
de cumpărare a populației. Cantitățile de 
mărfuri și de produse agricole cresc me
reu. Oamenii sovietici simt în mod real 
binefacerile muncii lor pline de abnegație.

războiu.
numeroase ramuri noui 

o dovadă a progresului 
industriei sovietice.

so

invață să nu 
oprim la suc- 
și să mergem 
tradiție a oa-

0 expoziție a horticulturii miciuriniene
la Leningrad

La Leningrad a fost inaugu
rata zilele trecute o interesantă 
expoziție de horicultură, consac 
rată produselor grădinăriilor mi 
ciuriniene din Leningrad.

Centrele Institutului Unional 
de Horticultura au expus soiurile 
de 'mere miciuriniene care s’au 
aclimatizat în Nord. Printre a-

‘’.estea se află renumitul ,,Antono 
ca <le 600 grame”.L

Colaboratorii catedrei de liorti 
cultură de pe lângă Institutul A 
gricol, expun rapoartele asupra 
muncii efectuate în șase;colhozuri 
și sovhozuri, din care rezultă că 
au fost perfect aclimatizate în 
Nord,((noui soiuri de (prune și cap 
sune.

Industriile sovietice dau o mare bătălie
pentru sporirea economiilor de materii prime 

Sute de mii de metrii dt țesături de lână peste prevederile 
confecționate din economiile de materii prime

planului

Succese înseninate au fc>t dobândite In 
știință, artă, literatură :— Î11 toațe do
meniile culturii socia'lde.

Autori a'ea și pie.tigiul interna ional al 
Pali iei noastre s’au ridicat mult și a de
venit mai important ro'ul ei de purtâțoaie 
de drapel a întregii omeniri progresiste 
în lupta pentru,pace trainică, pentru demo
crație populară, contra incendiatorilor la 
războiu.

(Jnul din cele mai importante succese ale 
anului curent esfe ridicarea oamenilor
victici, lidicarea rivclulvi consȚințdi lor 
socialiste. Cu fiecare zi ce trece, se mă
rește pleiada eroilor și eroinelor muncii

Toți oamenii sovietici se mindresc ți 
se bucură de aceste succese.

Lenin și Stalin însă ne 
ne mulțumim șl să nu ne 
ccsele obținute. Să privim 
înainte — iată glorioasa 
menilor sovietici.

lată dece acum, în ajunul aniversării 
a 31 de ani dela Marea Revoluție So iaJ 
listă, atenția noastră trebue să fie în
dreptată spre problemele ce se cer re
zolvate — o mărire a ritmului produc
ției și a construcțiilor, mol ii carta și fo
losirea rezervelor suplimentare care să a- 
sigure î.iclei 1 nirea planului cincinal în -1 aTj

Colectivele mii or dc fabrici, Uzine, mine 
și altor întreprinderi industriale, luând 
parte la întrecerea celui dc al trejlerf 
an al planului cincinal — an hotărîtor — 
s’au angajat față dc tov. Stalin să înde 
plinească planul înainte de termen până 
la aniversarea Revoluției din Octombrie.

Colectivele întreprinderilor t ebue să în
deplinească cu cinste sarcinile luate. Ex
periența înaintașilor a arătat, că există po
sibilități pentru a îndepl t i aees'e sar
cini, căci succesul e;te hotărî! de oameni, 
de inițiativa, energia lor, de capa i alea 
lor de a folosi re ursele interne existente. 
Este vor b 1 nu numai de indep i - i ea i ainte de 
termen a p'anulai de proJu.țc .O parte 
importantă a întrecerilor o cons'ițue 1 rpta 
pentru economiile leali rate peste preve
derile planului.

Ucraina, l eningradul, I r Iul și o a el 
industriale răspund cu fapte emerete la a- 
pelul muncitorilor din Moscova, care și-au

luat obligația să dea Pafriftî 2 iJfcide 
de ruble economii peste plan. Ceeace 
făcui însă nu efte decât un lucmput1 Multe 
rezerve mi au fost folosite încă. A le 
pune în mișcare, a realiza cât 
multe economii, a ajuta Statul să !■)■- 
rească și mai mult rubla sovietieâ — 
iala unul din mijloacele de a întâiup»» 
demn aniversarea Revoluției den O 
bric.

Țărănimea noastră colhoznica, muncii fi» 
sovhozurile și speciali,til agiicu|lurii 0 *w  
luat sarcini 
treaga țară.

la sale, 
aniversare a 
sub semnul 
nice și a tuturor muncitori or agr eullurM 
socialiste, pentru îndeplini'Ca sarcinilor su
plimentare luate.

Cu noui succese în muncă și creație 
Irebue ta întâmp ni intelectualii sovier 
lici, muncitorii ș iinței, artei, literațui jj, 
armatei multimilionare, a ingineiior, În
vățătorilor și medi ilor sovie iii. aniversa
rea ce se apropie.

,,Surse inepuizabile de talente oferă po
porul” — scria, în primele luni ale po
terii sovie i.e, benin. Par.idul Iii I <-t*n-  
Slalin a transformat a.esl isvor vital. *©-  
căluit de regimul capi.albi, înti’cn țo 
rent viguros. Maiele Stalin a numit oa
menii vovielil eroii si construcloii 
vieții noul. 4

Acest eroism al milioanelor de oameai, 
energia și arderea lor creatoare, «-e ma
nifesta la fiecare pas al mișcării noa-ire pe 
drumul glouos gpre comunism.

Creația palrioli â a masselor — ia.ă 
conținutul princi al al muncii interi e «re 
se desfășoară in Țara noastră, în ziHe 
de pregătire a aniversării Rcvo'uțici ii-i 
Octombrie.

Organizațiile lo.al ■ de Par.id irebue să 
dirijeze această cieație patriotică a 
lioanelor dc oammi cana Lată către 
singur s.op — îndeplini ea îna nte 
termen a pianului cincinal și întăr rea 
triei nocs'.re sovie i.e —- re l zarea cu »i:c- 
ces a istoricei sarcini pu ă In față țarii 
noastre, de < ă.re maree con tucă or al Pa.- 
lliiului si al poporului, tov. Stalin

(D111 „P.avda”).

de răspundere față dc •

pregătirea celei de a 31 a 
Revoluției Irebue să'se facă 
mobilizării țărănimii colhoz

nai-
mi

de 
P«-

întreprinderile ministerului In 
dustriei Textile din URSS, su- 
pra (Împlinind în mod sistematic 
plănui producției, economisind 
materii prime și materiale, Iau a- 
juns la succese Serioase în 'micșo 
rarea costului de producție. Fa
bricile și comb'natc’e „Glavșersti” 
au realizat în 8 luni, economii în 
valoare de mai mult>del6oo rîiilioa 
Bc de mble peste prevederile pla

nului. In aceiași perioada au fost 
economisite 194 tone de materii 
prime clin care s’au putut fabri
ca sute de, mii Vie metrii de stofe 
în plus, peste plan.

întreprinderile textile ale „Glav 
șersti”-ului au hotărît să reali
zeze până la sfârșitul anului o 
economie de 94 milioane ruble, 
în total peste prevederile planu
lui.

POȘTA REDACȚIEI

Târanii colhoznici învață să conducă automobilul
și motocicleta

Clubul sportiv automobilistic 
din Așhabad a organizat cursuri 
mobile pentru pregătirea în col 
hozuri a motocicliștilor și a au- 
lonio])iliștilor. Aceste cursuri au 
fost urmate în satulțlulkamklin re 
giunea Ashabad de un număr de 
35<ide colhoznici din care 15'și-au

cumpărat și motociclete.
Colhoznica Enedjan Ilandieva 

care a urmat aceste (cursuri a luat 
parte la concursurile regionale și 
a câ;Șt gat premiul I. Ea a par
curs o distanță de (o sută de ki
lometri pe motocicleta ,,Mosco
va” îritr o oră și ('46 minute, 14 
secunde.

Lazărlraian — Gurabarza-Criș 
cior: 'Despre .ceeace ne scrii în 
corespondenta trimisă ne-am ocu 
pat în ziarul nostru. Forma de re 
reportaj pe care ai dat o corespon 
dența e bine aleasă. Te -viitor te 
rugăm să ne scrii în aceeași for 
mă. E necesar însă să fie obiec 
tiv. Nu folosim nimănui, ci dim 
potrivă dăunăm atunci când nu 
privim 'lucrurile critic și real.

Pe viitor, corespondența să pcar 
te viza org. de Partid. !

Alex- Burlacu — Petroșani: Co 
munică-ne despre ce ..brigadă a 
IV’.a” c vorba în corespondența 
trimisă.

Magda Vo chița — PetrOjeni:

Ilotărîrea d-tale de a ne scrie 
cum a fost sărbătorită ple a-ea 
la încorporare a tinerilor din coa 
tingentul 194S, în Valea Jiului a 
fost fo.irte bună. N'am putut reți 
ne însă nimic din'iea, cu atât mai 
mult cu cât a venit cu întârziere.

Așteptăm să ne scrii In viitor.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului 

strada Karl Marx Nr. 4,
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Noua organizare a învățămăntu'ul superior

In județul nostru vor funcționa doua 
institute de învățământ superior

Aii. ). învățământul su]X» 
nur < uprinde următoarele insti
tuții: i, l diversități și'2 Institute 
Superioare de Învățământ.

Art. 2. — Universitățile (cu
prind mai multe Facultați,*iar/Fa 
cultățile pot avea mai Imuite secții.

Universitățile depind' de Mi
nisterul Învățământului. Public.

Art. 13. - Institutele ,supe - 
j/- vioare de lmățământ vor jv «- 

avea una sau mai lmulte| Facultăți, 
i*r  Facultățile pot avea imai (multe 
secții. t I l i

institutele depind fie de Mini 
sterul învățământului Public, fie 
de alte Ministere.

\rt. 4. — Universitățile și 
Institutele Superioare de Invăță- 
inânl’sunt conduse de ,rectori, iar 
Facultățile de decani.

Art. 5. Durata studiilor la 
instituțiile de Învățământ Supe
rior va fi cea arătată la fiecare 
Facultate sau Secție.

Art. 6. — 'Facultățile Uni

Concurs pentru ocuparea postului 
de factori poștali

La inspectoratul P.T.T. Timișoara so 
va tine un concurs la data de 31 Octom
brie >948, pentru ocuparea a 36 locuri va
cante de factori locali, necesari oficiilor 
din regiune.

Candidată reușiți la examenul de admi
tere vor fi obligați a urma Școala Prac-, 
tică P.T.T. timp de 3 luni și care va 
îacenc să funcționeze pe data de 15 Noem- 
brie a. c. la Timișoara.

Actele ce -trebuesq depuse, cât și alte

PUBLICAȚIUNE
Don. e P;ni.-Procuror,

Subsemnatul Traian Petre domiciliat în 
comuna Cugir, refugiat din comuna Bori- 
țovca județul ismail, Vă rog să binevoiți a 
dispune îndeplinirea formelor legale, pen
tru reconstituirea actului de naștere pe care 
l’am pierdut cu ocazia refugiului. Sunt 
născut în comuna Borișov în județul Is- 
mail le 29 Iunie 1924, din părinții Qri- 
gorie Traian născut în 1836 în Borișovca 
și Irina Traian născută în 1894. în Noul 
Cărăgăț jud. Cetatea Albă.

Propun martori pe Tănase loan și Su- 
manaru Miliail ambii domici.iați în Cugir.

Cu S.imă:
cs. Traian Petru

Parciu-lui Trib. Hunedoara — Deva 
Nr. 4256

l^oi. Primul Procuror al Parchetului 
Tribunalului Deva.

Iii conformitate cu dispozițiunile art. 
3 din Decretul Lege Nr. 4062 din 1940, 
referitor la reconstitui, ea actelor de stare 
civilă a refugiaților, imităm autori âțj'e 
și persoanele care dețin extrasul sau ac
tele refe itoare la ațtul a cărui reconsti
tuire se cere prin petiția de mai sus, 
iă le depună de urgență la Parchetul aces
tui Tribunei.

I'rim-Procuror:
ss. 1OAN I. 1VAN1CI

Prim-secretar:
sa loan G. Bărbierii 

versităților și Institutelor acordă 
absolvenților lor o diplomă <0 
respunzătoarc caracterului Instiru 
ției de învățământ.

I)iplo>na acorda posesorului 
dreptul de a putea ocupa funcții 
corespunzătoare calificării lui sau 
de a urma cursurile de doctorat.

Potrivit nouii organizări a în
vățământului superior, în jude
țul nostru vor vor (funcționa 'urmă 
toarele Institute Superioare de'In 
vățământ:

Petroșeni: 'Institutul cărbune 
lui, cu facultatea de|Exnloatare.și 
Preparare, durata de studii Fa urni.

Brad: Institutul de Minereuri, 
cu Facultate de Exploatare; du
rata 'de studii 3 ani. ' "i

Cursurile de doctorat, cu o du
rată de 3 ani, se organizează la 
Universități și la unele Institute 
Superioare de învățământ, prin 
tre cari se numără 'și Institutul 
de minereu la Brad.

detalii și informații se pot obține dela 
Secretariatul Of. P.T.T. Reședință Deva.

Termenul de depunerea cererilor însoțite 
de actele respective se primesc pSnă în 
ziua de 22 Octombrie 1948

Diriginte, N. Bălâută

Satul Tămășeasa
(Urmare din pag. l-a) 

plugarul Costescu Aurel a lu,i 
Avram. , (

Se poate da ca (exemplu și co 
niuna Turdaș, țărănimea de aici 
urmând cu aceîaș elan ide mun
că pildele fraților lor din 'Mărli- 
nești. Femeia Groia Carolina sin 
gură a ieșit să-și lp,re 'ogorul șt 
să-l însămânțeze cu grâu selec
ționat și tratat la (.centrele din. co
mună. [ f

„Nu mai este timp de pier
dut'4 — spune femeia Groia 
Carolina

— 'Nu mai este (timp (de pier 
dut.' Suntem la mijlocul dunei Oc
tombrie, și se poate întâmpla să 
ne prindă zăpada cu'sămânța ne
băgată în pământ. Trebue să mă 
grăbesc să-mi fac datoria7către 1. 
por. Planul fixat acestei comune 
va fi realizat la (timp (și în con- 
dițiunile stabilite de Comisii Ju
dețeană pentru însămânțări.

La dcsfășurarea acțiunilor Jc 
însămânțări a fost bine'mobilizată 
și țărănimea din comuna Mintia. 
Și comuna Vețel în ultimul timp 
Și-a intensificat munca — țăcăni 
mea muncitoare din această'co'nu

# Din câmpul muncii #

La Uzinele Metalurgice de Stat Cugir 
întrecerile socialiste se soldează cu depășiri de norme 

dela 45 - 150° |0
In urma unei temeinice munci 

de lămurire dusă dela om la om 
prin îndrumătorii P. M- R ului 
și al Sindicatului, la Secția Seu 
lărieldela Uzinele C. (M-'C. Gugir 

’■ rezultatele nu au întârziat 
să dea roade.

Astfel, s’a reușit sa*se  elimine 
întârzierile dela serviciu ale mun 
citurilor nu însă, (acelaș lucru 

se poate spune și despre unii func
ționari cari încep lucrul cu în
târzieri cari de multe ori merg 
până la O jumătate de oră.

După terminarea lucrului miun 
citorii își îngrijesc mașinile fă
când pregătiri pentru operațiu
nile care le execută a doua zi.'

Cazurile de indisciplină în câm 
pul muncii sunt tot 'mai rare, re
buturile au fost simțitor reduse.

Acțiunile întrecerilor socialiste 
aulost primite deimuncitori )cu en 
tuziasm și elan în muncă, tovară 
șii antrenați în întreceri (individua 
le și pe grupe de specialitate au 
depășit norma în medic'dela ,^o la 
sută, — 55 la'sută.

Lăcătușii (Bota loan și Albu 
loan au depășit norma 'de lucru 
cu zi 50 la sută, la executarea cli 
cheților pentru perforatoare. Câr

a realizat în bune 
de însămânțări 

nă ajutându-se reciproc pentru 
îndeplinirea planului de însămân
țăm ■ 1

Dacă în majoritatea comunelor 
din județ însâmânțările urmează 
a fi terminate la [timpul și in con 
dițiunile cele mai optime, nu de 
aceiași 'situație se pot 'bucura 
unele 'comune din plasa Ilia și 
mai!cu seamă plasa (Deva — uora- 
șul — unde recoltarea porumbă 
lui este cu mult (în (urmă și însă- 
mânțările în unele locuri(merg de 
stul de slab.

In unele comune din plasa 
Ilia se duce o muncă super 
ficială din birou

Am publicat în unul 'din Ciu e 
rile trecute aîb ziarului nostru o 
corespondență din comuna 
în care am arătat (cum tiu fo ;U.or 
ganizate muncile agricole în ac 
tuala campanie a însămânțar lor. 
Intr’adevăr lucrările prejmdriglă- 
toare însămânțărilor au fost fă
cute în bune condițiuni, Inoă a- 
plicarea, lor pe teren 'este negii 
jată. Organele însărcinate cu con 
trolul acestei munci, în iloc de a 
fi 'permanență pe teren duc o

lună, ticeiași 
întreceri, fac 
tre.

Muncitorii

neaiiu Teofil, Bulbucam Augustii 
Și M°țiu Gheorghe, strungari, ia 
trecându se ei între ei au depășit 
norma cu 47 la sută.

l'rin inovații, perfecționări, au. 
ționalizări și simplificări de'mani
pulări inutile, cât și prin Uit ral 
la două mașini, frezorul ("Bota loa, 
bate recordul de normă, în f iecare 
zi,vin 8 ore £1 țfăcând o mano >er* 
care ar fi necesitat lucru d< 2» 
de ore.

La șlefuitul și tușatul micro *4  
treior'dela 200 micrometreîcât ■*-  
xecutau 6 lucrători în timp de • 

lucijători fiind (ta 
300 buc. microme- 

I
caută ca multiplele

probleme care se ridică zi de ji 
în executarea pieselor să )e re
zolve nu prin forțe (brută ci prm 
rațiune și inovații, astfel să ajua 
gă la ridicare serioasă [a proH»*-  
tivitații muncii, și îmbunătățirea, 

producției din punct de vedere canti
tativ, calitativ, contribuind la în
tărirea sectorului socialist din1, ao 
nomia țării.

1. Grozăvescu, eoresp.

condițiunii planul

muncă’superficială, din birou. Re 
zultatu] este că timp de câteva 
săptămâni s’au însiămânțat jrw 
mai 48 jugăre din cele 170 care 
au fost programate.

Nici în comuna Burjuc campa 
nia însămânțărilor nu se desfSi 
șoară așa cum ra trebui. — Di*  
planul de cultură de 419 ijjigăre 
nu s’au însămânțat decât 28 jugâ. 
de, deși comuna dispune de atei 
laje suficiente. Că organele ir 

sărcinate cu aceste munci nu și 
fac datoria ne dovedește și faptul 
că recoltarea porumbului din 
raza comunei nu s a(terminat nici 
până'acum.

Timpul este întârziat. Ploile că 
zute în ultimul timp au'creiat și" 
mai bune condițiuni pentru des 
fășurarea, însămânțărilor. Convi- 
siile comunale și de'plăși trebuie 
să ducă o lupta hotărîtă in timpul 
puțin care ne-a mai rămas. Mera 
brii acestor comunii să 'țină ) gă 
tură'permanentă cu terenul iar-or 
ganizațiile de Partid, prin mem
brilor să îndemne și să ;aiute ță
rănimea muncitoare la muncaipeu 
tru realizarea planului fixat — 
să fie în fruntea facțiunilor.

GH ȚIGAW >



zori4

A.l. Vâșinski demască uneltirile 
imperialiștilor anglc-americani prin care încearcă 

să respingă propunerile Sovietice
(Urmare din pag. I-a) ducerea armamentelor și a forțe 

lor armatei Dar își poate oare 
închipui guvernul Statelor Unite 
sau guvernul Mărci Britanii că 
va reuși puf și ('simplu să-șii dic 
teze < ond.țiile Uniunii Sovietice? 
Daca și închipue acest lucru, a- 
ceste guverne fac dovadă de 'o 
foarte mare naivitate. > (

Uniunea Sovietică nu este din 
tre statele ȘÎ poporui sovietic nu 
este dintre popoarele cărora le 
pot ii dictate condiții ide (vreun lei 
Acest lucru nu țrebue uitat. S(un 
tem gata să ajungem la o în
țelegere cu privire la o Ihotărîre 
comună într'o chestiune foarte 
complicată, dar suntem gat.i|să[fa 
cern această numai pe bază de e 
galitate, de înțelegere a interese 
lor fiecăreia dintre părți și !de 
respect reciproc.

Arătând cauzele care determină 
pe anglo-ameticani sa nu poată 
accepta propunerile sovietice, Vâ 
șinski a spus:

Îmi permit să cred (că pro
punerile noastre întânipină re
zistență iiu pentru că ‘ar 1'i lip. 
site He realism, nu .'pentru că 
nu ar avea nici un frost, cum a 
declarat imprudent delegatul 
canadian, când a vorbit de* * - 
spre formula „în cadrul Consi 
liului de Securitate”, de 'care mă 
voiu ocupa mai departe, —'ci 
pentru că Propunerile noastre irăs 
toarnă planurile militariștilor, ră 
stoarnă toate planurile ațâțători 
lor la răzl ou. In jțările în care 
este în plină desfășurare cursa 
nebunească a înarmăr.lor. în 'ca 
re suni cheltuite sumelimensefpen 
tru fabricarea a tot Ifelul rde noui 
tipuri peifecționate de arme. în ca 
re sunt alocate sumeiimense pen 
tru cercetări și pentru tot felul 
de experiență în legătură leu 
războiul, cercetări și experiențe 
dela care monopolurile capitaliste 
așteaptă profituri de miliarde de 
dolari - în aceste țări cercurile 
influente se opun cu 'dârzenie orj 
cărei 'propuneri.-'îndreptate im. 
potriva războiului și a măsurilor 
de pregătire a războiului

Ai cenmând consecventa pol.ti
•h pacifice a ( . (R.jS. S. Vâsinski 
a spus:

„Politic a jioastra este constan 
*ă. Noi suntem împotriva întensi- 
ficarii înarmărilor. Suntem împo
*iva cursei înarmărilor. Suntem 
Knpotriva pregătirii unor rotii răz 
boaie și voim sa se pună odată 
capac acestor războaie deși știm 
ca această este legea ^societății ca
pitaliste ca războiul este un lei 
de lege de desvoltare a capitalis
mului.

In trecut voi observa hă răz
boiul nu este singura plagă, îm - 
pusa, neamului omenesc de capi 
talism. Capitalismul a fost când 
va 'un fenomen progresist și a 
luat locul feudalismului. Dar mai 
târziu. în procesul desvoltării sale 
istorice, el s’a transformat lîn- 
tr’o negare a progresului [și-a 
trăit traiul, iar locul său este luat 
de socialism. Capitalismul nu e 
insolit numai de războaie; el este 
însoțit de crize economice, de‘șo
maj, de prostituție, de 'crimă, A- 
ceste cunoștințe fac parte din 
abecedarul marxism-leninismului 
care a arătat Calea pentru înlătu 
rarea viciilor sistemului capita 
list. Dar pentru a discuta despre 
marxism-leninism, trebue să cu
noști cel puțin acest abecedar.

hi continuare Vâșinski a de 
mascat pretextele anglo america 
nedn dosul căruiafserascund ten 
dintele lor de a respinge propu- 
ner.le sovietice menite să deschi 
dă drumul Spre rcalizarea.unut a- 
cord comun cu ajutorul cărora 
pacea omenirii și securitatea 
mondială să fie asigurată.

A. 1. Vâșinski a spus: „Ce în
seamnă însă acest fel de a pund 
chestiunea ? Nu dovedește oare 
fel al în care este pusă chestiunea 
lipsa oricărei dorințe de a se a- 
junge la un acord ?vNu‘dă el oare 
de.gândit că chiar (dacă delegația 
sovietică ar accepta sistemul de 
control propus de ang:o ameri
cani, aceștia vor încerca să gă
sească vreun alt argument pentru 
a’c-vita realjzarea unui acord, pen 
i’ru a reiuza încheerea unei con 
venții cu privire la interzicerea 
armei atomice și la adoptarea 
unei hotăriri în legătură cu re

O rezistență înverșunată întâm 
pină (în aceste țări și propuneri 
de felul celei prezentată actual 
mente'de Uniunea Sovietică în în 
teresul ușurării grelei poveri e- 
conomice care apasă pe umerii a 

milii ane și milioane de oameni 
m muncii din 1 urnea întreagă De 
sigur, Inu ne putem aștepta ca 
propunerile sovietice să fie pri 
vite 'cu simpatie de către cercii 
rile în care profiturile de război 
sunt considerate o v irtute la fel 
de mare ca războiul însuși.

Există, 'în țările de (care am vor
bit mai sus, cetcuri leare (sunt'an
gajate ’în acțiuni cu (totul oDine 
consolidării păcii și securitățij po 
poarelor. După cum anunță zia 
rele, guvernul Statelor Unite se 
ocupă actualmente cu elabora- 
reajatrei pr<’ccte(de'legi care ur
mează să fie prezentate iCongrc.su 
lui american, în luna Ianuarie 
ip4<;. Acestei trei proecte sunt:

1. Proectul unei 'f oui legi cu
privire la sistemul de ^.împrumut 
și închidere”, în virtutea căruia 
Statele Unite vor furniza'Franței, 
Marei Britanii și țărilor Benelu 
xului echipamentul ' necesar pen 
tru 25 divizii blindate, t <

2. - Proectul de/lege relativ ’a 
stabilirea de baze americane cu 
caracter semi permanent în Fran 
ța, 'Marea Britanic, Olanda 
Italiaiși Germania de'Vest. I

3.1— Proectul de lege; relativ la 
stabilirea, împreună cu Canada 
a unei rețele de 'paze laertene in 
Norvegia,/Groenlanda și AlaskaU

Toate acestea se fac 'sub pre 
textul respingerii unor eventuale 
atacuri în zonele arctice.

Dar, astfel stând lucrurile la 
cehe putem aștepta/din/partea'u- 
nor delegați care reprezintă gu 
verne. ce se ocupă (actualmente cu 
elaborarea .acest or trei proecte 'de 
legi și a! altora (asemănătoare? 
Aceste proecte au la origină nă
zuințe diametral opuse sarcinilor 
și 'năzuințelor care au inspirat pe 
autorii propunerilor noastre cu 
privire la înterzicerea armei ato
mice și la reducerea forțelor ar
mate și a armamentelor. |

In 'încheiere Vâșinski a sub
liniat realismul propunerilor so 
vietice arătând că așa a_um( a- 
cum 20 am a fost posibilă interzi 
cerea folosirii în război a gazelor 
otrăvitoare și axfixiante, asemeni 
și astăzi poate fi (semnat un 'aco~d 
pentru interzicerea energiei ato 
mice. I l < —

Campania 
împotriva presei 

progresiste în Statele Unite 
NEW YORK, 15 'Radon. Di

rectorii a tp ziare 4iț irite în limbi 
strâme au publicat

o declarație în < arc d mas< ă 
arestarea lui Salerno directorul 
ziarului antifascist în limba italian 
nă care este amenințat cu depor
tarea p< motiv că < ste membiu 
al Partidului (’omunisl. Declara 
ția semnata de dire' lorii publ ca 
fiilor principale slav- din fratele 
Unite avertizează ca arestarea 
lui Salei-no constitue începutul u- 
nei campanii de intimidare a di
rectorilor presei progresiste din 
Statele Unite.
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în zona de ocupație franceză a întărit 
svonurile referitoare la apropiata relo
care a actualului guvernator miii ar fran
cez generalul Kocnig, a cărui atitudine 
..independentă” nu este pe placi! ameri
canilor.

Se comunică că generalul francez Koemg 
va fi înlocuit probabil cu ambasadorul 
francez Dciean.

* * *
Un înalt funcționar amercan într’o de

clarație făcută zilele trecute a căutat b> 

justifice viitoare uti i/ă 1 ale fonduri'or 
„planului Marshall” pentru cheltueli mi
litare prin aceea că „actuala sîiuație din 
Europa o cere”.
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Muncitorii dela atelierele 
CFR. Simerîa au fost chemați 

la întrecere socialistă de 
muncitorii atelierelor C. F. R. 

Turnu-Severin
(Urmare din pag. I-a)

-■ ■— Mărirea productivității 
muncii cu 11 la 'sută;

3.' — Reducerea cheltuehlor de 
regie cu 10 la sută;

4- ■— Reducerea orelor supli 
mentare cu 7 la‘sută.

5. — Reducerea absențelor ne 
motivate cu 0,03 la sută. 3

Ceferiștii din Simeria aflându- 
se angajați în acclaș timp și în 
întrecerile organizate în cadr îl 
întreprinderilor din jud ț, au pri 
mit ichemarea munci orilor din 
Turnu-Severin, și și-au luat anga 
jamentul, de a munci cu râvnă 
pentru a obține cele ptai frumoa 
se rezultate în muncă. l

Tip. „Progres ul“ — Deva

iCongrc.su

