
Vom avea
un plan economic

,,Pentru a putea tu eda o eco
I o nte planificată pe * are cea ni ti 
iu v parte a poporului (o aștea 
p.a dirt ] irtf a guv. viului - ara 
t< iov. Gh. Glieorg-hiu (fief, secte 
Lu ui general al p. (M. fR. 'in. expu 
'' ie. de motive la legea nație 
K marii. Xotată în ziua ,de 11 Iu-
II >■ a. <?. ieste necesar a trece
uneltele de producție în mâinile 
Statului. 1

\ au trei ut de atunci decât 
< uc-va luni și iatafcă.'în urma ac
țiune* mărețe care a crpiat’mpor
l. : te poziții socialiste în econo -
nț: 1 noastră, secretarul general al 
P. M. R., Președintele Comice* 
<i • Stat a Planificării, [a ‘mutul: să 
vină in fața Consiliului de Mini
ștrii cu un nou raport mare a șl 
fost aprobat, conținând proectal 
d ■ directive pentru alcătuirea pla 
nulut general economic pe an il 
1949. x

Oamenii muncii din țara "întrea
ga au primit culinare bmurie ve 
stea cea mare. 1 (

Cuvintele „yom ave& un plan 
eco. >mic!” Au fost rostitelcu rh il 
ta nd rie de ce* 'muncesc cu 
brațele sau cu mintea. '

Și într’adevăr, cine n’a auzit 
de mărețele planuri cincinale ale 
l . R. S. Ș_, care au transtor-
m. if'Ta-a Socialismului dintr’o ța
ra. înapoiată agrară într’un pu 
ternic Stat - industrial ,— agri
col. Care om al" linuncii nu știe 
unde duce anarhia în producția 
țarilor capitaliste, anarhie ce a 
domnit și în țara [noastră când 
Ia cârma ei se ’a^Iau bancherii' și 
moșierii. i (

B. SOMEȘFELEANU

(Continuare în pag. IJl-a)

Desvoltarea agriculturii în țările 
cu democrație populară*)

(Urmare d n numtrul trecut)
Rezoluția Biroului Informaliv ..Asupra 

situației din partidul comunist din Iu
goslavia” dă un ajutor e ÎVaordinar parti
delor comunisle și mim ilore-.i în preci
zarea celor mai însemnate sarcini care se 
pun la sate în faza actuală. Rezoluția a- 
rală că: „Experiența P.C. '(b) al U.R.S.S. 
dovedește că numai pe baza colectivizării! 
în massă a agricullurii esle posibilă li
chidarea ultimei și celei mai numeroase 
clase exploatatoare — clasa chiaburimii 
—■ că lichidarea chiaburimii ca clasă este 
o parte componentă organică a colectivi
zării agriculturii. Pentru a lichida cu suc
ces chiaburimea ca clasă și deci pentru 
a lichida elementele capitaliste la țară, 
Partidul trebue să desfășoare în prealabili 
o îndelungată muncă pregătitoare în ve
derea îngrădirii elementelor capitaliste dc 
la sate, în vederea întăririi alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănime, sub conduce
rea clasei muncitoare, în vederea desvol- 
lării industriei soda iste, capabilă să orga
nizeze producția de mașini necesare mun- 
«iiț-€olective în agricultură. Orice pri, ire> 
în această privință nu poa.e decât să pri
cinuiască prejudicii ireparabile.

Numai pe baza acestor măsuri, pregătite 
cu minuțiozitate și aplica e în mod con-* 
secvent este posibilă trecerea dela în-
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Penlra acoperirea lipsei to aer comprimat m mrnu 

ua fltBlierEle Centrele hwoșenl 
se pregătește turnarea primului compresor românesc

Mai ale du ă uilen i i arca întroduceiS 
mecanizării, | o ibila prin i.raiie de u- 
ne’.le și mașini prfeumati e de către Uniu
nea Sovietică, -în minele de cărbuni din 
Valea Jiului s’a simții tot mai mult lip?,a 
aerului comprimat. S'au făcut numeroase 
cereri de import de compre oa.c, însă nu 
s’a obținut nici un rezul at. In luni e L e- 
cule în mina de cărbuni din Ani » 
s’a defectat încă un compresor, ca 
a mai putut fi repus în ftinețe.

,,Ce facem tovarăși, în curanff” rămâ
nem iără aer comprimat” își spun a mi
nierii, luptând cu greutățile [îp ci Ale a'.

Turnători dea A C.P. Petro,en u gă
sit răspunsul. S’au consfătuit cu to i c t 

mode- 
toar e

1“ IU

N’cio-

dela lurnă orie 'ngiieri m eș.ri. 
lari și turnători ți au hotărît să 
corpul compresorului.

La început păreau să șovăe ... 
dată până acum n’a fost tur.iată în țară 
noastră o asemenea p.esă, mai mare de 
două o ri decât cilindru de lo omotivă, dc 
o construcție foarte complicară, cu trei 
rânduri de miezuri. ,,Hai tova ăși să ne 
apucăm1 de lucru” — și-au spus inginerul 
Scadovszchi, maestrul modelar Linder Ru- 
dolf și modelară Gu ca F.aui c, Gurca Lu- 

grădirea elementelor capitaliste dela sate, 
la lichidarea tor”.

Rezoluția B roului Info ma iv a înfierat 
încercările demagogice cu caracter de a- 
venlură, ale fracțiunii lui Tito, de a re-‘ 
zolva în pripăl prinlr’un de.ret birocra
tic, problema lichidării elementelor capi
taliste la țară, sarcină care cere o muncă 
și o luptă atât de îndelungată.

Pornind în politica lor și în [întreaga, 
lor activitate practică dela Re o.uția Bi
roului Informativ, partidele co.nunLte și 
muncitorești foto. e c în spirit creator ex
periența de însemnătate isioii ă ideologică 
dobândită de P.C. (b) al U.R.S.S. în lupta 
pentru construirea socialismului in U.R.S.S. 
ele țin seama de particula, itaii.e iscorice 
ale desvoltării țărilor lor, sintetizează în 
spirit criic propria lor experiență pen
tru a elabora punctele de program rela
tiv la reorganizarea sociali tă a agri
culturii.

Partidele comuniste și mun.itoiești stu
diază și popularizează pe o scară întinsă 
experiența construcției colhoznice victo
rioase în URSS, importantele realizări ale 
țărănimii colhoznice sov e.ice și rclul is-

’) Artic 1 de fond publicat tn »pen« 
tru pace trainică, neutru democrație 
populară“ Nr. 23 din 15 Oct. 1948

I

(Continuare în pag. IV a) 

dovic, Luț Șleian, Wcchter Karyl,, și O- 
nea Francisc.

„După ce noi vom face modelul, Tova
rășii noștri dela turnătorie au sâ-ț toarne 
ji vom avea astiel compresoare f cute de- 
noi, pentru minele noastre. Dar știți to- 
1 iiSș să terminăm mode uJ în ci stea zilei 
de 7 Noeinbrie, ziua aniversării Mărci 
'evoluții din Oclomvrie”...

Lucrul acesta s’a petrecut acum vreo 
d u 1 luni. Cei cin i modelări, împreună cu 
maestrul și inginerul, s’au străduit, învin
gând multe greutăți de ordin tehnic, șl

I. BRANEA ’ 
(Continuare în pag. 111-a)
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Muncind .pe bâzâie între . i suialiMA-

Minerii din bazinul aurifer 
al Munților 
importante

Lfpsuri ce
munca

l

Apuseni au obținut 
succese în
trebuesc înlăturate

Muncitorii din bazinul aurifer al Munților Apuseni se află, dela încetului-
acestei luni, angrenați 1 în întreceri soc a ide 
Muncind cu mai mult elan și cu eforturi 
de succese în producție.

Un fapt pozitiv al întrecerilor’ 
rezultat al unei munci intensifica 
te Iii constitue depășirile pe cate 
minerii ide aici le-au obținut pă. 
acum. Astfel, la minele Musariu, 
Brădișor Și Valea Morii, s'au 
înregistrat depășiri de norme ce 
variază între 90 și [138 "la•sută, de 
pășiri care au rămas constante 
în cursul primelor 13 zile scurse 
dela începutul lunii curente.

La fel și Ia'minele'Ro ia Mon 
tană, cele mai însemnate depă
șiri 'dc norme variază între 2^3 
și 400 Ia sută, Lși 'chiar la abataje 
le cu perforaj manual, două e- 
ch'pe. au reușit săfuepășcaseâ nor 
ma

*

In 
râie, 
a.

cu câte 150'și 250 la sută.
întreceri locale

cadrul întrecerilor socialiste gene- 
au avut loc în ziua de 16 Octombrie 

c. întreceri locale între 4 echipe de 
mineri. Și, rezultatele obținute, putem1 
spune că sunt într’adevăr unice. Astfel, 
echipa tov. Șerban Petru a depășit norma 
cu 1.891 la sută, urmând apoi echipele 
tov. Oprea Ion cu o depășire de 844 
la sută, Grama Emil cu 838 la sută, și

Citiți
în corpul ziarului 

0 pogină pentru tineret 
Tineretul hunedorean 

sprijină lupta popoului 
grec și spaniol

Știri din Certe/ și Colan
Viața comsompliștiLor 

colhozului ,,Partizanul 
Roșu“

cu tovarășii lor mineri din Baia Mare, 
sporite, ei au reușit să obțină o scrie

de 738 Ta sută? 
sărbătorite de 
aici 
față

Care, și-a 
de întrece-

trebuia

nu sunt
minerii din Atu 
să pe depiin 

ma i de norme 
număr rela*iv mic 

echipelor

Lazăr Petiu cu o depășire
Aceste victorii au fost 

întreaga muncitorime de 
dovedit astfel viul interes 
rile socialiste.

Depășirile de normă
să fie g t c ,'e

Succese e obținulc 
nții Apuse,.,, 
satisfăcătoare. Depășirii

au fost obținute de un 
de echipe, restul echipelor d.pă.ind
cu puțin sau doar îndeplinind normele. Din 
acest punct de vedere, organizarea între 
cerilor, prezintă slăbiciuni.

In generai in cadruf linii c< r [or 
-° icljste organizat? între minerii 
din Munții Apuseni, se obse'vă u 
nc-1? tendințe de a .se (pune ac' 
centul — când e 'vorba ctp mări 
rea producției ■ — |pe efortul fi 
zic, 'Acest efort a'stat [a ba a în
trecerilor organizate între cele pa 
tru echipe dela minele Musariu 
și Valea Morii. Orijtocmai dato
rită acestui fapt asemenca intre 
ceri 'se pot organiza țar, ele e- 
puizând muncitorii, fiind în ul- 

H. N, Doreanu
(Continuare în pag. IlI-a)
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Tineretul întâmpină ziua de 7 Noembrie 

cu realizări în munca
i

Tineretul alaiuri de întreaga 
clasă muncitoare va sărbători in 
ziua de 7 Noenibrie cea de a \i 
aniversare a Marei Revoluții So 
cialiste. j

Această mare zi va ii sârbă 
tontă de toți oamenii idin (jura noa 
stră prin realizai ile obținute în 
producție.

Muncind pe baze de ‘întreceri 
socialiste ei luptă să obțină o 
producție cât mai ridicată, să 
lichideze cu absențele nemotiva 
Ce, să îmbunătățească calitativei o 
dusele, etc..

In aceste întreceri sunt angre
nați și tinerii din uzinele și fa - 
bricile județului n© tru. Astfel 
tinerii dela T. M. S- Hunedoara 
ai4pio\ocat la întrecere tinerii 
din Vulcan, la Cugir Itmerii sunt 
angienați în întreceri lo ale, ]a 
fel ca și în Munții Apuseni ș. a

Ei au reușit să obțma astfel 
însemnate succese în pi o lurție. 
au avut depășiri considerabile de 
normă, s'au încadrat efectiv'în lu 
pta pentru îmbunătățirea călită 
ții produselor.

Succese se semnalizează în tor 
.te părțile județului, succese care 
sunt cu atât maiunarii cu cât mun 
ca este mai bine 'organizată, așa

cum c i azul ia Cugir. (
Elanul cu care tineretul s'a lin 

cadrat in întrecerile in muncă 
arata câ ei sunt '< onștie-nți de im 
portanța măreței sărbători a Jp<i 
porului muncitor jx> care o astea 
ptă cu mâmile încordate pe uneL 
te. I

Efo’ tur,le ntprecupețite pe care 
tinerii le depun în Ifabricile și u- 
zinele în care muncesc Ivor face 
ca ziua de 7 1No?mbric să fie 
întâmpinată cu realizări nemai 
întâlnite până acum ca o ade- 
vărtă sărbăto ire a clasei munci 
toire din lumea întreagă.

Ne scrie un elev dela țcoala profesională 
industrială Hunedoara

Pornim în noul an școlar
câlouziji de lozinca: nici un corigent, nici un repetent

A început școala, o școală nouă tn 
care lli muncitorilor, țăranilor și î.ite- 
lecltialiloi progresiști — spre deosebîre- 
de tiecui — -iși ga e c cu prec;ideie locil

Entuziasmat d> transformările pe care 
actuala reformă a învățământului le-a adus, 
tânărul Radu Zaîiiria. cjcv al școlii pro
fesionale in 'u triale c'e’a IM.S. Hune loara 
ne sene:

Șco 1I.1 nouă, creată prin lupta
Partidului Muncitoresc Român, 
ne a deschis no ta fiilor de mit’lv

învăța. Toți au
a

un In-

I

Tineretul hunedorean 

sprijină :upta popcrului grec 
și spaniol pentru libertate, pace și democrație

Teroarea monarho-fasciștilor 
sprijiniți direct de impcr.ialismuHa 
merican, continuă cu intensitate 
în Grecia. In Spania.'călăul Fran 
co având acelaȘ sprijin, uzează 
aceleași me.ole teroriste îndrep 
tate împotriva muncitorilor.

încadrat în F. N.fl . D. R. t;.ne-|
4

I I I ■

ȘTIRI
Certej

— La exploatările aurifere Cer 
tej. echipele de transport' al 'mi
nereului sunt formate aproape în 
întregime 'numai din tineri.

Datoiită elanului cu care'ei a i 
muncit au reușit să depășească 
norma la transporturi cu 36 la 
sută. ' i '

— Tinerii muncitori din atelie 
rele acelpraș exploatări au luat 
hotărîrea de a veni in ajutorul 
țărănimii’’ muncitoare în actuala 
campanie de însămânțați. Astfel, 
alături de cei vârstnici, încadrați 
în echipele de reparatțunelte.'s'au

D I N I
deplasat in satul Nojag unde 
reparat 
rănilor

uneltele agricole 
săraci.

Călan 
cadrul întrecerilor 
cinstea zilei ide 7

ale
au
țâ-

I

orgaru
Noem-

. in 
zate în 
br e, un piumăr deU^țU. T. M- iști 
din localitate în ziua de 12 Oc
tombrie a. c„ au 'prestat in uzină 
un 'număr de 86 ore 
voluntară.

- - Echipa de șo: 
locale a descărcat în

de muncă

). brigăzii 
numai 10 

ore un vagon de isare adus pen 
tru aprovizionarea muncitorilor de 
i.< uzinele „Victoria".

I

retul hunedo.ean nu a'rănia^ pa
siv fața de această situație. In 
toite centrele muncitorești. in 
toate orașele și satele din județ 
au avut lo~ meetinguri în care 
crimele fasciștilor din Grecia și 
Spania au lost înfierate.

Prin'moțiuni adresate F.'N.'T. 
D. R.-ului tTnerii de (ai‘ci șia'i a- 
rătat solidaritatea cu lupta tine 
rilor'dpmocrați din Grecia și Spt 
nia,',prin zeci de (moțiuni fși mii de 
cărți ] oștale adresate ONU lui au 
cerut încetarea tcioirci din cele 
doaă țări.

Tineretul din județul nostru e- 
ste alături de eioicele popoare 
Grec șî Spaniol care cu arma în 
mână luptă pentru libertate, pa 
ce și democrație împotriva impe
rialismului și a fascismului.

I ineretul hunedorcan e con 
știent de faptul că, 'cauza Greciei 
democrate c cauza lumii întregi. 
De ace'ea el duceio (.campanie acti 
vă de susținere și ajutoare a foi 
țelor democratice de aici. 1

ciior, țărani și intelectuali 'rin - 
știți cele mai largi odbilit iți de 
desioltare. rinerîi meseriași nu 
mai sunt acum împiedicați d • a 

posibilitatea de
deveni cadre folositoare prin 

cunoștințele lor, desvoltării Rep« 
Micei no istre Populare, In drum 
spre socialism”.

Scrisoarea se tncfiee apoi cu
demn către In reg tine elul studos de a 
învăța câl mai mult spre a putea con
tribui la construirea un< i țări puternice I 
fericite.

No spune seri o ireal— 'u r 
meii dela ], M-fȘ Hunedoara por 
nim iu 1 o 1 . 11 icolarC*ălâ'1 iți d 
'o i( >; ni'i un corigent; nici ui 
repetent, ('ăl; uziți de știința mar 

stă leninist; stalinislă, o n < on 
tiibui activ 1 1 <0 stru rea -ocî.ilis 
inului in țara noastră.

Această scrisoaie caia terizează dealtfel 
condițiile tn care s’a început noul an șco
lar: o școală a poporului care a st mulat/ 
și a desvollat dorința de cultivare, dra
gostea de ș iinți a tineretului nos ru.

I

Calendar muncitoresc
oarele răs 6 37

■ ap, 17.23
Zile trecute
Zile rămase

703
71

Vineri
194-1 — Unilăț.Ie Ar;na‘ei

ev. Armatele Populare jugos'a\e, 
eliberat Bil radul iapita a'lugosțaviei 
de cotropitorii hit'eriști.

Roșii împr un»
ai

Tipografia Progresul
Sxeculo f

î

Pe bordul unui mic avion ne luăm1 sbo- 
rul din Voronej, pornind spre Sud, in 
raionul Alexeevski. La aterizarea avio
nului suntem întâmpinați de secretar, 1 co
mitetului raional al comsomolului, Mihail 
Castornâh, un militant tânăr și energic

Mergem împreună cu el spre c 110 ul 
„Partizanul Roșu”.

Cât vezi cu ochiul, se întind ogoarele 
de pe cari a fost culeasă de curând re
colta. strânsă în mari căpițe. E coaptă 
și floarea soarelui și rapița. In livada 
colhozului a ârnă me ele pe crengile în
doite de greutatea fructelor. Lângă oVl- 
cea se văd stupăriile.

Pe drumurile comunale întâlnim care 
și camioane încărcate cu grâne. Colhoz
nicii au obținui o recoltă b mă și î se 
grăbesc să vândă cât mai multe grâne sta
tului.

In drum spre colhozul „Partizanul Ro
șu”, însoțitorul meu Mihail Castornâh, îmi 
vorbește de activitatea organizației co.n- 
somoliste a ace.-tui colhoz. Ea e a cătuita 
din 25 de tineri și tinere. La șeAițe’e lor^

Viața comsomoliștilor colhozului 
„Pcrtizanul Roșu"

comsomoliștii discută probleme din viața 
jnlernă a Uniunii Sovie i.e. In îimpul ier, i 
se desfășoară o vie activitate în cer
curile și școlile de instrucție poli i ă. Sub 
conducerea organizației lo.ale ,'e pârlii, 
comsomoliștii duc o a.țiune de agitați 
în sânul tineretului dese, editează zirri 1 
de perele „Stahanovis ul ’, oigan 7. ază con 
ferințe și referate. In cercul agro oui 1. 
bibliotecă în izba — sală de lectura, 
pretutindeni comso, o'iș i lî mai î estă 
nesecata lor inițiativă. Cu toate că a esț 
sal se află la o distanță de zeci de 
kilometri de centrele cultura e, ti i o ii 
lui sunt pe deplin informa i asupra 8 • 
turor celor ce se petrec în inericr 1 ț ii 
și peste hotare. Este meritul cornii i i- 
lor și comsomoliș i or lo ai cari muncesc 
cu sârguir.ță la luminarea c.illu a ă a po
pulației.

Actualmen e toți com o., ol știi 1 c.ează

pe ogoare. Ei \o. să t r...<ne cât mai iute 
muncile pe câmp, spre a întâmpina ani
versarea de 30 de ani a comromolului cu 
noi succese pe câmpul muncii.

Iată în sfârșit și sa.ul, inundat de ver
deața livezilor, cu un ma e ?az în cen
trul lui, iar la margini, fermele de ani
male bine înzestrate ale colhozului, ham
barele lui pține cu noua ezol ă de grâne. 
Salul are și o moară.

Am vrut să fa.em în primul rând cu
noștință cu co .ducă orii! i o 1. omoliștikr 
acestjji |.aj, Siu.eon Dercaci. Ne<m adre
sat paznicului de a direcția colhozului.

— Cine stă acum acasă sa.i în r 
rou?. ne răsp nJe a e 'a — du.eti-vă 
pe câmp, ii le, după vâ c a a a a. a rlj o 
să-l găsiți.

Și des.h .â..<l fțr.a a, lăr nul a nic 
ne arată cu mâha îico ro să ne d.ce i.

Lângă liodele înalte du luia o ma, ,ă

de cosit.
Era aproape pe vremea prânzului și 

mașinistul fă.ea ij inul ur. Se a-ro ic de 
noi un tânăr ars la față, de vreo 10 
de ani, întHo haină specială de lu ru 
și se recomandă a fi secietaiu! organizației 
comsomolisle sătești.

Simeori Dercaci e vorbă: eț, se pricep 
perfect î.a țoale clic t un le colhozului, ci
tește, cunoaște bine agronomia. 'Am a- 
flat din vorbele lui că colhozul nu 
prea maie, n’are mai mult de peste o suta 
de curți țărănești. Totuși, el a semănat 
cu grâne de primăvară peste 500 de hec
tare. Recolta mijlocie a grâului și s 
cărei este de 18 chintale, pe unele fu: ii 
ea fiind și mai marc.

Vedeți, ce recoltă îmbelșugată- 
porumb! — ne spune, zâmbind rnâncf^
~ Q*1 cosiți cu această secera osr, 

în timp de o zi?
~ ' - oj t licitare. O normă i

jumălalc. 101 tuiercțul inun eșțe la no1 
cu zel. Fiecare v.ea să facă cat n^i muie 
șl câl mai ti e In î ..re rea social s ă se



r.1’R ' NO! 3

M.aisterul Comerțului și al Alimentației a stabilit
Noul regim de lucru în ore suplimentare O Din câmpul muncii #

BUt l'REȘTl 19 (Agerprcs). 
Mint-tr ml Comerțului și al Aii 

1 4 ii aduce la cu ioștin.ța ca.
I»v d. ia <1<- 201'ktombrie I94K au 
expțr. i io ite autorizațiile pentru 
liu ’ m ore suplimentare. înt e- 
pr .1- i il ■ unuând sa facă toate'e- 
toi .urile, cn munca să fie astfel 
o'ga .izată încât să Se desfășoare 
în timpul normal de lucru de opt 

-ore |>i zi.
J)J t dispozițiile djc mai 

sus f. excepție industria ext'ac 
tiv.i >i transportoare ale căror 
autor-z.ițiuni existente se preiau 
ge>c până li 15 Noenibrie 1948, 
cu o1 ligjția însă ca'întrepriade-ri 
le respective să depună cel maî 
târziu până la 31 (Octombrie 1948 
piogi nie amănunțate de lucru ia 
Ministerul Industriei sau la \4in1 
sterul Minelor și Petrolului, ca

Vom avea un
_________ (Urmare din pag. I-a)

-Vriei- se știe că (deșirară no 
stra era o țară ,,eminamente a- 
grico' pământul ei nu eVfi lu- 
• rut <u tractoare și (mașini pe ca 
re o tehnică desvoltată 1 (le ar ii 
1 mut j unc la dispoziție. Pădu 
ril ■ noastre erau stârpite 'dar lă 
ra < a -a se |foloseaș:ă lemnul ca 
malcrie primă ci .ca unarfă (de ex
port. zăcămintele de gaz metan 
și cărbunele n’au fost [folosite în 

«■ndu-tria hmei iar , că i t.le 
pe trolifere au fost (secătuite’fă 

ra m o socoteală ’de trusturile 
străine. ' 1 1

D;.-.- ch'ar și fabricile existente 
lucrau nu ceeace putea să co uri 
bue fi r cficarea nivedilui’(cf<- via
ță al poporului muncitor ciice.a 
ce adu- ?. ma' mult (profit în bu
zunarul capitaliștilor.

Apo.. as gurarca indep ndenței 
țar i noastre și construirea so ia . 
lismv.lni sunt imposibile fără să 
se realizeze această sarcină mă
reață care este planificarea' eco

nasc noi maeștri ai agricultura. Jude
cați ș du .i.ieavoaslră: două trei ni din 
muncile de pe câmp suni Lfăptuite de 
colhozn; :i tineri. Ne mâr.drim cu acest 
lucru

Facem biți oșlință și cu co.nsomolkta 
Ralia St. e.ito, o tânăra î.iallă, ene . că 
Ea conduci, o echipă de tine.e, alcătui a 
•din S fele Rația ne poves i cu plăce e că 
împreună cu prietenii săi, ea a obținut 
câte treizeci de chinta e de grâu de lamă 
pe o suprafață de douăzeci heciare. '■

Vorbește ca un adeva at agronom de 
mă^u | e aii le-a îifăpl iit pe ogorul 
lucra1. ■ ’ e hipa ei. Au ser.ânat semințe 
mari, a.e e curățite. Pe fiecare hectar 
au adus câle 15 tone de tngrășămir e de 
animale, iarna au înt; ră t at pt ogor le ă- 
turi de paie și crengi uscate pentru a 
tijțTnc zăpada și a pă 1 a făt tnai muliă 
umezeala li pământ. In aceste locuri bân
tuie ces seceta.

Primata ir. edial ce s’a uscat pămân
tul, fetei? au greblat semănăturile, au înt

re le \or propunețsprt' .soluționare 
Ministerului ( onu rțtilui. 1 o ale ce 
lclalle întreprinderi. \or puiet 
cere'Ministerului ( o nerțiilui prin 
departamentul de care depind 
dar numai în cazuri bine iiistifi 
cate, regim de Orc suulimeutare. 
depunând o .lata cu cererea și pro 
gramele de lucru suplimentar.

Minerii din bazinul aurifer
al Munților Apuseni au obținut importante

succese
(Urmare din pag. I-a)

tima instanță chiar < ontrariî.scovu 
lui vizat. Nu depășirile șporad 
ieri de normă, chiar-dacă ele sunt 
mari, sunt cele mai (importante.'ci

plan ecnnomic
nomică. ’■ 1

Deaceea lucrările prcgălito ire 
care, au loc acum țsunt ’de o împor 
tanță covârșitoare pentru dezvol
tarea jmai departe a (țării noastre..

Organizațiile de partid, orga
nele sindicale, toți oamenii mun 
cii, vor t rebui săflsejconsidere, mo
bilizați în această acțiune. întoc
mirea la timp și ((cât Jmai exactă 
a prqectelor de plan ’pe între - 
prinderi, trebue să devină io kpreo 
cupare principală a celor zdc mai 
sus.

Dar-la lucrările pregătitoare ca 
re vor avea Ioc, 'să femintiin me 
reu un lucru: dacă (țara'noastră 
poată să treacă într’un timp refa 
tiv scurt la o economie planifica 
tă — piatră de (hotar fin desvolta 
tării economiei aioastrg -- acea 
sta se datorește sprijinului tpe [ca 
re ea l-a primit 'și-l (primește me 
reu din partea măreței /Patn 1 ,a So 
cialismului fără de care nu =e 
poate concepe mersul nostru îna
inte spre socialism.

B. SOMEȘFELEANU

fati, au plivii de două ori ogorul.
Am văzut și semănăturile de floarea 

soarelui și deasemenea și culturile de po
rumb și cartofi. Pretu indenl acelaș ta
blou: păinânful bine lucrat, nici o bu
ruiană. Floarea soaielui e mai t.allă decât 
omul, făgăduind o recoltă de ceî puțin 
25 chintale la hec'ar. Porumbul e în per
fectă staie. După cum afirmă țăranii bă
trâni va da în acest an cel puțin 30 
chintale la hectar.

Uilându-te la aceste tinere fețe, ve
sele, pline de viață, te încredințezi că 
ele vor obț.ne lot ce-și pun în gând. Au 
făgăduit să obțină în acest an't> recolta 
de 25 chintale la hectar. Și. s’au ținui 
de cuvânt.

Seara, când ultimele raze ale soarelui 
dispar la orizont, tineretul se înioarce în 
saț, împreună, băieții fetele. Se aud 
râsele, glume, Pe întinsele ogoare răsuna 
cântece voioase, trezind ecou i depărtate.

K. Viaocurov

La Atelierele Centrale Petroșeni
se pregătește turnarea primului 

compresor românesc
(Urmare din pag. I-a)

iată că astăzi, cu aproape o lună îna
inte de termen,,schița a devenit un ,,com
presor” nou de lemn... Cu toți îl pri
vesc și sunt mândri că în curând tova
rășii dela turnătorie, după modelul lor Vor

în muncă
depășirile chiar mai mici, dar con 
stante, care trebue să ia un ca
racter general.

Să nu fim unilaterali

Pornind la întreceri socialiste 
atât 'minerii din Baia Mare cât 
(și cei din MunțiilApuseni.,și-au sta 
bibi obiective concrete.

In general, însă, atenția, este 
atiasă cu precădere de ^produc
ție, celelalte puncte, ca economia 
de explosiv, reducerea absențelor 
nemotivate ctc. fund prea puțin 
urmărite, cu toate că prczintă a- 
cciași importanță.

Absențele, de exrimplu, la mina 
valea Morii s’au redus prea pu
țin, ba uneori chiar 1 ’depășesc 
pe cele din luna 'precedentă.

In aceste întreceri un rol deosebit ’de" 
important îl joacă gazetele de perete. 
Dacă toate cele cca. 6 gazete ■ ile perele 
care există în Criscior și-ar îndeplini ro
lul pe care-l au, cu tot numărul lor mic 
ar putea fi„ pentru început, suficiente.

Un exemplu: gazeta de perete 
dela Gura Barza tratează concret 
problema întrecerilor și în ace- 
laȘ timp face și (evidențieri în mun 
că. Astfel, acolo vedem tcă tov. 
Sâna Ion dela transversala ,,Po 
staia”, a 'depășit norma icu 179 
la sută, și totușii.a<avut uiiconsum 
specific de explosiv mai mic cu 
39 la s'^tă, ca (cel idin luna trecu 
tă. ‘ 1

Pentru câșt'garfia drapelului

Minierii din Munții Apuseni Îndrumați 
de organizația de partid — luptă cu 
elan și hotărîre pentru a depăși chiar 
obiect .vele stabilite la începutul înțreceri- 
lor. "Succesul lor depinde însă de felul 
în felul în care v or reuși să desvolte reali-i 
zările de până acum și să înlăture lipsu
rile și scăderile încă existente.

Desăvârșind întrecerile, perina 
nentizând depășirile do norme, 
angrenând cât mai multe echipe 
în întreceri lo .ale, urmărind reali 1 
zarea fiecărui punct al întreceri j 
lor, îndrumătorii strângând 
legăturile lor cu massele, fziua o 1 
7 Noembrie va fi 'întâmpinată cu I 
realizări într’adevăr neraai întâlni 
te până acum, iar 1 drapelul', murgii 
va fâlfăi deasupra minelor dm 
Munții Apuseni.

H, N, DoreJnu 

turna conipre oare noi, care să re/<4v» 
lipsa aerului comprimai In mine.

,.E greu, se cere multă răbdare și a- 
tenție, însă așa cum am reușit noi s* 
construim modelul, vor reuși și cei de la 
turnătorie să-1 facă din fontă”.

In aceiași zi seara la Pelroșenl. tovz 
Miron Conslantinescu, ministrul Minelor țl 
Petrolului, a avut o consfă'uire cu con
ducătorii de exploatări, șefii de echipe, țf 
minerii frunla ’ în prodi’ițe, asupra greu, 
tăților și a Jelului cum decurge friunca. Nu 
a fost exploatare dela care să nu fi 
ridicat un tovarăș și să spună” <— 
avem aer comprimai ruticient”. Diept ras. 
puns un tovarăș se ridică șl anunți ci 
modelării dela A.C.F- al1 terminat mod< ul 
compresorului de aer lip ,,Borsig” și ur
mează să fie turnat de turnători care încap 
pregătirile în vederea turnării.

Acum, gândurile tuturora se î idreap’J 
către turnătorii de'a A.C.P. cu convingerea 
că — „Da! Vom avea compresoare, vor» 
avea aer comprimat suficient” produs do 
compresoare fabricate de noi, cu brațele 
și mintea noastră, compiesoare româ..ești’9 
din ce în ce mai mari.

I. BRANEA

In cadrul întrecerilor

Toate grupele 
dela secfîa sculărie UMS. 
Cugir au depășit normele 

pe Septemvrie
Uzinele U. M-rS.tCugh‘ Șec 

ția 'Sculărie, s’au organizat în
treceri pe grupe.

La siârșitul lui Septembrie, fa 
cânduse bilanțul rezultatelor re 
eșite din întreceri s’a constatat 
că toate grup.Ie au dcpăș'.t 1.01- 
ma; | \

Grupa lăcătuși șublcre cu 42 
la sulă, freze cu 33) la sută, as- 
cuți-torie cu 31 la sută, strung 29 
la sută, lăcătuși dispozitive, șl - 
fuit plan, și exteriorfeu ,27 la suta, 
șlefuit.interior cu 19 Ja sută.

Alături de muncitori s’au în
cadrat și conducă o ii secțiilor 
cari cot la co. muncesc pentru a 
contribui cât mai curând la o 
1:0.tă reducere de prețuri.

Condamnați pentru 
contrabandă de carnu

Organele, polițienești din Lu- 
peiti au înaintat Tribunalului din 
.Petroșeni pe măcelarul M 
Karol din Lupeni, împreună cu 
Balog Maria și Craciuncscu ya 
sile din Livadia, pentru <o a iț 
clandestin cu carne de vită.

1 i'ibunalul Pctioșeni a rondam 
nat pc măcelarul Mangar.o? Ka 
iot la 4 ani închisoare, iar pe, 
Balaj xjaria și Crăciunescu Vasi 
le la câte 6 'luni închi.r.o.u\.
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Hot&rîrea ce*ei c-e a !9-a plenare 
d Consiliului Central al Sindicatelor Soviet e 

cu privire la convocarea de al 10-lea 
sindicatelorcongres al

in ședința plenară a comitetului Nr. 
1 al Adunării Gene.ale a Națiunilor Unite 
A. 1. Vâșinski, șeful delegației sovietice, 
a rostit în ziua de 12 Octombrie un ma
gistral discurs. Cuvântul clar și 'răspicat 
al delegatului sovieli a răsunat la O N. 
U. ca un rechizitoriu făcut instigatorilor 
la răsboiu a 
este sort ită 
teii eșec.

Marele și
Vîșinski a începui prin definirea categori a 
a poziții'or opu e ale ceior două lagare: 
„un lagar care apăra . o îsiX'vent 
pacea și securitatea popoarelor 
și urmărește luai' ’> unor hotârîri 
care să <‘onstîtuc primul pa's șj'îi’e 
o reală reducere a annamentelor 
și a forjelor armate, primul pas 
spre eliminarea aftienințărti unui 
1 ou războiu și spre consolarea 
păcii și celălalt lagăr £are cont' 
nuă'politica pe care (a'urmat o pâ 
nă astăzi și care, [inspirată din do 
rința de a amâna consecvent, de 
a zădărnici aducerea la îndepli
nire a masurilor de jinierzicere a 
arme atomice și de (reducerea for 
țelor armate cel puțin !de către 
cele 5 mari puteri, 'așa tcum s"a 
pi opus de către Uniunea Sovkti 
ca”. f 1'

Susținând propuner le sovieli.e, singure 
capabile să realizeze un acord internațional 
și să rezolve în n od fericit arzătorrea pro-i 
blemă a păcii, Vășinski, cu fermitatea 
caracteristică unui ieprezen ant al uriașului 
bloc al socialismului și păc i mondiale, 
a trecut 
cruțătoare toave argumentările iezuite ; 
propunerilor imperialiștilor anglo-saxoni 
slugilor lor.

Rând pe rând, argumentațiile false 
înveninate de evidentă rea voință pen 
aplanarea litigiilor interna ionale izvorâte 
din politica provocatoare și șantajicti a 
monștrilor omenirii au căzut 
de argumentele pline de o 
logică a delcgalului sovietic.

Subliniind polili-.a sinceră 
ventii pentru ■ a e și colabo a e 
r.u'.t, delegatul sovietic a precizat în a- 
celaj timp. atitudinea categoiiră a Uniu
nii

căror diplomație șantagistă 
unui inevitabil ți lamența-

cuprinză orul discurs al lui

prin tocul unei demascări ne- 
ale 
i ți

ȘÎ
ru

srărâmae 
impecabilă

i conse.- 
nte nați'’-

Sovieli e
,.Putem 
diferite, 
teme sociale deosebite și 
colaborăm, ca.ă ne iespe:'ăm unii pe 
alții în ciudi deosebiri de ileolo.ii. 
în ciuua deosebirii de sisteme roiiale” 

spre a .e spulbera orice confuzii asu- 
felului de colabo.are a afirmați 
.Noi voim coaborarea pe baza res
pectului reciproc, pe baza încrederii 
■ ace re nașie din ace t respect: o fcc-J 
laborare dela egal Ia egăj”.

Scoțând în evidență incontestabila ca
racteristică a propunerilor sovietice de 9 
corespunde și înmănunchia aspirațiile piș- 
"nice ale popoar.lor dornice de progres 
și libertate, delegatul sovietic a subli
niat adeziunea largă de care se bucură

iar
1 •

i

I

*

1

în acest sens 
să avem 
putem să

spunând i 
ideologii 

avem si - 
pu em să

propunerile sovietice din partea tuturor 
popoarelor care privesc'în ele ,,un semn a) 
păcii și un mare act de umanitate intre 
popoare” precizând: ,, cei care vor vota 

împotriva acestor propuneri nu vor a- 
vea nici adeziunea nici spiiiuul po
poarelor din întreaga lume”. z

Demascând cu alâ a vjg< a e și exCclitațe 
documentara po itica lăsboini ă a im| eria- 
liștilor ameiicani și sa.epțiior lor, șeful 
delegației sovietice a arătat încăodata 
CINE VREA PAGE Șl CINE VREA RAS 
BOI.

Analiza minuțioasă a 11 a1 islralului dis
curs rostit de Vâșin.ki la tJbuna ON< 
U-lui, a arătat limpede sub lor de ’Sii- 
(ioane de oameni că aslă'i la ONU. stau 
față In față pacea și răsboiul.: Oamenii) 
muncii de pretutindeni văd în Uniunea 
Sovietică reprezentanta și apărătoarea 
consecventă a păcii, văd pe exponenta'' 
propriilor lor interese a cărei aii udine 
dârză și necruțătoare în lupta împotriva 
instigatoii or la nord ră-boaie — impe
rialiștii anglo-america i — îi Hiobițizează 
și îi stimulează în lupta comună și îib- 
tărâtă pentru instaurarea și apărarea păcii

I

I

MOSCOVA, 19 (Rador) — Tass trans
mite: Hotărîrea celei de a 19-a Plenare 
a Consiliului Centrai al Sindicatelor So
vietice, cu privire la convocarea celui de
al 10-lea Congres al Sindicalelor.

1. Se convoacă [lentru ziua de 19 Apri
lie 1919 cel de al 10-lea Congres al Sin
dicalelor sovietice cu următoaiva ordine 
de zi:

a) . Rapoartele Cornul ului Central at 
Sindicatelor sovie.ice și ale Comi-iu de 
Control a Comitetului Central al Sin
dicalelor sovicice.

b) . Despre Slatutul Sindicatelor.
c) . Alegerea Consiliului Central al Sin

dicalelor sovie.ice șl al Corni i 1 ife Con
trol a Consiliului Central al Sindicatelor 
sovietice.

2. Slabilire.i ordi ici de alegeri a de- 
Iegaților și normele de reprezenlaie li 
cel de al 10-lea Congres al Sindicalelor.

3. Iu perioada dela 1 Noembric 1948 
la 15 Martie 1949, se vor prezenta ra
poarte și se vor ține alegeri ale Comi
tetelor Sindicale de fabrică locale, regio
nale, orășen. ti, de regiuni, de producție, 
industriale, de linii de comunicație, di - 
trictuale, provinciale, pe icpub.i i și cen
trale.

Prezid'umul Central al Sindicatelor so
vietice $1 Comlteie'e Centrale a e Sindi-

calelor, sunt însărcinate să Intocnua-cit 
ordinea în care se vor desfășura dirile de 
rapoarte și alegerile, datele convocatorii 
și compunerea numerică a de eg.iților 1 01» 
greselor pe lamuri de producție

I. Convocarea celui de al IO-!ea Congres 
al Sindicatelor este cel mai important ele
ment politic din viața simll.aelor. Con
gresul va face bilanțul, schițând arcîntle 
pcnliu îmbină ățiri a nai de] ar e a tu un cil 
sindicale pentru ridicarea rolul i -in 1 a-, 
teior ca școli ale comunismului.

Rapoartele și alegerile or anelor sin
dicale trebue să se desfășoare 
desvoltării ptogre ive a criticii 
criticii bolșevice asupra neajun- 
Ilvității organelor sindicale.

Plenara Consiliului C. mia! 
Sindicatelor sovietice < hiarnd 
ou membrrii sindicat' lor. p 

mtmcitoi rii și funcționai ii 
fășoare pregătirea zilfi celui >'d Vil
10 lea tO'.gjes al sindicatelor -ub 
seninul desvoltării progre ivr- a 
întrecerilor socialiste p litru în
deplinirea înainte <!»_• t?rmen a 
planului cincinal stalinist do'după 
război, pentru ridicarca pro I 1 ti 
vttațti muncii, pentru micșorarea 
prețului de cost și îmbunătăți:<• i 
calității producției, pentru rid: a 
rea mai departe a nivelului de 
viată al poporului sovietic sub 
semnul unei uniri șițmai'strfnse a 
a membrilor sindicatelor șt a 
tutor ‘muncitorilor în jurul Par 
tidului 'Bolșevic, în jurul Mare 
Iui 'Stalin,

pe baza 
și au o- 
f|or ac-

ll
pe 

toți 
i di s

Noui succese ale armatei democrate
grecești asupra monarho-fascistilor

SALONIC, 19 Rador). Postul 
de|rad:o Grecia Liberă anunț 1 că 
în noaptea de 16'Octombrie a.'c. 
unități .le armatei democratice au 
atacat orașul Ptolonaid. Vreme 
de Șase ore, s’au dus lupte îndâr 
jite. Importante obiective milita

re Tnonarlio fasciste au fist di - 
struse. r

In aceiași noapte, unități ale 
celei de a zecea (divizii (de armate 
democratice au dat o luptă cu' <jpl 
de al 9! j-lea batalion monarho- 
fascisț pricinuindu-i pierderi greIe

——————————

Desvoltarea agriculturii în țâri e cu democrație populara
(Urmare din pag. I-a)

toric al industrializări ță ii pen ru recons
trucția socialistă a agriculturii.

Plenara Comitetului Cen.ral al Parti
dului Muncitoresc Polonez și cea a Co
mitetului Central al Partidului Muncițo- 
resc (comunist) Bulgar, care s’au ț nut de 
curând, au adoptat o serie de ho ărîri 
concrete în ceeace privește munca la țară. 
Plenara C C. al P.P.R. a siabilit un pro
gram amănunțit de ajutorare a țărănimii 
sărace și mijlocașe și de îngrădire 3 
chiaburilor. Programul prevede o scrie de 
măsuri concrete pen.ru a desvola și reor
ganiza stațiunile de închiriere a ma i ilor, 
pentru a asigura o politi.ă de diferen
țiere în aplicarea i.npo. i clor și un pur.ct 
de vedere de cla ă î:t acordarea creditelor 
la sate. C.C. al P.P.R. a subliniat nece
sitatea de a se lărgi,prin toate mijloacele 
rețeaua de cooperative de desfacere si 
de aproviziona-e, de a se reînoi complect 
aparatul e.onomic și admiiisiraliv la sate, 
de a înlătura din acestea chiaburii și 
cozile lor de topor. C C. al P.P.R. a sta
bilit că ajutorarea prin toa;e mi loaceie a 
țăranilor care manifestă dori ița de a se 
asocia în cooperative agricole de pro
ducție este o sarcină de cea mai mare

importanță Hotărîrea subl niază faptul că 
singurul mijloc de a se a igura cu . Je- 
vărat creșterea rapidă a bunei stări la 
tară și de a lichida exploatarea țără
nimii muncitoare de către chiaburime, este 
Lrecerea dela gospodăriile țărănești î.idi.i- 
duale la gospodăriile coleclive. C.C. a] 
P P.R. a pus în gardă partidul împotriva 
primejdiei unei soluționă i p 1 ite a 5- 
cestei probleme isto ice.

Plenara C C. al P.M. (c) B.
să dea țărănimii tot ajutorul în ce pri
vește crcaea de gospodă.ii agricole coo
perative de muncă (T.K.Z.S.) și întărirea 
lor. Munca rodnică a gospodar i|or agri
cole cooperative 
rănim ii

CC.
luri de 
lor, de

a hotărît

trezește în rândurile țS- 
un
(c) 
de
a 

de mașini și tractoare, de Iută i e a fer-i 
melor de stat, de desvolare a industriei- 
de mașini agrico'e și de îng ă.ăminte chi
mice, — crearea gospodăriilor coopera
tive agricole este un factor însemnat îîn 
reorganizarea agriculturii pe baze cc-l 
lective.

Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Român a subliniat în hotărîrile 
sale necesitatea de a se urma cu și mai

bulgare 
al P.M.
politica 

înmulțire

interes crescând.
B. a arătat că ală- 
îngrădire a chiaburi- 
numărului de stațiuni

• 1

mullă fermi‘a‘e pol.;[ica de îngrădire și 
dc înlătura.e a el'menlelor capii al te la 
sale, de 
accentuată 
pozitelor, 
reale etc.

Partidele comun’ste și munci ore.ti din 
țările cu democrației populară trag con
cluzii practice din Rezol iț a Bi-oultf In
formativ și iau o s rie de măsuri, ti ■ ând* 
să întărească din punct de vedere ideo
logic și organizatoric rândurile lor. Ele 
acordă o deosebită atenție p b emei în
tăririi organizaților de pârtii sătești. a 
înlăturării din acestea a chiaburilor. Ele 
tind să întărească vigilența de clasă a 
organizațiilor de partid sătești, să le facă 
mai apte de a sta în fruntea luptei dusă 
de țărani săraci și mijlocași împotiiva 
chiaburilor și pentru aplicarea tu suc
ces a tuturor măsurilor lua e de puterea 
populară la țară.

întărind prin toa'.e mij'oa ele alianța de 
luptă a muncitorilor și țăranilor, — a- 
ceastă chezășie sigură a victoriei — per* 
tidele comuniste și muncitorești din ță
rile cu democrației populară pășesc cu 
fermitate spre noi succese în lupta pentru 
întărirea forțelor democrației și a socia
lismului.

a se duce o politică ’i mai 
ae difere 4 ere în aplicarea lm- 
în domeniul cokctărior de ce

lip .. i' ’ n g r e $ u!"

pen.ru

