
I

Să lichidăm orice urmă de negii- 
j rță sau delăsare în muncă
Sine deosebire de li nile 

Mai, Iunie >i Iulie, când 
producția dc Caihiipi di i Va 
lea Jiului, datoritei pio cu 
tului toarte ridicat de i c. 
bseiițe nemotivate care 
ajungea in unele zile l i 28 
la sula, a suferit o scade

pini pe o galerie, deo ire e 
deraiase un vagoiiet. In !o 
sa ridice vagonetul și,să .ducă 
tu nul la destinație, au p'e- 
cat la puț stopând astfel <ir 
culația :n galerie și t do lata 
produc/.i. Un caz asemănă 
tor, este acela al tovarășii-
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re simțitoare, încețiind din 
luna August, în urma scade 
rii țnoccntului de absențe in 
motiv.ate, producția a înre
gistrat creșteri din ce în ce 
mai mari, reușindu se inele- 
pl.rii ea programului de pi o 
dixițte la toate exp'o itările.

lh-la începutul lunci Oc 
tombrie, 1° urma o ganizăi ii 
mai temeinice a întrecerilor 
socialiste, care au cuprin-» 
iimssele largi de mineri și 
mai ales în întâmpinare 1 
lei de 7 Noembrie _ 
versarea Mărci 
Octombrie 
măr We e|chi]>e 
însemnate depășiri d

In această 1 iptă, mai 
hitâmpinate încă multe 
greutăți și lipsuri, c,i li 
]*surde de utilaj, materiale 
etc., l.psuri pe care, cu ela 
nul lor în muncă, 'muncito ii 
mmelor din Valea [iuliti \o 
ști să le învingă.

Insă, în afară de aceste 
greutăți, mai sunt și altele, 
care du p. Cate, sunt cauzate 
de unii muncitori.
In timp ce echipele |tov. Bou 
Ludovic, Vasile Io :f, Mezi 
11a I. și <-dte fmulte echipe 
muncesc în abataje reușind 
sa realizeze depășiri consi
derabile de norme, tovarășii 
Bul ga Iona și Albu Iona, 
au'părăsit trenul culvagoneți

lui llogiiiati Komulus, < arc a 
lisat calul singur pe o ga
lerie transversală, plecând să 
taie butuci de lemn pentru 
a i lila acasă, în timp te mi 
norii din abataj aveau nev oe 
devagonete goale pentru în
cărcatul i ărbunehii, sau ca a- 
cela al Fanarului Bol o ’U.h. 
care a i u*t un Jtein'n într'un 
vtigoijci distrugând ins! i 
lația de lt comprimat în ur 
urma cărui fapt a'pus în im- 
>osibilitate pentru câtva ti np 

ica în abataje- La mina 
ii, mecanicul Onea de

ci ocomotiva Diesel, 'a 
iisy o fără să o de-a în 

e tovarășului din 
limbul următor, Care ajgă 

sit o cu o garniturii spartă, 
întrerupând astfel transinor 
tur le, în acclaș timp produc 
ția pentru 4 ore. Fot la Lu 
peni, din lipsa maestrului 
Ocrogici, o mașină de Ir'va! 
a fost 1 p ită dedneeanic timp 
de 8 ore.

Mai sunt și alte cazuri a- 
semănătoare, ’C3"re pro, in în 
cea mai mare măsură din 
neglijență, din nerespecta - 
rea măsurilor de siguranță, 

' precum și din del isa 
re. Astfel de cazuri, ,cu ma 
te că sunt puține, pot avea

(Continuare în jjag. IV-a)

Tfaia poțt. plătită In

Realizând programul de producție

Minerii rieli iwe de fier
dela Ghelir luptă pentru îndeplinirea 

anr.ujammtelor luate
Absențele ne otivate au fost reduse c 4,34 la sută

In t ara e.piriu.li i 
ganizalc in întâmpini.: 
ritm tot mai viu, c e /ini 
muncă specifice între liudeii r angienale 
producție.

Este cuno culă clic; ar. .1 ia în
trecere a minerilor dpla I . liuc 
dresată ce’or dela Glilr-Jar in urma 
căreia minerii celor dou i mine de 
fier dau angajat să d p ț ască p o- 
du ț.a de minereu, s? reji.ci con
sumul de material e drlo/iv, să re
ducă numărul absenți [or n motivate 
dela lucru și să îngrr’va că cât mai 
bine utilajul și uncl.i ,e de lucru. In 
răspunsul lor, minei ii dela (du Iar au 
, , ca jb;ralu , 'ecerii ă fie
prelungită [rână la da a de :u r>e- 
cembrie, luândi:-și în ac laș li np 
angajamentul ca și zi a Marii Re
voluții So iali le din Oc o.nbrie s’o 
înlâmpine cil rezol a e cât se 
de irumoa e în niun. ă

Și înlr’adevăr, minerii dela 
Iar au reu.il ca pe primele
decade ale lunii Octombrie să rea
lizeze programul de produ ț,e, în

II ale 
il I d

poațe

< jlie- 
do::ă

Din inițiativa GENERALISIMULUI STALIN 
prin liotărîrea Consiliului ele Miniștri al Uniunii Sovietice 
și a comitetului Central al Partidului Comunist (bolșevic)

Un plan măreț pentru transformarea na urii
pe un teritoriu de 120 milioane hectare
va fi pus în aplicare în U.R.S.S,

MOSCOVA, —■ Z’arele comentează hotărî.ea Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice și a Comitetului Central al PartiJului- 
Comunist (b), adopta ă la ini iriți . a Genera issimulci Salin „asupra pla
nului pentru pro.ecția pămân.urilor arabile, alte narea ie.olte or de ce
rea e cu cele de furaje și construirea de lacuri și rezervoare de apă 
pentru asigura:ea recoltei spori.e și stabile în regiunile de stepă
din ja.tea europeană a U R.S.S.”
Această hotărîre oferă un pro* 

gram concret de acțiune pentru re
facerea planificată a naturi și pro
pășirea agricultură în regiunile de 
stepă din U.R.S.S.

Holărîrea aiată că sece a perio
dică și vânturi.e arzăloaie care bân
tuie în regiuni.e de stepă din par
tea europeană a Uniun i So.ietice. 
provoacă pagube imporlan.e agri
culturii. In accliș timp, ști nța a 
arătat, și expcr.e ța ce or mai bu e 
co'hozuri, sovhozuri și s’ațiir.i de 
maș ni și tractoare, a co.a.ir nat că, 
prin fo ocina ur.or r.eode pori io 
în a^ri.ut.ra ace or legiuni, se' 
pol produ.e îeote s abile și supe
rioare, pre um și resurse f r.i,ere 
pentru desvol arca șeptelului.

Pentru aceasta es e nece ar ca 
toa.e cohozurile și so.’hoz rfe din 
regiun e de s e ă să î c apă d n a- 
nu! 1919 să in.rod.ică pe ceară în-

linsă un sistem de măsuri agricole 
pentru propășirea agriculturii, sis
tem La at pe în.ățăura emin nț lor 
savanți ruși Dokuciaev, Kos i ev și 
Wi.liams, și cunoscut ca i,temui 
de recolte prin al.ernare.. •

Acest sistem prevede plan area u- 
nor perdele de păJu i în jur.l sur
selor de apă, de-alungul margineii 
câmpurilor, a povârnișuri or, a ma
lurilor de râuri și lacuri în jurul 
eleșlcelor și rezervoarelor de apă, 
împădurirea terenurilor n hidoase, 
precum și a'te măsuri.

Co i:en â.id a ea tă holărîie, PRAV 
DA scrie:

Sistemul șoca i t a de c i pers-' 
pec i e ne i, i a e cesvoltăiii forțe or 
productive în agricultură .Nu e— 
xi .ă n;n i a emă ă;or în conJ.i ii e 
capilalismul-i i i i.i nu ar pu.ea 
exista. t

Capitalismul este incapabil

nu numai să refacă in mod 
planificat natura dar chiar 
și să impiedicc exploatarea 
netniloasă a bogățiilor pă, 
mântuirii. Fertilitatea so!u - 
Im iț cade in Statele Unite. 
Tăereanemiloasă a pădurilor 
a provocat acclo arozitmi 

(Continuare în pag. IV-a)

l

ce

zidruhtî

sea a de 
întrecerile

ne ur- 
ijitr* un 
ni e lc 
<e n

neiri ot i vale dcl.labsențele
datorii! muncii de limu- 

dusă de Org. de Palid și
— au putut fi redu e cu

I linp 
Iu ru 
ore 
sindical
■1,31 la sulă.___________________

(Continuare in pag. IlI-a)
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Ultimele știri 
din st râinatate

Muncitorimea din Valea J.ului înfierează

Josnica înscenare a procesului 
împot.-!v<x__Qonduc5tori!or 

Partidului Comunist Americrn
Marți 26 Octombrie a- <. 

au avut loc la toitu . xp'.oa 
tarile ȘÎ întreprinderile din 
Valea J ului mari meclinguri 
de solidarizare a ininiriilo 
rimii din această regiu ie, > u 
lupta dusă de munc.toi im,ca 
atner'cană în frunte cud’arti 
dul Comunist American, im 
potriva imperialismului și a 
manevrelor sale de fasciza
rea vieții publice'din (Statele (Continuare în p:-g. I'l-a)

Muncitorii și țăranii
din Sântămăria-Orlea au repus in 

funcțiune fabrica de cherestea lăsata 
în paragină de fostul patron 

contele Kendeffy
La Sântămăria de Piatra - 

târlea, pe lângă „moșioară’ . 
Contele Kendeffy și-a făcut 
d n sudoarea muncitorilor 
din împrejurimi o ,,fabricu-

Miercuri a început în fața Tribunalului Militar din București

Judecarea grupului de 
complotiști spioni și trădători 

în frunte cu Alex. Pop, Bujoiu, Auschnitt ș.a.
BUCUREȘTI, 27 — In fa a T i- 

buna’ului Mi|i ar Bucureș.i. a în
cepui a i ditnin aț i j deva ei p o- 
ce u ui grupului de co ploii.- i s io
ni și liădâ o i (.o.npus din: A exan- 
dru Pop, I an B 1 oiu, Glieo-g e Mâ
nu, Max Aus-.hiiilt, Nicolae Mă- 
gineanu, Dumitru Gir o gl iu, Ale
xandru B. lș, Horia Ma e.ariu, Gli.

Bont lă, Nicolae Petra, cu, Eugen 
Teodorescu și Nistor Cliioreanu.

Numiți se fac v inovai de crimă 
de îna'lă trădare, de spionaj, com
pot, ac ivi ale subver ivă, țerori ță 
și sa’ otarea e onomiei ță ii, în com
plic la e cu a enț i cer n i o- in pe
ria isle ai unor s a.e str ine.

(Continuare în pag. JV-i)

ță" de chereMea oi ,uu ^a- 
ter, uei circulare și jalte u- 
nelte necesare și fabricării 
de mobile, o moară și o tur 
bină electrică cu tjutorul că
rora își asigurase venituri re- 
spcctab;le.

Până in 1044. câtva timp și 
după acea, toMe mergeau mi 
nunal. Accste vmici depen- 
d nțe” ale ..moșioarei’’ prin
deau foarte bine ,,domnului 
conte", deoarece cassa de 
fier ii era în p rmanențâ pli
nă. Cât privește situația mim 
citorilor ei a\eau dreptul 
doar la mizerie și foame

După 23 August, treptat, 
clisa mvneiteare, a luat iu 
mâ nile sale putersa po iticâ,

Bartha Karcl coiesp, 
(Continuare în pig. IlI-a)
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Cronica filmului
Cinema „Proj*resul“ Deva

FIUL REGIMENTULUI1
Realizări și lipsuri

Dup.i o sapt amâna intre.i 
• â sacrii icatti aventurilor i i 
ră sfârșit alt: lui Tarzan, iala 
și revirimentul, lucii lin film 
sovietic, încă Uil succes, i olt 
firmat d' neobișnuita ai Iu n 
ță de public de care s’a bu 
curții.

,,Iiul Regimentului" se îu 
scrie alături de capodoperele, 
genului: ,,Inima de copil" și 
„David t ’opperiield”. Câtă 
deosebire totuși între creații 
le lui de Amicis §i Dickcns 
?i creația lui Valentin Ka- 
taev! Suferințele predestina 
te ale unor desmoșteniți ai 
soartei în societatea burgbe 
ză de o parte, Jertfele pline 
de eroism ale copiilor din 
Țara Socialismului de alta 
parte. Melodramaticii dezo - 
lanț la cot dintâi, romantism 
revoluționar străbătut de un 
optimism sunător la cel din 
urmă.

Neuitată va rămâne în(min 
tea spectatorilor, ca și a ce 
lor ce au citit romanul Jui Ka 
taev, figura lai Vaniușa,, Cin 
bănașul", micul erou al ți
nui crâmpei din crunta inele 
stare pentru apărarea pa ■ 
triei sovietice. Singurul su
praviețuitor al familiei sale, 
exterminată de bestialii co 
tropitori nemți, la o vârstă 
când abia se familiarizase cu 
abecedarul, micul Vania Soln 
țev se trezește pe front, în 
mijlocul acelei atenții spe - 
ciale deprinsă din vorbele 
tovarășului Stalin că în Țara 
Sovietelor omul este capta 
Iul cel mai prețios. ,Deși 
mic, este totuși un suflet de 
om". Dar Vaniușa, simțind 
în ei chemarea unor virtuți 
ce mai târziu îi vorțdetermi- 
na cariera, nu se împacă cu 
idtia de a fi țjrimis în spa 
tele frontului și cu o perși 
stema de om matur Fin ho 
tărîrile sale reușește să ră
mână în prima linie, -ta fiu 
al regimentului. Înconjurat 
de grija și dragostea ostași 
lot sovietici — atât de bine 
ilustrați de fruntașul Biclen 
co, sergentul Egorov și că
pitanul Enakiev — el face 
războiul cot la cot Fcu cei 
mari, trece prin primejdiile 
cele mai grele, îșițriscăjviața 
la tot pasul, dar nu știe ce-i 
frica, nici desnădejdea. Vie 
tona nu va întârzia 'să vină 
|și' aceasta va fi și a lui.Vaniuj 
șa, care jși va .vedea t’încă un 
vis cu ochii, învățând (arta mi 
litara pentru a deveni lofi- 
țcr, poate la acelaș'regiment.

Acțiunea filmului deși sim 
plă, abundă în scene de un 
dramatism sguduitor, având 
tot timpul în centrul lor pe 
I ravul Vaniușa, alternate 
cu scene înălțătoare, ca aceia 
a defilării elevilor școalei 
militare, în care apare și'tov. 
Stal n, supremul protector si 
îndrumător al bravului ti-

iietet snvietii . •Xtit.osfei'a a 
pâsătoaie a gtozat ilof râs 
boiului este fericit atenîiarfl 
de o serie (lent ornante vesele 
provocate de umorul tiatu- 
ral al lui Vaniușa, < te tării 
a fi un coțiil preco e în sen 
sul burghez al euvântuli'i, 
constituie o .mtu ipare atțuțira 
oniuhn nou mmtilat- ral.

Micul fura lankin, în'tohtl 
hn Vania, s’a afirmat ca un 
real talent, înterprelându și 
rolul cu o remarcabilă înțe
legere a notei juste in țout i 
varietatea situai.iunilor și ren 
șind să procure spectatorilor 
emoții artistice de neuitat.

Vasile Brelan f

i

Biblioteca
Teodor
Prelucrare

Expoziția Gazetelor de Perete din 
Valea Jiului la Petroșeni

1 a l'elroșeni,
Sindical , Gheoighe A; oslol”, în ca
drul ( oii iliului S-indi al Județean V. 
Jiului, «'a organizat o expoziție a 
ga ele or de p rele ale in re raderi
lor și irrsliluțiilor din Va'ea JmliL

I >< cum intri în sala de expo/i. 
ție, te izbeșlî in pii.mil rând de 
aspectul tehnic al gazelelor. Unele 
din ele sunt foarte fruuioa e, hui 
sunt realizate de 
specialiști ți mai 
muncitorilor,

Reparlizaiea în 
nu este destul de 
piu, gazeta de perete a minerilor 
din I upeni e te ascun a înlr’un colț

în sala Clubuluj'de sala, deșt desenele și aili.olelw 
sunt foarte b.me, ( nând cont de | o. 
sil.ili.uțile de reai -aie redu e ale ii i- 
nierilor. Un imn al mi ie i or, ecrb 
de către min.iu) Ce.nișa C n.lantiii. 
care a alias atenția miifor vizita
tori, e'pu» în a adă paze ă, ogiln- 
jdeșle avâiru. și atiiudiica nouă față 
Ide mun ă a muncitorimii ii inicre dic* 
Valea J utili, imn ca e re iucho' 
cu strofa:

O fi ea muma noastră grea 
O facem însă pentru noi, 
Din plin ui toata dragostea 
Având în față orizonturi noi.
Cele mai multe aiticole uni a- 

xale je înreie.ile sec allsie în lin
tea zilei de 7 Noembrie, arălând- 
cuin decurg întrecerile socialiste 1j 
întreprind rde îe-pccli.e. |r cum J 
angajamentele și obie.tivele între
cerilor. IJcsencle și a ticojelț în ge
neral oglindesc difcii e aspecte ale 
producției.

Gazeta de perete a seci. 1 mir.» 
Pelrila, se remarca atât prin as
pectul tehnic cât și conținut. Arți- 
lo'ele crise de mâ ni.e greoai.- ale 
iii i n e r i I o r, conțin angaja
mente pentru a fi în Jr, n ea prod_c- 
ției, iar grati ul arată d pășirile do 
norme a'e grupelor de a a est sector

Un a pe I iiin.o îl da și ga -cta 
de perele a P.epurației din Pe- 
trila, li care sunt de renrircat ar
ii.oleic i arc og nde c ruinat aspecte 
a'e pro 'u ț e la pre a ațic. ca I o- 
vații, perfecționa i și cum decur r- 
inlrc.crea intre prep.irația Pelr la -T 
I u icni As, e le a c . 5 ăt a e sc por 

gazete <|e)a di- 
a : falnica ,,\ 1 - 

mine i or dia 
a el e.r lor de|a 

pre.un si » 
expl. fo- 
iin i -

către descnuton 
pu in de hiâinilrt

i

lor
fără ta

fiitr-aga

•i <*p l
mu t dr«fî d' 

a | rofeso I r
mai

ia;oirte cea
din Per. ș ni, nu eoni « 
v e ific< în i uți, i re-pc» 
articolele sunt se i e de

colhoznicului
Lukianciuc

după V. Cornilov
Ce cărți ictiți?
Aceasta întrebări' a loit 

pusă nu demult de funcțm 
narii c lubului colhozului,,Cea 
pacv" d'n regiunea Roșior 
cetitorilor săi. Ei au impar 
țit colhozni ilor mici fonnn 
lare cu întrebări.

Avem în fața noastră unul 
din aceste formulare, care 
c.nținc o enumârare a căr
ților și broșurilor cetite anul 
acesta. Ele sunt în număr 
de câteva zeci: ,,Povestea 
unui om adevărat", de Bo- 
ris Polevoi, „Furtuna” de 
Ilya Ehrenburg, „Sânge re
gal" de scriitorul american 
Louis Sinclair, ^Agrobiolo - 
gia" de academicianul Lașei? 
co, diferite broșuri agri ole 
și de știință popularizată ca 
de pildă, „Cum preface o- 
niul natura plantelor”, „Care 
este cauza secetelor și cum 
se poate lupta împotriva lor" 
„Experiența obținerii de re 
colte Logate de grâu",l„Cum 
este construit universul", „O 
riginea corpurilor cgreșii", 
etc- f

Un formular a foat com
plectat de bătrânul colho 
nic Teodor Lukianciuk, caic 
care lucrează la o brigadă 
de câmp. Cu toată vârsta sa 
înaintată iei a absolvit
colhoz școala secundară se 
raia și cursuri speciale 
gawzate pe lângă centrul de 
maș'ni agricole și tractoare. 
Lukianciuk citește mult

Seara împreună cu soția 
sa Maria citește cărți, reviste 
noui și discută apoi cele ci
tite. '

Biblioteca colhoznicului Ln 
kianciuk numără astăzi peste 
500 de cărți și broșuri dife
rite. înainte de războiu el 
a avut o bibliotecă de 1.500 
de cărți. Această bibliote
că s’a pierdut în tim'pul o- 
cupațici fasciste. Astăzi I.u 
k.naciuk își formează din 
nou b-blioteca. Printre căr

/

în

or-

țile s.ile se numar.i operele 
clasicilor liteiatuiii nise șt 
intei iiațion iii iRușkin, Go 
gol B< I nski, 1 urcheniev, Di 
ckens și alții, pre u n și nu 
me'.oase curți ele literatura 
pol t:c t și <lr- agronomie.

L.uk.am iuk urmar.-ște cu 
atenție toaj?; rontățile |ito 
rare. Presa smietici. diferi 
tek cataloage spcci;ile M pe 
sturilc de radio anunță regn 
lat ce cărți se tiflii sul; ti
par. In clubul colhozului 
sunt afișate' placarde, care 
arata câte și'ce fel de cărți 
vor fi puse în vânzare de c- 
dituril ■ sovietice în cursul a- 
nului curent. Numai editura 
agricola va $ oate de 'sub 
tipar circa 300 de (carți iu- 
tr’v.11 tiraj total dc isA mi- 
liomie exemplare. Acc-asta 
înseamnă aproximai v de 
două ori și jumătate mai 
mult decât s’a cd t it in li
nul 1940.

Colhoznicul Țukianciuk a 
ie mijloace sufi iente pen 
trua-și achiziționa cărți r.oai. 
Anul trecut familia s.t a cri 
mit pentru zilele ținerii pre 
state circa 6o.coo 11/ le n 
bani.

Coli: o nicul Lukianciuk, ca 
și toți consătenii săi, vizitea 
ză regulat biblioteca colho
zului. care numără circa 8 
mii de volume.

Cărțile contribue la lărgi
rea orizontului colhozni i'or, 
îi ajută să-și însușească cuno
ștințele agronomice necesare 
Citind broșurile editate de'e- 
ditura de Stat agricolă, Lu
kianciuk, din colhoznic de 
rând a deven t un agricultor 
de frunte. Astăzi Lukianciuk 
conduce o grupă de câm'p și 
folosind cele mai noui rea 
lizări ale științei a 
obține din an în 
tot mai bogate.

Cartea a intrat 
viața și obiceiul 
rului sovietic.

vedea și ța alte 
feri e în're, i muc 1 
coza” din l.upcni, 
Aninoa-a, Len.a.
Aninoasa si Lom-a, 
Rc.epției C.F.R. Pc.ro eni. 
rest ie ă din Jieț (Loiea) 
luliii miner Vul.an ctc.

Sunt însă o pa te d n gaze e care

gronomice 
an recolte

adânc în 
agrfcullo-

«e t >« uu 
Nu

pere< iau 
Mint ex[»u e 

rari sunt con-

se margine c la probleme geneiaîe 
Articolele nu sunt sutienul legile 
de mun a și vieața Intrip U.H 
gazele care au fo t mono, oliza'e de 
numai doi Irei speialișli, 
fie anlienată în junii 
massă.

Gazeta de p rele a 
Petroșeni, conț n' 
seamă și 
secundari 
proble ' e 
live, iar
o singură persoană.

Mai surff gazele cu mici li MLrl 
în<ă exfo ț a acr as a <• te bia- c. 
irită, deoarece ea va fo'osi ea »• 
schimb de e cperiență

() serie de lip ie i 
în organizarea acestei • 
se știe <-a-i gazele de
parte la con u și r a e 
p< litru î diurna e și
diții'e de parii are |a c ncurs. Nu 
s’au mol i izal i ni ațile ijii i, org. -* 
ma ă Io a'e p e uni și Atei. Cer> 
Irale Petro eni. Apoi nu se : ie li 
inlraiea î.i cămin unde se află ex
poziția Trebuia pjs afa a un a ia 
cu îndemn la vizitarea expo/lli i 
chiar o gazeta afara.

Insă a e le lip uri, din care p li
tru viitoi se \or fraze inățaininle 
pc-n'ru a li î la ura e, sunt cu n> li 
depăși'e dc paiț le pori ive al.- c - 
poziției. Ața cum a fost organi-r 

/ele
e\;oz ția i azclelor de p- 
inlicprindciilor din \ -ha 

un pas ui ia# pu 
r d ă ii i i. eu lui e ca ură 

.torit ii r ia t-a e ra.ni.ric de 
din Va'ea J ului.

A Petruș,
coresp

/ala și tu n a.i fost îcri*e ar I 
expu e. 
rele a
Jiu’ui, consliiue
dru r.u
a ir. u n 
prouu. ție

In întrecerea pentru pregătirea 
începerii noului an școlar

Școala Pedagogică Deva 
a fost evidențiată

Sindicalul piofeso.i'or din l:e.a 
inițial și orgari ai ’ e'eca de- 

an școlar, o în're- 
lo a e, a c-frui o- 

reno area, a.Tl.-n.i- 
școl Io lo.a'e pe 

o a o- în ro.lus în 
școlile nea tre pr n re o ma învăț - 
niânlu ui.

Pentru realizarea sarcinilor im
puse de î trece e p o esori din i - 
care școa'ă au mobilizat elevii șco
lilor respective și în strânsă cola
borare au reișil în mare măsură să 
imprime încet ulirui noul i an șco
lar o al i.oife ă de a’d entuziasm 
și îndemn pen'ru înJep iri ea no-.î'or 
sarcini ce trebucsc rea’izate în 
cursul a.eslui an.

In ziua de 21 Octombrie, — 
când au avut loc și serbările pen
tru deschiderea noului an școlar. 
— comisia de apreciere, compusa 
din profesorii delegați ai tuturor 
școlilor și reprezentanților U.AE.R- 
lui, ,a vizitat școlile încadra e în 
întrecere și a pro.e'at la verili area 
și aprecierea prin comparație a re
zultatelor obținu e îi f e are șcaali

Comisia a căzut de acord în una
nimitate ca Școa'a Pedagogică cia 
Deva să fie considerata câștiga 3a- 
rea înlie iri-, pentru frumoasele r -

a
chiderii noului 
cere între ș:o i|e 
bie tiv a fot: 
jarea și ornarea 
lin a s, i i i1 i i

lizări pe care le-a obținut In munca 
de ornare și pregătirea școlii Li 
vederea începerii noul-i an șc-lac.

In ziua de 29 Octom
brie a. c. orele 20,30 în 
sala cinematografului „Pro
gresul" în cadrul anivărsa- 
rii Komsomolului, va confe- 
renjia Tov Felcu Const. 

despre
Aniversarea a 30 de 
ani dela înființarea 

Komsomolului.
Dupâ conferință va ur 

ma un program artistic cui 
tural dat de organizațile din 
cadrul jurlețenei FN.T.O.R. 

Hunedoara- Deva

Tipografia Progresul
ÎÂxecuia i
imprimate comerciale fi*
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Din câmpul munciiI ■

Muncitorii și țăranii din Sântămăria-Orlea au repus în 
funcțiune fabrica de cherestea lăsată în paragină de fostul 

patron contele Kendeffy
>ag. I-a)

tadri pt ii,du și ;,| ' lupta pen 
tm râștigai’ea po/iț iilor e. 
oo^omice.

A»ta mi ia mai convenit 
.jdonmului conte '. Să ser 
ve*i«< ă fabrica lui intereselor 
cel»>' mulți ? Nu! <

A*lssat totul in|p uasire, și 
fabrica, încetul cu încetul 
a'*l< vr’nit o ruină. I )oar ,moa 
ra «' mai repara din qâud 
*n md, p. litru ;’i îi aducea 
venituri bune și aț>oiAlrebuia 
să servească el înșu.-i de 
ia.

Așa ;t găsit 
Wi urindetea 
T<vt l ru na și 
2 o mcitoi i.

z.i 35 
și 22 
za la

n.iiio.ah arca 
lui Kendeffy. 
un efectiv de

Muncitorii și țăranii au pornit 
la munca da refacere a 

întreprinderii
Ași au găsit-o acum inun- 

cit<»rii și țăranii muncitorii 
djr. satul dela zidurile 
stelu’ui. Așa ruinat 1 cum 
fă< > 1 parii d n sângele 
din

ica- 
era, 
lo'-, 

sudoarea frunților lor. 
,,S’" lase e țn ruină? Nu se
pot .1. Partidul i-a învățat sa 
reconstruias ă și așa trebuia 
să tacă, pentrucă numai ast 
fel ' or putea 1 ș' din Im cazuri.

S au strâns cu to’ ii, foști 
muncitori ai fabricei, țărani 
muncitori din sat și s’au ho
tar sa înceapă reconstrui. 
ția ‘abricei. Fonduri, nu a- 
ue.o». Erau însă brațele și 
dragostea lor de muncă, ho- 
tărji'ea sâ înlăture toate greu 
rățile.

I 1 7 Iulie, muncitorii și ță- 
ratmi din sat, în frunte cu 
membrii de Partid, au por 
nit l.i muncă voluntară pen
tru reconstrucția fabricei, 
clădirile de lemn ale. fabri
cei de cherestea, gaterele, 
circularele și celelalte instala 
ții ,iu fost reparate ;și puse 
în funcțiune-

Acum, în loc de 2 lin îea- 
minicitori: 13 bărbați 
femei. Feim. ilv lucrea 
confei ționarea kldițtă 

lor necesar» falnicei de mar
nu lada din Hațeg, iar bar 
Lății la fabrica de cherestea, 
în atelierul de mobile și la 
alte liniari mai gițele. ' 
Tot prin muncă vo'untară se 
construește un atolier pre 

cum și alte lucrări
Dar muncitorii nu s’au o 

pi it aici. Și au propus .să con 
struiască pe lângă fabrica ide 
cherestea o ck.dire de căra 
midii corespunzătoare, în 
care să instaleze atelierul 

de tâmpla. pentru mobile 
Au l'i t procurate 20.000 'că
rămizi necesare construi ț ici 
care au fost iran p >rlat ■ la Io 
cui < Qnstrui țiți în mod volun 
tar de către țăranii idin sat 
eu carele. Apoi cu Hoții au 
pornit 11 muncă pentru ridi 
< n ea clădirii, pe care și au 
luat angajamentul de a o ter 
mina în einstca zilei de 7 
Noembrie.

Deasemcnea, până 11 7 
Noembrie ei vor repara tot 
voluntar, turb na căreia îi vor 
mări capacitatea de produc 
ție energetică cu aproațpc 
sută la sută, astfel că se va 
putea alimenta cu curent fa
brica de marmelada din Ha 
țeg, gospodăriile din Sântă 
Măria, Orlea precum și fa 
brica de cherestea.

In prezent această între! 
prindere, care nu de.mult era 
o ruină, este un adevărat 
șantier, unde muncitorii ro 
mâni și maghiari din Sântă 
măria Orlea scăpați de 
jugul fostului mouer și de 
ațațatorile lui la desbinare 
între muncitori de n tțioiali

tați diferite, s’au înfrățit in 
efortul general în munca de 
făurire a unei vieți fericite 
pentru toți cui care mun
cesc.

Bartha Karol coresp. v 1.

Dornici de a contribui la ridicarea satulu lor

Tinerii plugari din Brâznic 
au câștigat întrecerea în fabricarea 
cărămizilor pentru

Iu cadrul 1 ntroceni inițiate 
de organizația de bază din 
Brâznic, la care au pârtiei 
pat toate organizațiil d, ma
să din comună, avândlca[Ob
iectiv fabricarea cărămizilor 
necesare cuflstrmrii căminu
lui cultural, organizația 1 ine 
retului Sătesc a câștigat in

Secția Alimentara CFR a devenit 
un prețios ajutor al muncitorilor 

de pe șantierul Deva-Brad
- -50 lei, iar pe șantier

servește mumai un fel la 
prânz la prețul de 10 lei.

Cfonca Amil, cortsp.

Odata cu înființarea șantic 
rului CFR Deva - |Brad,|s’a 
luat măsura ța pe lângă Ser 
viciul care areșleldus la'bun 
sfârșit această luci ne, să se 
înființeze la Deva o'Secpe'A 
limentară, care să aibă ca 
sarcină asigurarea hranei 
munciloriloi și a funcționari 
lor depe șântic-r.

Invingându se greutățile de 
început s’a reușit să se trimi 
ta zi de zi pâine pe șantier, 
fiecare muncitor și funcțio 
nar având dreptul la '1 kg. 
de pâine cu prețul de lei 14.

Tot în acest timp s’a în
ființat 5 cantine muncitore
ști instalate în punctele De 
va, Hagău, Valea Ceruele, 
Valea Izvoarelor și Brad.

La Deva, cantina servește 
masa de prânz și scara din 
două feluri de mâncare, la 
un preț care variază între 40

Sr

căminul cultural
trecerea, îcabzand to.ooo ua 
rămizi.

La întrecere au partu ițKit 
22 tineri, care prestând o 
1.400 01 < muncă .0
liniara sau clasat in lrun- 
le.i intrecer-lor, luându-șt an 
gajaincntul de a clădi și ar 
de cărămida tăcută.

In această acțiune s’au e 
vidcnți :t lim rir. Dobrota. B j 
da Constant n, Dân li Zc-no 
va, Fcirca S l'. iu vi 1 arta ' ra 
țian.

Sui cesul obținut d<- ti , ri 
plugari din Brâznic, dov de
ște entuziasmul cu car- ti 
neretul sătesc participă elec
tiv la acțiunile destinate re
construcției țării.

Minerii dela minele de fier Ghelar luptă 
pentru îndeplinirea angajamentelor luate

(Urinare din pag. l-a)

întreceri interne pe 
ech pe și orizoante

In ad ui întrecerilor socialiste din
tre ce., două m.ne, la Olielar au 
fost inițiate întreceri interne, cari 
în ultimul timp au cuprins un IU1- 
măr din ce în ce mai mare de e- 
chipe și orizoante. Un număr de 
38 echipe de pe cele 6 orizoante 
s’au provocat la întrecere între ele, 
reușindu.se în acest fel să se reali
zeze o depășire medie a normelor 
pe exploatare de 30 la sută.

Cea mai mare depășire a fost

obținută de echipa Nr 21 a mine
rului Cozma Vacile de pe orizontul 
I intern, 55 la sută urmata de 
echipa Nr. 55 a minerului Malta 
loan (Șalic), de pe orbonlul III 
intern, cu o depă,ire de 54 la sută.

o- 
Li 
la
IV 

h sută. O de
la sulă — dU 
orizonte ailate

Pe orizoante, locul I îl ocupă 
rizonlul II, cu o depășire de 85 
sută,, urmat 
sută, oriz I 
și Retlțoara 
pășire egala 
obținui alte
în intre<.cre intre ele: orizontul 1 u- 
caci

Reducere de 10" □
la roate cărțile traduse din 
limba rusă. In intervalul de 
la 1 — 7 Noembrie se va a- 
corda o reducere de io la sută 
la toate cărțile traduse din 
limba rusă și la cele scrise 
în legătură cu Uniunea So 
vielică.

Anunț
Subsemnatul Kleibel F.

J rancisc, domiciliat în Pe
troșani, str. Circulația i Mai 
No. 65, declar nulă și fără 
valoare în mâinile oricui se 
va găsi diploma de bacalau
reat, eliberată pe numele sus 
numitului, de Direcțiunea li 
ceului de băeți din Petroșani 
purtând (următoarele nume 
re ;No. fylinister ioS.i^No. 
Inspectoratului Școlar Alba 
lulia 446 din 1942 și No. li 
ceului 224 din 1949.

Kleibel Francisc

PALATUL JUSTIȚIEI
Sentințe pronunțate de Instanța speciala 
de sabotaj a Tribuna'ului Deva-Hunedoara

Instanța ț.pec’ală de sabo
taj a Tribunalului Deva-Hu 
nedoara, având în completul

Josnica înscenare a procesului împotriva 
conducătorilor Partidului Comunist 

American
(Urmare din pag. l-.i)

isteria războiului, vor fi ju
decați peste câteva zile pen 
tTu ,,antiamericanism”, pen 
truca s’au inspirat în munca 
și lupta lor din principiile 
marxism-leninismului.

Iată moțiunea votată de 
muncitorii dela A. C. R.

și o considerăm ca o mane
vră mârșavă, îndreptată îm
potriva libertăților poporu - 
lui american.

Trăiască lupta clasei mun
citoare din lumea întreagă, 
epntru pace, democrație și 
socialism.

luni închi 
a sustras 
uium și a 
batozei și 
din Strei

Moțiune
Noi, muncitorii Atelierelor 

Centrale Petroșeni, adunnați 
astăzi,26 Octombrie 1948/111- 
tr un mare meeting de soli
darizare cu membrii Parti
dului Comunist și muncitorii 
din U. S. A., fsuntem adânnc 
indignați de uneltirile impe
rialiștilor americani, ce duc 
America la fascizare și un 
nou războ . înfierăm josni
ca înscenare a procesului îm
potriva conducătorilor Parti
dului Comunist din U 'S. A,

Un portret al lui A. A. 
Jdanov executat de 

porcelan
Uzina de porcelanuri din 

Dulev, regiunea M°sco.a, 
execută în prezent 20 de far 
furii decorative de porcelan 
cu portretul lai A. Jdanov.

'Pentru reproducLbeb 
Pe porcelan a portretului 1 >i 
Jdanov lucrează cu mare în
suflețire cei mai buni p'c 
tori ai u inci.

Primele câteva farfurii cu 
portretul lui Jdanov aur i fost 
trimis; li Moscova.

de judecare pe Hora Dumi
tru președinte iar ca asesori 
populari pe Miluno MÎlan și 
Pogolșa Nicolae, a pronun
țat următoarele sentințe:

Pădurcau Matei din cori. 
Strei un a n și 6 
soare pentru că 
230 kg. grâu d n 
falș'ficat registrul 
Crișan loan
un an închisoare pentrucă a 
sprijinit pe Pădurean yatei 
la falșificarea registrului.

Țăndăulacob și Crișan Io 
an 1. Iosif din corn. 'Hărăw. 
o lună închisoare și/ș.000 lei 
amendă pentru că au (deținut 
piei tăbăcite-

Mânzatu Aron din corn. .Ba 
lșa, 2 luni închisoare și 1000 
lei amendă pentru tăbăcărie 
clandestină.

Dăian Teofil, Dăian Isaic. 
Dăian Vasile, Cișmaș Teofil, 
Car ca X'iorel, Romoșan yar 
vata, Pârvu Mânase, Cârmi 
Candin, Albit Iosif, Pârvan 
M.ate , Carica Aurel i Dai n 
Sto ca, toți din < o n. Ceo 1 _ iu 
la câte 3.000 lei, amenda, 
pentru că au declarat supra
fețe însămânțate cu grâu 
mai mici decât ceU r a‘P.

și mina Vest.

Relnclrea utilajului și 
aprovizionarea muncito
rilor sunt lipsuri cari 

trebuesc imediat înlăturate
Dacă minerii dJa Ghețar au obțL 

nut a-eu.cnea iczlI a e în munci cu 
atât mai mult dacă org. de ParLd. 
sindicatul și co.idacerci n felelor, vor 
reuși sâ tczohe, cât mai curând 
ce!e două probleme: 
lațului și aprovi.i narea 
Lor, munca minerilor va 
pe viitor sucec-e din ce 
remarcabile.

I11 iovul perforatoarelor 
uzinele Reșița caii — 
daplabilc ța a. ansatca e și cu oale 
piesele componente moi călite — 
după 2 săptămâni au foU scoase 
din funcțiune, trebuesc proiurate 
perforatoare dJa Cugir, u.,or adap
tabile Ia avan atoare și o.e se com
portă foarte mulțumitor în mina.

O alta problemă, tot atât de ar
zătoare este aprovizionarea munci
torilor. De două luni minie.ii nu 
și-au primit raț ie de alimente. 
Dea emenea aiticolele de îmbrăcă
minte nu li s’au repartizat de că
tre coopera iva Rico.ia” cii Hu
nedoara Problema aprovizionării tre- 
bue rezolvaă neîntârziat, pentru că 
de aceasta depinde norma a desfă
șurare a muncii.

Dea emenea, cam na muncitorilor, 
trebuește îndruma ă în sensul de a 
deveni u.i spr j n real al mun i ori
lor. Tietuc urmărită îmbunătățirea- 
calilăț i mâncării, pentru a se ajunge 
ca la prețul de 25 lei să se ser
vească celor 56 abonați mâncare 
bine pregătită și consistentă. In f - 
Iul 
nu 
lei 
iau
Glie.ar.

Mumind cu îmufleț re în cadri l 
întrecerilor în producție, ni nie i. dit 
Glie.ar vor întâmpina ziua de 30 
Decembrie cu realizări îmbucuri—, 
tcare și ală uri de tovarășii lo dela 
Țeliue vor contribui la desvo.tarea 
industriei naționali a'.e, fac or determi 
nani în î.ifăntu rea socalismu'ii in 
tara roaslră.

cât mai 
reînoirea uti- 

mimcitori- 
înregistra 

in ce r.iai

In rate de 
fiind nca-

a esla muncitor i i funcți narii 
ar fi obligați să plătească 3000 
liniar (fă a (5âine) masa ce o 
la Cazino. 1 Coope.alicei dii»

reu%25c8%2599indu.se
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Procesul conducătorilor 
Partidului Comunist din 

Statele Unite
In Iulie 1948, în ajunul congre

sului partidului progresist al luji 
Wallace, politia americană a ares
tat pe cei 12 membri ai Biroului 
Politic al Partidului Comunist din 
Statele Unite.

Cei 12 condu ălori comuniști s uit 
următorii: Wî.liam Z. Fosfor, preșe
dintele partidului; Eugen D n. ir. 
secretarul general; Henri Winstcq. 
secretai ul organizatoric; Jrck Sta
diei; John Gatcs, primul redactor 
al lui Daily Worker din New-York; 
Benjamin Davis; Robert Thomson. 
conducătorul organizației comuni te 
din New-York; Gilbert Green, din 
Chicago (Ohio); Cari Winler din 
Delroit (Michiga.) c n rul i.idust i.i 
autoniob.liste; Gus Hei. din 
land; loving Pola h, unul d n 
cătorii organiza,i.i sindicale

Toți aceștia sunt acuzați
1945, du. ă e.im narea opo tuni-tului 
Earl Browder, au reorganizat Par
tidul Comunist din U S A. pe baze 
marxiste și că au călcat Legea Smi 11 
din 1940, care inlerzice grupări e 
care își propun să răstoarne forma 
de guvernământ prin mijloace vio
lente.

Curtea 
1943 în 
Wi.liam 
doctrina
tele constituționale garan.ațe 
țendor americani.

In isteria războii.i ă și anti 
lică de care au fost cuprinse cere 
rile reacționare din Statele Uni.e^ 
acuzațiile contra celor 12 arestați 
au fost astfel ior.uu.ae: de a ie ti 
inspirat din p’i.i i i le marxism-le i- 
nismului; de a fi ți lut întruiii pen
tru a pregă.i o acțiune pe aceste 
baze; de a fi iăs;>ând t lucruri ilec- 
logice și de a fi organizat cercuri 
de studii pentru însu.irea principii-, 
lor marxist-Ieniniste.

După cum se vede, e un întregi

Clere- 
condu- 
C.l.O. 
că io

Supremă s’a pronunțat in 
cazul fruntașului comiunist 
S.hneiderman în sensul ca 
marxistă uu joacă li.i.i- 

ceță-

ov e-

act de acuzare contra marxismului ca 
ataie, despre care comisia Thomas 
a descoperit în 1948 că e ,.neame
rican”, după o desvoltare de aproa
pe un secol.

In realitate, arată Pietre Coui-v 
Iade în L’Humaniti, toate acesțea 
nu sunt decât preparative p ntru 
fascizarea Statelor Unite, deoarece- 
e un fapt istoric că toate rasboa-- 
iele de agresiune din 1917 încoace 
au fost precedate de dizolvarea pa
lidului comunist în țara agresoare!

La 15 Octombrie, când a avut 
loc prima ședință în fața juriul i cin 
New-York, aio.jții acuza i or au io- 
cuzal compoziția acestuia, a a.ănj 
că procurorul și-a aranjat lista ju
raților dintre persoane cunoscute 
pentru pă.erile lor ica ț o.iare, spre 
a merge la o condamnai e sîgurăi 
Printre jurați nu figura ni.i un meni-l 
bru al clasei muncitoare și i.i i un 
negru și această lipsă nu era în
tâmplătoare.

Cercurile democratice din lumea 
întreagă au organizat manifes.alii în 
favoarea fruntașilor comuniști a.e- 
tați. Iubitorii de libertate au ară
tat că a interzice mișcarea politică 
a muncitorimii dia Satele Unite în
seamnă a rupe lădăcina cu trecutul 
istoric și cu democrația, penlrucă 
americanii ș'-ju cuce.il la început 
independența pr.n icvclte contra mo
narhiei engieze. Astăzi însă, în A- 
meri a doinesc t u t. r le intee-ate 
în fabricarea bombei atomice și în 
des'ă;ițuirca u.iui oou răsboiu. Pro
cesul celor 12 luptăiori comunișjl 
este o nouă do a-lă că imper a fisiuni 
american caută să îmbu.e or.ee glas 
cinstit caic vorbeș e în numele mun
citorimii ameri.ar.e.

Forțe e democratice și p ogre iste 
din întreaga lume sunt alături de 
luptătorii pentru liberate și reală 
democrație din Statele Unite. I i

Uniunea Sovietică respinge 
proectul de rezolute propus de puterile occidentede <u 

privire la așa zisa „Chestiune a Berlinului * 
— Continuarea discursului lui A. I Vâșinski

V I Va iirki iu ședini.i 
proectul de rezoluție a-.upra ,Ghc-tiu li. B<iL- 

ce a reamintit cuprinsul direc icci din 0 August 
cn i n ai :

Iu mur arul de eri, am publicai prima parc a discursi lui r zslit de 
din 25 Oct. a Consiliului de Securitate-, m priiiie la 
nului” propus de așa numitele țari ,,nculr<-”. Ilupa 
adresată de cele patru puteri comandauțiloi tiup-lor de y.upație din Ijermania, Vă-m-ki a

Ce ne propune nouă aceasta le- 
zoluție? Al doip a pi net al ei spline 
că în ziua în care cele patru gu
verne intc-.e ate vor fi anunțate des
pre a.castă rezoluție, înăsur le pre
văzute, în spe 
„A” ri „B”, 
mo l simu la'.

Pun. tul 
ridicare a 
numi aț i, 
tre Berlin 
Germanici 
porturile și comerțcl din și 
zona sovietică a Germaniei

Eslc voi ba de le-tricț i e ca 
fost in rodure de ambele j ărți 
1 Martie 1948. Ce spunea 
punct? Spune aci laș lucru ca 
mul punct al directivei dea 30 Au
gust: Toate restri-țiile să fi1 ime
diat ridi a.e.’Cu 1 ciul accs'a suntem1 
de a.ord. Și ce cu, r nd. p metili ,,B” 
din rezoljț e? Cupri.de oa e ac.l . 
lucru ca punctul „B” al directivei 
din 30 August? Nu, nu cuprinde 
acelaș lucru In acest punct se cere 
îmed a'a con orare a unei con e.i - 
țc a celor pa'.ru comanda iți, cu sco.' 
pul de a se ajunge la un acord îa 
legă ură cu unif ca ea monctei deb 
Berlin, având ca ba :ă marca din 
zona sovieti ă, e.c. etc. Este faaițe 
limpede că pe de o pa te ni se 
cere să rid căm ime.ia! toa e rest i - 

in'.ro.ue de autori ă i e so.ie- 
ca mă ură de protecț e împ . 
maurilor vătămă.oarc și îl ■- 

luate de ce e t ci guverne, ș.

ial cele d n
’vor fi ap

p.inctele 
îni ale

A’ i i.ed aia 
cch 
în- 
ale

vorLeș e de 
tuturor res ri i lor la 
Iran por,mi și cainciț 
și zonele occidentale 
și reslricțiile la trans- 

spre

e ju
dupi 
acrie
pi-

țiilc 
lize, 
triva 
gale
pe de altă parte ni se cere să în
cepem negoc cri cu ori ire la I r - 
ducerea la Beii n a 
din zona sovietică. 
Trebue să ridica,i 
apoi vom începe cu 
privire 
mane din zona sovietică.

S’a fixat un termen — 20 No- 
embrie — pentru î.iche e ea ac stor

măre 1 germane 
Ni se spune: 
restri i le, iar 
voi discuți! cu 

la introdu erea mărcii g r-

Să lichidăm orice urmă de neg ijeriță sau delăsare în muncă
Urmare din prg l a

urmări grave în bunul mers 
al producț . i.

Ț^ina de carbu.ii, ejun'ăpi- 
rat foarte complicat. Fieca
re muncitor din mină, fot 
niează o rotiță, care [dac i 
nu și îndeplinește misiunea 
influențează în rău întregul 
aparat.

Fj inutil, dacă minerii depa 
șese normele, în timp oe tran 
sportul" le în mină sunt de
fectuoase, întâmplându-se ca 
ramboale dese gâtu.nd a - 
stfel producția. Deasemenea 
minerii nu-și pot desfășura 
munca în cond nuni o >âme 
dacă ’nstalațiile de aer corn 
primat, electrice sau vitele 
na sunt bine întie.inut* și 
puse 11 punct.

Deaceea, o necesar, c i 
fiecare muncitor, indiferent

de postul pe care-1 deține în 
mină, să fie p truis de im
portanța mu |cii sals, de ca 
re de multe o i, depinde bu 
nul mers al muncii jT.or 
mii de muncitori.. Fiecare 
muncitor să se simtă îă p m 
1 zător de bunul mers al 
muncii în sectorul său de 
activitate, să vegheze p ntru 
ca și tovarășii de alături să 
și facă datoria pe 'deplin, 
pentrucă numai astfel î trea 
ga muncă în rmnă 't-oite să 
se desfășoare în condițiuni 
bune.

fn perioada de con t uire a 
socialismului, în fața o tmeni 
lor muncii stau sarcini m ri. 
Pentru îndepl nirea acestor 
sarc’ni, e necesar ca TOȚI 
oameni muncii să liriidete 
cu neglijența, cu de’ăsarea. 
cu nepăsarea față d ■ c^eace 
face celula’t, pentrucă nur

mai prin devotament in mun 
că, putem merge înainte spre 
noui victorii, spre social sin.

Deaceea, e necesar să șter 
gem orice urmă de neg'-ijen 
ță sau delăsare în munca 
noastră de zi de zi.

ce nu s’a dai: 
ridi a eu ie - 
clar: i nediat! 

Reiese a.lfcl, conform ace tui pro
vei de lezo'lițic, că trebue imediar 
ridi ae e tri ții i nț u e de autori, 
lățile sovietice, ca iniisu i de a- 
păiare îir.po'riv.i con ec nțelor lum
inătoare- ale reformei monetare se
parate efectua ă de ce e trei guverne) 
in sccloa ele 
nului și în zonele 
Germaniei. Iu acelaș 
mânată introducerea 
mărcii germane din 
abia după ce negoc 
palm comanda ți vo fi î ic p.t, 
multa t cu a-iiinaieu .eitricț ilor 
trodu.c de a itoritațile n I.i r> 
vielice.

Aceasta 
punctul de 
liva deia 
ținut l-am 
zinlă vio arca flagrantă a directi
vei și noi nu pu'.e.u fi de i,.o el cu 
acest lutru. Baza acordului reali-) 
zat de guverne e S ațelor Uluite, M_- 
rei Britanii, Uniunii Soției e și 
Franței, ața cum este exprimat în di
rectiva de.'a 30 August,, constă toc 
mai in aplicarea sinultanâ a măsu
rilor de ridi a e a res ri _ ți lor pe de 
o parte și de introdu re a măr ii 
germane din zona sovietiră ca tii- 
gu ă moneta a Bcrlinulu , pe de alta 

parte.
In consecință, proectul de rezo

luție su, us Consiliupi de Secu i atu 
contrazice în întregime a.eas.ă di
rectivă aprobată de cele pa.ru pu
teri, el constitu-e viola ea acordulii 
realizat de cele pă ru gu.erne.

Uniunea Sovie.iteă c- .1 i lera ne
cesar să țină seamă de acordurile 
semnate de ea și să respecte crt scru- 
pulozitatc angajamentele ca.e 
curg din aceste a.o dur,.

Uniunea Sovietică este îndrituită 
să ceară și cere celorlalți parii-' 
cipanți Ia acordurile i ile na i anale, 
în special c Iar trei guverne semna
tare ale directivei aprobată la B0 
August, care nu reprezintă altceva 
decât un acord între cele patru pa
teri, să acționeze în acelaș mod. 
Iată de;e Uniunea Sovie.ica nu poa e 
accepta ace.t proect de rezoluție dat 
fi nd că el conlia l'.c hotărîrea liaa 
i.i comun.

Sub forma aplicării i nultane a 
u me ț ora e'or rouă măstri — ri

dicarea lestnrț i or ți introducerea

negcmiei i, în timp 
niciun termen pentru 
Iricțiilor ii s’a spui - 

conform

occidentale ale B.rli- 
o cid.ntale •a'e 

ini a fost a- 
la Berlin a 
zona so'.i licJ 

eri c i lire ai 
si- 
in-

S->«

a
-cleie exprimat în d rec
it) tușu; , al cărei coli
citat mai înainte, icprea 

flagranta a

lepie/inta i enunțarea

de.

Berlin a mărcii germane cin 
sovietică — proeclul de lezuluție 
caută să impună Un.unii Sovietice o- 
condiție preliminară ub f aina ii- 
dicării re ,trk(iilor. Uniunea Sovio 
lică, d-Ie președinte, nu pja'e ic- 
cepta acest hurii. 1 1 ne aduce înapoi 
la divergența înlăturată de direc
tiva aprobata la 30 August. Tre
bue reamintit că, încă dea in epalij 
negocierilor dcla Moscova cefe trei 
guverne au cerut cu insistența ca 
autoritățile soviei e să ii i e ca 
maura | re inima a t ae iești lilr 
introdu e C 1. (rei guverne a., du. 
ciarat cu insistență că in iod_ner a li 
Berlin a niaieii germane din zona tcw 
vietică, ca singură moneta, va pu
tea fi efectua-a pumai după iude- 
pinr,a a.eilri couiii p cli.in, Ii. 
Dar, ce.e trei gu.erne occidentale; 
au trebuit să renunțe la a.eas.ă lc- 
re.e. Un a't pr.n- ipiu a 6ta. la baza 
directivei d Ia 30 August și ai a.ic 
pnucipiul la caie m'ani rele 1 ina, 
mie; repet: ce.a.e se spu e la j unu- 
tul „c” din proeclul de rezoluție» 

u privire la panc.ul „B” din sec
țiunea a doua a directivei dcla o0 
August nu are nicio legaiura cit 
principiul ap.i.aiii simu| ane, adica 
cu principiul fundamen al exș rî.nat 
in a easiă diicctică. Punctul ,c” dep 
rezoluț.a propusă violează dir ci.a 
aprolatc și rep ez nt- în -.rea ea dc 
a impune ridi rrea prei i ara a re» 
tr.cț io a u ra comLr.i a i ,o , trans
port u Lor și iome țatui. introdu e de 
autoritățile so.iei cin Be lin, ca 
mă-.uu ^.olestatoare împotriva r» 
formei monetare sepa ate ef.cmaLa 
de cele trei guverne c-.c d nt. le re
formă monetară care submiiica a o. 
conoinia zoi’.ei de ocupație so.it ia 
din Germania.

Acesta e moicul p ăru care dc. 
legația sovietică nu poate fi de a- 
cord cu proeclul de rezoluț.e supus 
In lumina acestor conside ațiii, de
legația sovieli ă va vo.a împo ii» a 
acestei rezoluții.

Judecarea grupului de 
complotiști, spioni și trădători

(Urmare din pag. I-a)

Tribunalul este compus astfel : 
președinte, Gcne-al Maior Magis
trat Petrescu A’exandru; membrii: 
Col. Col eac Gheorg' e, Col. Sârbu 
Eremia, Locot.-Col. Zănescu loan, 
Lt.-Col. Magis rat Stănescu Simion; 
procurori: Col. 
lin și Lt.-Col. 
Ga'in.

Apă area este 
vo ați.

I

su ț'n:;tă de 12 a-

ltp. „P rog ies ui-

desbaterile procesului, parti- 
un numeros pabl c d n ii erite 

re-
Ș‘

nuineroși 
române

au dept s Ju-

La
cipă 
categorii sociale, ca și 
prezentanți ai presei 
străine.

După ce magislrații
lărânul s’a fă ut apel 4 a uzaților. 
Lipsește numai Max Auschnitt, fu
git în S a e e Unite.

După lerminaea apelului, gre’ie- 
ru! a dat citire actului de acuzare.

Deva

Uu plan măreț 
pentru transformarea 
naturii pe un teritoriu 
de 120 milioane hectare 
va fi pis în aplicare 

în U. R. S- S.
•

(Urmare din pag. l-a)
ale soțului, care amenința sA 
transforme regiuni întins 
ale Statelor l'n.te în post uri 
sterpe.

Cât <le jalnice apar ia a - 
ceste condiții, efo turile a - 
polo ețilof burghezi cate 
caută să dovedească avan- 
tag ile sistemului Capitalist 
in a grtet ltură.

Să 'încerce capitaliștii să 
realizeze numai o nuca țxir- 
te d n planul pentru refa
cerea naturii, asemănător a. 
Cclu a întreprins actualmente 
de Uniunea Sovielicăl”

.1 ■

*

ior.uu.ae
cuce.il
Cupri.de
pa.ru

