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Muncitorii Uzinelor Metalurgice C. M. C. Cugir lansează

PRIMA SERIE DE MAȘINI DE CUSUT
fabricate în întregime în țara noastră

In cinstea zilei internaționale a oamenilor muncii metalurgistii cugireni și-au luat 
angajamentul de a fabrica 363 mașini de cusut în loc de 150, câte au fo^t programate

Mașina de cusut fabricată 
de Uzinele C. M- C, Cugir 
rezultatul unor lungi și ini 
nuițoase cercetări și experi 
ențe, este o mare victorie 
a muncitorilor și technicie 
nilor acestor uzine.

Pentru realizarea < acestei 
mașini de cusut, teclmicienii 
uzinelor au studiat o seric 
de mașini de fabricație strai 
nă, analizând amănunțit corn 
ponența și calitățile materia 
lelor întrebuințate.

Printre materialele de -ma
re , «A ia fabricarea
mașinei, este fonta de o corn 
poziție chimică deosebită, icu 
o cristalizare foarte fină și 
o repartiție omogenă de gra 
fit. Piesele fabricate din o 
țel special, termic au consti 
tuit și ele o problemă ce a 
fost rezolvată cu deplin suc 

Noi știm prea bine 
că dacă vom da mai mult aur, vom 
avea mai multă pâine

Printre minierii exploatărilor aurifere dela stănija
Exjiloatăiile aurifere dela Stă ni a, asiunse undeva în fundul Mun

ților Apuseni, nu prea sunt vizi tate de trecători, deoarece pentru a 
putea ajunge la e]e trebue să iu vingi o serie de greutăți. t

ces de către muncitorii și 
teclmicienii uzinelor.

Deasemenea, lacurile ce 
se aplică pe diferite piese, 
au fost realizate cu rezultate 
excelente în atelierele de 
vopsitorie.ee au lost inzestra 
te In acest scop cu cuptoare 
electrice speciale.

Toate piesele mașinei de 
cusut, trec printr'o serie în 
treagă de verificări de ordin 
tcchnic, controlându-se cu o 
deosebită atenție din 
punct de vedere diniensio- 
nai, duritate, aspect. . tc. fie 
care mașină ajungând la cea 
8.000 verificări în (totalitatea 
pieselor.

După ce toate piesele au 
fost controlate și verificate 
de monteuri specialiști, se 
face recepția internă, pro 
bându-se la rodaj timp de

2 orc, lăcandu i se control 
asupra sgornotului produs, a 
ranjarea după diagrama și 
la proba de cusut.

Recepționarca mașinilor 
terminate se face intru sa 
la speciala, unde i se contro 
___________ Ion Grozăvesc u j 

(Continuare tal pag. III aj

Sala de recepție a mașinilor de cusut

Ridicarea productivității muncii u 
colaborarea intre niimdtori i teii 
nkieni, au lost lu/iiicije ian zi ce 
zi au iubt difuzate pe lini u de 
partid și | t hn < ‘Indii a a.

După apelul Jairat tic 
mijicii din I uptni t«» t oa
menii inimui din iudustr ile min< r«3 
din |ara, in Valea JjuIu1, •’.tu Hm . 
r> prn^r< 'f deosebit de $imi.tmirc 
în <<<;(.(■ | ii-,e te majo arca produc 
thi.

Plin i jțiuimlizai cu biuțeloi <.< 
inuili u, plin iutiorlu < icu d, iplirnl 
Iii câmpul muncii ți prin auliiin- 
bariu portului la fața locului de 
muma s’a constatat i.i produciig 
de cărbune la minele din Valea 
Jiului a luat ui totul alt asjic t 
decât ui cateta luni in urmă.

Din cele I exploatări ni'nera 
care sunt iu Valea Jiului, ltip.ni, 
Anlnoasa, l’etrila și lunea, primii 
care s’uu antrenat iu mod piofimJ 
in maiile întreceri patriotice pentru 
majorarea prodii (ivi au lost de-igur 
lovii. din Lupeni.

La sfârșitul junei februarie a. 
c., primul care s’a evidențiat In 
mod deosebit a lost tov. I rais loait 
cu grupa iul dela mina Lujicni, 
cuie a realizat o depășire de HO 
la sută peste normă, apoi a urmat 
tov. Damlaii loan tot dela mina 
Lupeni, care a realizat o depășire 
de 175 la suta, apoi din nou I lais 
loan cu ll)(J la suta iar Daiuiaii 
loan cu 200 la sută.

Dujtă aceste realizări, mine, i dea 
l’etrila, in colaborare iu tidmicie- 
nij, au inUodus o nouă metoda de 
lucru. Lăsând la o parte Istemelo 
vechi la abatajele frontale orizon

RS

tale cu stâlpi de fier se monte»/.» 
mateiul int,- L'dj i ți frontul d« 
cărbuni. Iii Iclul acesta, deplasarea 
VI atu ului dela o lașii de cărbune 
la alta, se lan foaite u.șOr, in ii- 
teta minute, ■.<onomisind 15 p-•». 
tmi pe zi. tare -<• prestau in tre- 

it, prin demontarea ți niontr.a 
i interului.

I.a grupa toc. Marian, abat..jul 
liomai Nr. 4, -’u obținut a-tlct
niaiirta landauientului deia cin, 5 
tone pe post, la 0 tone |>e pofl, fa* 
■a uni < splf aceasta nuio • 
la abatajul frontal Nr. 5 dela ■ c 
inș victor.

In baza jianului progresiv d< mc 
, ipizari a abatajelor, -e de- ludo 
șl n- |iiigaicțte peniiu înecații.-are 
-diaiajid ramern Nr. 8, lentila 
dela sil atol 3, Sectorul IV, iau » 
inti.i iu jiroducție pcJe ât< ;< 
tumulii, aplicându-e mma : u. 
a mumii m gruji#.

la mina Aiiiuoasa -c jiiiga'c-ic 
abatajul deja l'jiboi. unde e la | .di 
u giuizi direiiiimale, tare permite 

ia sub acestea -a e exploateze r.» 
bunel, in fronturi mai adân- i le
1.5 m. in loc de J in.

Abatajul Nr, 3 Aninoasa se pre 
gătește |;cnfru mei ariz ii e.

I a I n|/eni jircgălcșfe abai.u 
jul din Straiul 5 Flisabeta, iu grin
zi direcționale je vatra, pentru -a 
in abatajele .ai- se coi exjdoata 4t 
.ui.i.-la sa poala folo.-i heren/a

•
In urma acc-tor noul -ixlem- c 

luciu, j' jii obținut rczultnte « ifl- 
prinzatoare.

In mina Petrila -cUoiul III alta 
tul 3 în ziua de 20 Martie grujia 
tov. Pop Ludoiic, compusă din alți 
6 tov. au realizat 157 tone in loc de
11.5 tone d» 1 o depășiie de iio.mlf 
di 397 la -uta.

In urma acistor .-zullatc op-a 
mc obținute la mina l’etrila, i ' r- 

la mina din Lupeni; 
Grupa tov. Bonta losif la 22 Mar 
Ue a icalazat u dej-a^ice

cu 127 ia -uta. La mini lieț 
stratul 3 grupa toi. txd.Ja 1 i- ul 
ziua de 2<» Martie S realiza’ o 
dc|iășiie de norma de 328 - -i .<

In ziua de 2*1 Martie I. ... i l.U 
peni, sectorul II, stratul III a 
iov. Catincanu Simion a .< ,ț-7at 
o ikpațiie de normă de 158 la .ml 
in ziua de 30 Martie, Ia mina P. ■ 
bila, grupa tov. Sghiler Origorc .

I. l i E KM AN

(Continuare în pag. IV-a)

l]0 M adieri iiunedorcni au plecat
la muncă voluntară po marele șantier național ,Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ unde vor lucra la linia ferată Bumbești-Livezeni

CăJătoiia pe care am întreprin. 
s-o, de cea. 15 kin., pe drumuri șer- 
puite în mijlocul munților cu stânci 
ascuțite și căderi de apă, ne duce 
după aproape 3 ore la destinație. Aici 
suntem întâmpinați de d. ing. Olos, 
șeful exploatărilor și de Iov. lonuț 
Olt., maistru stampar, -cu care îm
preună plecăm, să vizităm locurile 
de muncă.

Pentru a putea ajunge la locu
rile de muncă, țrebue să t e.era, prin 
galeria Popa, o galerie veche, ex
ploatată de mult cu o lungime do
1,5 km., continuând apoi prin munți 
până la gura minei, pe teritoriul ju
dețului Alba. Din depărtare, se ză
rește printre copaci într'o vale uzina 
de stampare, iar in imediala apro 
piere gura minei.

Muncitorii lucrează 
disciplinați și cu râvnă

D. Ing. Olos, cât și tov. Ionuț, 
ne dau explicațiile necesare, de felul 
cum se recunoaște și se urmărește 
filonul de aur. Ne îndreptăm spre 
ascensot,cu care coborîm la orizontul 
70 in. unde găiâm muncitori lucrând 
cu râvnă, disciplinați, fiecare la io- 
cui său de muncă, (

Cu toate că ne aflăm ascunși 
in fundul munților nu ne 

lăsăm bătuți
Avem 152 de muncitori— ne spu

ne d. mg. Olos —• însă ci caută 
să ridice producția, fiindcă dorința 
lor nestrămutată esle să ia parte 
activă la redresarea economică a ță 
rij, precum o fac și alți mineri din 
regiunile noastre aurifere.

Străbatem pe rând vifeiite ori
zonturi și galerii, unde întâlnim mi 
neri care lucrează din greu la perfo
ratoare. Tov. lonuț ne prezintă muu- 
litori evidențiați in muncă ca: Ha- 
neș Ion, (âuți loan, Tarascau Aron, 
Magdalina lancu, Fodor l’etruB iacob 
Filinion, Gavrila Ion lui Ion și alții. 
Din vorbă în vorbă, minerii prind 
nu: mult curaj și îmi spun : ,,Cu torte1 
că ne aflam aici ascunși iu fundul 
mun ilor nu ne lăsăm bătuți, ci din 
contră ne dăm toată silința ca să 
producem cât irai mult, bineînțeles 
în limita posibilităților noas-1 
tre, fiindcă și noi citim „SCAN 
XEIA” și „ZORI NOI” și vedeni 
că țoți muncitorii dela noi din țară 
își d au tot interesul să vie în aju-

M. Mlhail
(Continuare în pag. III a)

In ziua de 10 Ajirilie a. c., 110 brigadieri, au plecat la nmne.i voluntara j e marele șantier național 
lîhcorghe Gheorghiu-Dej, unde vor construi linia ferata Bumbc-ti t ive zeni. Plecarea lor entuziastă, a k -1 
o noua ocazie de ași manifesta avântul lor de a munci și hotărârea de a nu da înapoi in fața nici unei 
greutăți. E in.a o dovadă că tinere tul din județul nostru, înțelege să- și Iaca datoria fața de țară nepr- u- 
țind nici im efort pentru a o reconsi trui și pentru a o scoate din ina,» oierca iu care a fost aruncată de gu 
vernanții din trecut. . ..

La ora j2, în fața Sediu
lui Org. județene U.T.M. 
cei iio tineri erau deja în
colonați în ordine pentru 
plecare, cu drapele și fan
fare în frunte, Rând pe rând 
soseau și cei care voiau să i 
conducă la gară: reprezen 
tanți ai org. județene P. M. 
R., reprezentanți ai li T 
M-ului, sindcaliști, femei U. 
F. D. R.-iste, eleve, elevi, ai 
liceelor și școlilor din locali 
tate, precum și un mare nu 
măr de cetățeni din oraș.

Comandantul brigăzii e un 
„Veteran11

înainte de plecare spre 
gară, tov. Lupu Vasile co

bi. H. Dortanu
(Continuare In pag. I!a) -

Brigada defilând prin centrul orașu Iui in drum spre ga»J.

vopsitorie.ee


Viața de partid
Pentru analizarea muncii depuse precum și pentru prelucrarea planului de 
muncă în vederea întâmpinării primului 1 Mai în R. P. R. a avut ioc la Deva

Ședința Comitetului Județean al P. M. R. 
lărgită cu activiști de bază din județeană

- ZIUA Il-a -

Situata agricoli

Țărănimea când e bine îndrumată 
își face pe deplin datoria

Expunerea d-lui ministru Traian Săvulescu 
asupra situației însămânțărilor

Ziua a doua a ședinței Ca 
mit; tuba județean Deva 1 iu 
nedoara a Partidului Munci 
toresc Român s’a desfășurat 
in acclaș spirit de înaltă con 
știință munciloreascăț care a 
caracterizat și prima zi 
desbaterilor.

Primul a luat cuvântul 
varășul Duduia Andrei 
cretarul .organizației județe 
ne care a făcut o analiză a 
mănunțila a rapoartelor pic 
zentate și a discuțiilor care 
au avut loc trecând în ace- 
laș timp în revistă realiză 
rile regimului democratic în 
special după reforma molie 
tară din anul trecut.

<1

io
se

Campannia electorala a 
scos încă odată în evi 
dență legătură strânsă 
dintre massele largi po 
pnlare și conducătorii 

săi
D-sa. evidențiază rapoarte 

ie prezentate de organizații 
le Simeria Călim și TelitK, 
munca depusă de toate or 
ganizațiile de partid pentru 
ducerea la bun sfârșit a cam 
paniei electorale, strâns îm 
pletită cu munca dusă pen 
tru îndeplinirea programe - 
lor de producție, pentru ren 
șita campaniei de însămân 
țări. Un capitol important 
în cadrul analizei făcute a 
fost consacrat femeilor și ti 
neretului din județ care și 
au făcut pe deplin datoria.

Campania aceasta electo 
rală — spune în continuare 
tov. Duduia — a scos încă 
odată în evidență legătura 
strânsă ce s’a făurit intre 
ctasa muncitoare în frunte 
cu partidul ei de gvantgardă. 
și massele largi ale popo 
rului; țărani muncitori, in 
telectuali progresiști, femei, 
tineri, meseriași) etc..

Alegerile au decurs în cea 
mai perfectă ordine deosc 
hinduse complect de alege 
rile organizate de partidele 
„istorice’’ cu țuică, bâte e 
lectorale etc. Bătrânii cari 
au trecut peste multe alege 
ri și-au exprimat toți pă 
rerea că alegeri ca acestea 
nu au văzut nicicând.

Am avut și lipsuri în a 
ceastă campanie — arată în 
continuare tov. Duduia. Ast 
fel nu în toate locurile orga 
nizațiile noastre de partid 
au reușit 'să observe meto
dele noui ale reacțiunii de 
a se dedal a acte de sabotaj 
de a se manifesta sub mas 
ca sectelor religioase, 
căror conducători sunt 
strânsă legătură cu reacțiu 
nea internă și internaționa 
lă.

In încheiere tov. Duduia 
arată că toți activiștii par 
ridului organul său de pre 
să, au simțit pe umerii lor 
răspunderea pentru ducerea 
la bun sfârșit a campaniei 
electorale, exprimându și în 

ai 
în

< rederea îu a< tivul de |>ază 
at partidului, îu membri de 
votați ai partidului că ci 
vor continua și pe mai depar 
te nmnea pentru înfăptui
rea de noui realizări în lolo 
sul poporului muncilor,

Împărțirea muncii pe c 
tape pe baza planului 
de muncă ne ajuta să 
nu scăpăm anumite. Iu 
crini principale în mun 

< a noastră
A uniiat apoi prelucrarea planu

lui de muncă de către tov. Bașcli 
Emeric secretarul secției organiza 
toiice care în introducere a ținut sa 
arate ca organizațiile noastre de 
partid s’au ridicat până acolo încât 
și ele își întocmesc pe baza pla 
nului județean planuri de munca 
concrete, ba mai mult știu să șe 
țină de aceste planuri. Această îm
părțire a muncii pe etape — spune 
tov. Bxșcli 11c ajută sa nu scăpăm 
anumite lucruri principale in munca 
noastră.

Amintim dintre sarcinile trasate; 
întărirea unității clasei muncitoare, 
a legăturilor îu cadrul, Frontuluț 
Democrației Populare care va tre
bui sa rămână un organism viu, vi 
gilență împotriva manevrelor reac- 
țiunii, îndeplinirea și depășirea pro 
gramelor de producție, îmbunătățirea 
calității produselor, terminarea cu 
succes pana la 1 M:1 a bătăliei in- 
sămânțarilor și însfârșlt încadrarea 
luptei noastre în lupta popoarelor 
dornice de pace și libertate în frunte 
cu U.R.S.S. demascând manevrele 
reacțiunji imperialiste provocatoare 
la noul răsboaie.

După prelucrarea planului de mun 
ca al județenei tov. Bașch a făcut 
instructajul secției organizatorice in
sistând in special asupra exactității 
cifrelor cari sunt raportate, ele ne- 
fiind numai — așa cum ar vrea 
unii să creadă — „simple operații 
birocratice”.

Alegerile au arătat ca 
nivelul politic al masse 

lor a crescut
Tov. Săbău Oliver secretarul sec

ției Agitație și Propagandă insistă 
în instructajul său asupra necesi
tății ridicării nivelului politic și 
ideologic al membrilor de partid.

Alegerile au arătat că nivelul po
litic al masselor a crescut iar noi va 
trebui să contribuim , la creșterea 
continuă a acestui nivel. ■

Prin studiul individual, prin ceti
rea presei noastre de partid, prin 
recrutarea elevilor pentru școlile de 
cadre medii județene, noi contri 
buim efectiv la ridicarea nivelului po 
litic al fiecăruia.

îndrumătorii — a spus în con 
tinuare tov. Săbău — au dat rezid 
tate minunate în această campanie. 
Mai mult, am reușit să avem in fie
care plasă un corp de îndrumători, 
Va trebui să folosim mai departe 
această metodă de muncă dela oin 
Ia om, verificâud continuu activitatea 
acestor îndrumători, dându le o e- 
ducațic specială.

Insâmânțările, mun a ou tară \or 
trebui să fie o preocupare continuă 
a acestora.

Întărirea corp, lui de torespondenți 
pentru presă, înființarea și activi 
zarea cercurilor sătești, difuzarea 
presei, este o sarcină a fiecărei or
ganizații de partid.

Numărul mare al echipelor cui 
turale care au funcționat în cam 
pania electorală, al cămineicr cultu
rale la sate și oraș)?,dovedește ca 
poporul nostru este dornic de cui 
tură, de frumos. Va trebui să urmă 

rim pe lângit auhlzaria pe mai de 
parte a arest 01 a, ți Îmbunătățire! 
continua a conținutului conferințelor 
a pieselor teatrale. SA antrenam 
la aceasta munca — a spus tov. Sa 
bau în continuare — tot ce e dor 
mc sîi contribuie la ridicarea nive
lului cultural al inasselor populare 
din acest județ,

In incheere tov. SAbâu a iudeul- 
nat organivapile de partid să ca-te 
ca, cuvân.ul scris al l’artidu ui no tru 
să ajungă până la cel mai mdeptîr 
tat cătun, ducând lupta împotriva 
ideologiei străine, care încearcă sil 
strecoare neîncrederea în landurile 
muștelor largi populare.

S'au evidențiat in mun
< a o seric de cadre noul
Iov, Dancii Pepit secretarul sec 

ției de cadre atrage in instructajul 
sau atențiunea îu special asupra lap- 
tului că in județul nostru este n^ul 
din cele inai industriale din țară și 
că deci asupra lui reacțiunea își 
îndreaptă acțiunile sale prin nete 
de sabotaj etc. Cazurile dela „Mica” 
și Calau trebue sa ne dea de gândit.

Apoi tov. Dancu a dat o scrie 
de instrucțiuni în ceeacc privește 
primirea și conliimarea nouiior mem
bri de partid care —după cum a 
spus d-sa — se fac până la apariția 
Statutului cu respectarea normelor 
înscrise în PruCctul de Statut al 
I*. M. R.

In incheere tov. Dancu a aratat 
că această campanie electorala a 
fost un bun prilej pentru verili 
carea cadrelor și a membrilor de 
partid din care ioane rnulți oameni 
noul s’au evidențiat. Desigur au exis 
tat și slăbiciuni, ba chiar și abateri 
dar care au fost și vor fi sancționate

Alianța dintre muncito
rime și țărănimea mun
< itoare treime desăvâr 
sita in interesul general

>Tov. Floria Șinpon secre 
tarul confisiel pentru proble
mele țărănești a insistat asupra a-> 
lianței strânse ce s’a făurit între clas.f 
muncitoare și țărănimea muncitoare 
alianță ce trebue desăvârșită în 
teresul genera).

Vorbind apoi despre campania 
insămânțări tov. Horea a arătat 
deși județul nostiu este clasat 

(Continuare în pag. III a)
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JPORTUL _
OULAR T«

Divizia Națională A.Clasamentul Diviziei Naționale A
1. C. F, R, T. 25 19 3 3 75:30 41
2 I, T. A. 25 17 6 2 109;26 40
3, C. F. R B 25 18 2 5 78:29 38
4, Universitatea 25 13 5 7 52:40 31
5, Dhtrlbuția 26 11 7 8 61;43 29
6. Libertatea 25 10 8 7 48:37 28
7. Jiul 26 8 7 11 39 59 23
8 R. A. T. A. 25 9 4 12 44:54 22
9. C, F. R, Cluj 26 6 10 10 36.47 22

10 C. S. M. M, 26 9 3 14 42 66 21
11. Dinemo A. 26 6 9 '11 35:41 21
12 Dermeta 25 9 3 13 ' 33t43 21
13 F. C. Ploeptl 25 8 4 13 40:75 20
14, A. S. Armata 26 8 4 14 38:57 20
15- Dinamo B. 26 6 4 16 40:78 16
16 Oțelul 26 6 3 17 39:84 15

Citiți „Zori Noi”

Comisia interministeriala 
de comandament unii' pen
tru insămânțări a ținut șe 
dința, sub președinția d lui 
ministru prof. Tr. Săvules 

<11 asistat de d. M- Slancu 
secretar general

D. prol. Traian Săvules 
cu, a făcut un amplu expo 
zeu asupra situației însămân 
țărilor, subliniind ca țâțâni 
mea atunci când este bine 
îndrumată, î?i face pe de 
plin datoria. Mărturia aces 
mi fapt o constitue cele 
".605.000 ha, 
te în toamna și 
ha. arate ceea' e 
un record in agricultura ro
mâneasca.
Semănaturile de toamna se 

prezintă astăzi bine, consta 
lându se pretutindeni o v<- 
getație normala.

Tractoarele au lost repa 
rate din iarnă, iar inventa 
ui viu - grație furajelor su 

ficiente și îngrijirii viteloi 
— prezintă un excedent je 
30 la sută.

însămânța
3,<100.000 
reprezintă

Aprovizionarea județelor 
cu semințe

Pentru aprovizionarea ju 
dcțelor cu semințe, s'au e- 
xpedial și distribuit 2.ioo va 
goane ovăz, și f.Soo orz pro 
venit din colectări și j.ooo 
vagoane grâu de sămânță 
adus din Uniunea Sovieti 
eă care au și fo^t distribuil ? 
județelor dupaz necesitate

Semințele de primăvară 
au fost distribuite la prețuri 
accesibile și celor mai lipsiți 
dintre plugari.
■' D. ministru al Agriculturii 
a evidențiat deasemeni rozul 
latul îmbucurător al muncii 
depuse în anul precedent 
in domeniul culturii legumi 
colo, datorită căruia astăzi 

dispunem de întreaga can 
titate de semințe de legu 
mc necesară.

Grație intensificării și p< 1 
fecționării culturilor de sfe 
< l.i de zahăr și floarea soaie 
lui, pe viitor nu vom rn ti 
li siliți să aducem de peste 
hotare semințe necesare.

In cadrul strădaniilor n»a 
sire de a ne asigura sămân 
ță selecționată a precizat d 
nunistru Săvulcscu — la 1 
C. A. R. s’au semănat 3,000 
tai la KEAZIM 9.000 
ha, grâu selecționat.

Campania de Insămânțări 
din primăvară

O prețioasa contribuție la 
asigurarea reușitei ./planului 
de cultura, o constitue stabi 
lirea programului de munci 
pe epoci, muncile agricol 
efectuându-sc în raport < u 
condițiunilc de climă și du 
pă natura plantelor.

Planul de lucru prevede 
semânarea a i.941.000 ha, 
in prima epocă 4.350.000 ha 
în a doua epoca și 380.000 
ha, in cea, de a treia epoca.

l'ână în data de 3 Apri
lie sau însămânțat 800.612 
ba- ceeacc reprezintă 50 la 
sută din totalul ^prevăzut pen 
tru prima epocă.

Deși am avut o iarnă fă
ră zapada condițiunilc de 
muncă sunt favorabile pă 
mântui nu este uscat datori 
tă toamnei ploioase și mne 
zelei din timpul icmei.

In încheiere d iministru 
Săvulescu .arătând că țăranii 
muncesc pretutindeni cu a 
vânt, a recomandat stărui 
tor o și mai intensă molii 
’izarc și conlucrare a tuturor 
organelor tehnice, admini - 
stiative și jioliticc ,

a.

Iu cadrul Diviziei Naționale A. 
s’au înregistrat Duminecă 11 Aprilie 

<-, următoarele rezultate teclinicc: 
Cluj: Derulata F.C.Ploești 2-2 
Cluj: Universitatea Oțelul 11

Bu u e-ti: A.S. Armata C.Ș.M.M. 3-0 
București: Dinamo B. (fostă Unirea 
Ir. M.A.I.) CJlR.-Cluj 1—0

București: C.F.R. B. • T'inamo 
(fostă Ciocanul) 10,

Oradea: Libertatea Jiul 3-0 
Arad: l.r.\ . R.A.TA. 8-2 
Timișoara: C.F.R. T. Distribu

ția 5-2.

Divizia Nsfondă B

I.upeni: Minerul l:le trua 
Reșița : Locomotii a Mica 
Arad: I.M.Sj. Icdagiara

2-1
2-a
2-0
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Primele sectoare industriale unde vor fi aplicați noii timpi 
pentru mărirea randamentului și productivității muncii

110 brigadieri hunedoreni 
au plecat pe șantierul național 
Bumbești-Livezeni

Comisia Centrală de regie 
mcnlare a muncii in acord, 
a trimis pe teren, în între 
prinderi, 30 de echipe de 
specialiști, pentru determi 
narea metodelor , științifice 
de stabilire a timpilor și nor 
melor de lucru, pentru uni 

I ficarea acestor metode și 
pentru stabilirea normelor și 
timpilor de execuție con. 
cu aceste metode științifice.

Cercetarea metodelor ,t 
și strângerea materialului 
doi umentar la fața locului 
a niceput la 16 Ianuarie 
1948 șițaț^durat până la 15 
Martie a. c., când niajorila 
tea echipelor și au terminal 
lucrările.

Cele 30 de echipe de teh
nicieni, au vizitat următoare 
le nouă sectoare de produc 
ție industrială: metalurgic, 

' chimic, textil, minier, fore 
stier, petrolifer, pielărie, aii 
mentar și construcții

In cadrul acestor sectoare 
au fost vizitate peste 90 de 
întreprinderi din cele mai 
caracteristice, cu care pj-ilei 
s’a strâns un important ma 
tcrial documentar.

In patru sectoare au fost 
fixați noui timpi de lucu
Materialul acesta a fost 

prelucrat de Comisia .Centra 
lă de reglementare a muncii 
în acord, ajutată fiind de 
subcomisiuni tehnice corn - 
puse din cei mai competenti 
specialiști în materie și au 
fost elaborați timpi și nor 
me de lucru pentru urmă 
toarele ramuri industriale:

Mine (cărbuni Valea Jiu
lui, lignit și cărbuni, metili 
ce neferoase și feroase);

Textile 11a bumbac, lâna 
și mătase pentru filaturi, țe 
saturi și tricotaje);

Lemn: (pentru exploatați 
le în păduri și pentru fab 
ricele de cherestea);

Pielărie: (pentru confecțio

Printre minerii exploatărilor 
aurifere dela Stănija

'Urmare din pag, l-a)

torul Patriei noastre dând o pro 
ducți. din ce in ce mai mare. Noi 
știm prea bine că daca vom da 
mai mult aur, vom avea mai multă 
pâine și vom ajunge să trăim o 
viata mai fericită și mat imbel- 

» șugata”.

Conștiința mea de muncitor 
cinstit nu mi a permis să 

absentez nemotivat
La eșirea din jnină, vizitam u 

dna de stampate. Supraveghetorul 
uzinei, este tov, Luțcscu Ion lui 
Qan, care ne este scos în evidenta, 
—de cei in drept—ca un muncitor 
disciplinat și devotat precum că și 
în cei 30 de ani de zile, de ecând 
este miner, 11’are decât o singură 
absență nemotivata.

Tov. Luțescu, cu care am stal 
de vorbă, după reprezentarea fă
cută, îmi spune printre altele: „To 

' varășe conștiința mea de muncitor 
cinstit, nu mi-a permis niciodată 
ca să absentez nemotivat, dar mai 
ales acum, de când avem la putere 

narea int ulțămintcij mecanic 
și manuală
Când jntra in vjgoarc nouț tjmpi 

șl norme de lucru

Acești timpi și norme de 
lucru după ce au fost vet 
fi<ați de biroul permanent 
și Comisia Centrală au fost 
prezentați tov. Gh. Gheor 
ghiu Dej președintele Corni 
siei Ministeriale pentru re 
dresarea ccomonomică și 
stabilizarea monetară, țarc 
a constituit a comisie forma 
ta din reprezentanții ministe 
rulai Industriei și Comerțu

1 MAM
Muncitorii Uzinelor Metalurgice 

C. M. C. Cugir lansează
prima serie de

(Urmare din pag. I-«J 

lează amănunțit tot meca - 
nismul, iar după l^iccastă 
riguroasă și ultima examina 
re mașina este declarata bu 
nă.

Mașina de cusut fabricată 
de C. M. C, Cugir, prin 
calitățile sale de execuție, 
de funcționare și technice, 
concurează cu cele puse în 
vânzare de către firmele 
străine, prin construcția sa 
simplă și robustă.

Această mașină se cara 
eterizează prin următoarele 
calități:

Execută o cusătură unifor 
mă și bine legată pe orice 
fel de materia), putându-se 
întrebuința mai multe feluri 
de ață, înlocuind numai a 
cele corespunzătoare.

Poate fi întrebuințată la 
brodat, adoptându se un a 
parat special, deasemenea 
putând fi întrebuințată la ti 
vit, cusut cu dantelă etc.

Poate fi acționată cu pe

In ziua ile Martie la Mina Lu 
lin guvern al poporului, care lupta 
pentru binele nostru al tuturor, nu 
mai lipsesc nici motivat, fiindcă eu 
îmi dau Seama, și ar trebui să-și 
dea seama șl ceilalți cari lipsesc, că 
fiecare lipsă a noastră se res
trânge asupra producției, din care 
cauză refacerea țării întârzie și în 
același timp îmbunătățirea traiului 
nostru.

Am în fața mea un viitor 
frumos

La ora 15 ese din mină Filipaș 
Octavian un tânăr chipeș de 25 ani, 
care își depășește norma cu 100. 
la sută, La întrebarea ce la de 
terminat să-și depășească norma, răs 
punde: Muncesc tovarășe, muncesc, 
încontinuu, pentru a întări Patria 
noastră dragă, Republica Populară 
și să ne asigurăm nouă tuturor un 
nivel de trai mai ridicat, și o viață 
mai fericită, fiindcă eji sunt tânăr 
și am in fața mea un viitor frumos 
pe care eu și altul ca mine ni-l 
făurim’’. f

M. MlhaV 

lui și al Comisiei Centrale 
pentru a verifica încă oda 
tâ și a da- forma definitivă 
acestor timpi și norme d^ 
lucru.

Lucrările de reverificare 
fiind aproape gata în cel 
mai scurt timp aceste no1' 
mc. vor fi definitivate pu 
blicate și puse în aplicare 
sub formă de decizii.

Timpii și normele de lu 
cru pentru celelalte sectoare 
vor intra în vigoare pel Jnă. 
sură ce lucrările vor fi ter 
minate de echipele care a 
stăzi încă lucrează pe teren.

mașini de cusut
dală sau cu motor electric.

Modelele de mașini dile 
ră unele de altele prin felul 
mesei la care au fost monta 
te. Astfel, prin adaptarea 
ei la o masă în forma det d 1 
lăpior mașina constituie o 
mobilă de lux.

Entuziasmați de această 
frumoasă, realizare, în cin
stea zilei de 1 Mai, sărbă
toarea celor ce muncesc, 
muncitorii și technicienii U- 
zinelor C. M- C, Cugir și-au 
luat angajamentul ca până 
la sfârșitul lunei să realizeze 
363 mașini de cusut în loc 
<te 150 cât au avut progra 
mat.

I. Grozavescu J

Ședința Comitetului Județean
(Continuare în pag. Jl-a)

în urma rezultatelor neprecise îna 
iutate Ministerului Agriculturii și 
Domeniilor — printre ultimele ju
dețe din țară, se poate repara a 
ceasta și la I Mai județul nostru să 
se prezinte cu planul de însămân 
țări nu numai realizat, dar și de 
pășit.

Tov. Florea a vorbit apoi des
pre organizarea comitetelor gospo 
dărești a întrecerilor între satele 
dintr’o plasă, precum și a între 
cerilor între plăși, Astfel la 1 Mai 
Camera Agricolă ia premia cel mal 
bun comitet gospodăresc, cea inai 
bună comună, cea mai bună plasa.

O atenție deosebită va trobui dală 
centrelor de mașini agricole, ferme 
lor de stat, care trebue să fie mo
del de muncă, de organizare, de 
îndeplinire a planului fixat.

Munca voluntară trebue planifi 
cată la sate ca și la orașe, pentruca 
să s<f execute ce este mai urgent, 
mai de folos,

Cooperația — a spus in închee- 
re tov.. Florea — trebue să de rină 
o armă puternică în mâna plugărimii 
pen'ru îmbunătățirea nive ului de trai 

îndeplinirea programe 
lor fixate de M, 1. C, 
o mare victorie a muu 
citorimii din județul no

, stru
Tov. Drăgoi secretarul comisiei 

pentru probleme sindicale a arătaț 
că îndeplinirea și cluar depășirea 
programelor de producție fixate de 
M.J.C. este o mare victorie a clasei

(Urmare dia pag. iaj

mandantul secției de recon 
structie județeană într o 
scurta cuvântare, numește 
comandant al brigăzii jiul. 
Hunedoara "pe tânărul Li 
ker losif dându-i cu aceasta 
oca z i e și decorația

„L'n an de muncă" pen 
Im felul în care și-a dus la 
îndeplinire sarcinile în ca
litate de. comandant al 15ti 
găzii muncitorești-Deva.

U. F. D. R.-istelc au îm 
părțit apoi brigadierilorțmici 
pachețele cu țigări, carțj pu 
ștale, creioane, caete, săpun 
de bărbierit ș. a.

In drum spre gară — a 
coperind punctele fanfarelor, 
tinerii brigadieri, își manife 
stau cu hotărîre voința de a 
fi cât mai folositori țarii. I. > 
zincilc lor entuziasmau pr 
toată hnnea făcând ca toa 
te vocile să se unească scaii 
dând acelaș cuvinte:

Ilai la luptă voluntară
Să clădim o nouă țară.

Spor la muncă
La gară, înainte ca tine 

rii să se urce în vagoanele 
anume puse la dispoziție pț. 
ei — vagoane frumos pavoa 
zatc cu lozinci, și portrete 
ale conducătorilor ( clasei 
muncitoare — fiecare orga 
nizațic din localitate, voia 
să-și ia rămas bun dela tine
ri prin cuvintele spuse de 
delegații lor.

A vorbit din partea Co 
mandamentului Județean, al 
Brigăzilor tov. Lupu Vasile 
arătând că prin munca ne 
precupețită a tineretului, se 
vor .creia noui condiții de

I* muncitoare din acest județ, din in
trcaga țară.

Trebue sa intensificăm la maxi 
mura efortul nostru pentru realizarea 
și depășirea și pe mai departe a 
programelor — a spus d-sa — mai 
ales că avem marea cinste de a 
ne afla in întrecere cu mctalurgiștii 
eroicului popor jugoslav.

Tov. Drăgoi a trasat apoi alte 
sarcini care stau în fața muncitorimi» 
din județean», noastră ca: organi 
zarea de întreceri între secții pentru 
întâmpinarea primului 1 Mai în R. 
P.R., antrenarea corpului teclinic în 
organizarea acestor întreceri, orga
nizarea salariațifor agricoli, acorda
rea iniei deosebite griji ridicării) 
nivelului politic și de clasă al mun
citorimii, asistenței medicale, știr- 
pirii absențelor nemotivate, atenție 
deosebită cluburilor muncitorești, se 

. curității întreprinderilor.
Trebue acordată o deo 

8rti A a Liiție co aițeielo 
de a cțiune dela sate 
Tov. Vasilie I lorica secretara co

misiei pentru problemele de fe
mei, după ce arată că femeile au 
participat activ în campania elccto 
rală atrage atenția Î11 special asu 
pra manevrelor reacțitmii de a ține 
mai departe în întunerec femeile 
și în special pe cele dela sate. 
Deaceea — spune d sa — trebue 
acordată o deosebită atenție comi
tetelor de acțiune dela sate care vor 
trebui să ducă o intensă campanie 
pentru demascarea sectelor religi
oase și a oricăror manevre ale reac 
țiunii de a submina pacea între; 
popoare. \ ț

viață pentru cei > • nimicesc,
din partea LI. F. D. R.ului 
prietena jMihuțescu Vasilica, 
tov. M. Malăescu, a vorbit 
din partea org. Jud. LI. T. 
M. și tov. Buda în numele 
Org. Județene P. M- R în 
numele < arcia salută 
pe tinerii brigadieri, expri- 
mându-și totodată încrede - 
rea în felul în care aceștia 
vor ști să-și facă datoria pe 
șantier, urându le apoi, ca 
încheere spor la muncă.

Răspunzând în numele ce 
lor ce plecau, tov. losif Li- 
kcr—comandantul brigăzii 
— și a luat angajamentul că 
atât el personal cât și toți 
brigadierii, vor munci ast 
fel încât sa fie in fruntea <n 
turor celorlalți.

A luat apoi cuvântul tov. 
Const. GngoraȘ, prefectul ju 
nețului, care în numele 
populației! ntregului județ, .1 
salutat pe cei ce vor purta 
drapelul brigăzii hunedorene 
pe marele șantier național 
subliniind apoi marea im
portanța a acțiunii lor și în 
general a întregului tineret, 
care prin munca lui luptă, 
pentru întărirea Republicii 
Populare Române, încheind 
prin a le ura spor la muncă 
în marea lor operă de recon 
strucție.

Tinerii se urcau in va - 
goane în timp ce acei ce 
i au condus le strângeau mâi 
nilc cu căldură.

Trenul se puse în mișca
re pufăind, în timp ce sute 
de batiste fluturau de pe 
peron și de pe geamurile va 
goanelor ce se depărtau.

,H. N- Dnr—mi

al P. M. R.
Tov. Vasilie arată apoi că femeile 

trebue să ia parte activă în bătălia 
însăinânțărilor în campania pentru 
asisitența copilului,., pentru ajutora
rea poporului grec. D-sa anunță so
sirea în orașul nostru a unei ea 
cliipe culturale elene..

In ceeace privește munca volua 
tară — a spus in încheere tov, 
Vasilie — trebue înlăturat excesul 
de zel folosind lerneeile in ntua 
cile cele mai potrivite, pentru ca
pacitatea lor.

Tineretul mobilizatorul 
acțiunilor de muncă vo 

Iun tară ț
Tov, Buda Ion secretarul corni 

siei pentru problemele tineretului 
trasează sarcinile care stau în fața 
tineretului nostru, ca: încadrarea In 
muncă voluntară — cl fiind mobili 
zatorul acestei acțiuni, — educarea 
sa în spirit progresist prin organ! 
zarea de conferințe, școli de cadre, 
programe culturale etc; calificarea 
profesională. ‘

După terminarea instructajului au 
luat cuvântul la propuneri și di 
verse diferiți tov. . 1

Ședința a luat sfârșit după cuiân- 
tul de închidere rostit de tov. Du
duia, prin intonarea .Internați tm. 
Ici”, membrii comitetului județean 
activiștii de bază ai .P.M.R, îna 
poindu-se în localitățile Ier, a rocu
rile de răspundere (e care le dețin, 
pentru a da mai departe experic- 
ța câștigată în aceste zile, pentru a 
duce la bun sfârșit sarcinile trasată 
pentruca primul 1 Mai în R.P.R.r 
,să fie o adevărată sărbătoare a cdo< 
ce muncesc. . 4
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EVENIMENTELE ZILEI
Deshaterile Manei Adunări Naționale
cu privire la proectul de Constituție al Republicii Populare Române

St. Unite au transferat în Italia

BUCUREȘTI, 12 (Radio) 
Marea Adunare ,Națională 
și-a început azi dini. într’o 
atmosferă de însuflețire și 
entuziasm, în prezența prezi 
diului R. P. R, a membrilor 
guvernului și a unui nume 
ros public, care ocupa pâ 
nă la refuz toate balcoane 
le și lojile, desbaterea pe ar
ticole a proectului de Con 
stituție a Republicii Popu
lare Române.

Deputatul ,C. Paraschives 
cu-Bălăceanu a dat citire ra 
portului prin care comisiu- 
nea pentru exprimarea pro 
ectului de Constituție alcă- 
țuită sub președinția tov. V. 
Luca a luat în cercetare pro 
ectul depus de președintele 
Cosliliului de Miniștri, pe 
care l-a admis cu unele mo 
dificări în text.

S'a trecut apoi la votarea 
pe articole a proectului de 
Constituție. La art. 1 tov 
deputată Constanța Crăciu 1 
cere adăugarea cuvântului 
„suveran”, articolul 'respec
tiv având următorul text: 
Republica Populară 'Româ
nă este un Stat popular, 
unitar, independent și suve 
ran.

Acest cuvânt adăugat, — 
a declarat .tov. Constant^ 
Crăciun — exprimă dreptul 
suprem al poporului de a 
hotărî asupra tuturor proble 
lor sale interne și externe 
și în acelaș timp este o e 
xpresie a demnității noastre 
ca stat popular.

Amendamentul este votat 
în unanimitate ca și art. 2, 
3, 4 Și 5-

La art, 6 deputatul Ion 
Onțan cere să se adauge du 
pă cuvântul miniere și cu
vântul „pădurile". Amenda 
mentul este votat cu aplau 
ze.

La art. 11, deputatul Ion

Partidele Frontului Național din Cehoslovacia 
depun liste comune în alegeri

PRAG A. — Comitetul Central al 
Partidului Comunist Cehoslovac a 
aprobat în unanimitate, în ședința 
sa extraordinară de Vineri, propune
rea de a se prezenta o Listă unică 
de candidați ai tuturor partidelor dlii 
Frontul Național pentru viitoarele 
alegeri din ziua de 23 Mai.

Comunicatul a fost precedat de 
o declarație asemănătoare făcută de 
pre zidiwnul partidului socialist ceh; 
după care comitetul executiv al par 
tidului social-democrat cehoslovac ca 
și președinția partidului popular ca 
tolic și-au dat aceiași aprobare. |

Făcând o declarație în ședința 
de Vineri seara a comitetului cen
tral al partidului comunist, •. Kle- 
ment Gothvald, primul ministru, a 
anunțat acordul deplin al celorlalte 
partide și a adăegat că „în ceeace 
privește inamicii declarați ai Fron
tului Național, nimeni nu-i împie
dică sâ formeze partide de opoziție 
și sâ se prezinte separat în alegeri”.

O listă unică de candidați va 

Tăhârcă cere ca acolo unde 
articolul specific^ mijloacele 
de produi ție, să se intro
ducă șî cuvintele , precum și 
băncile și Societățile de Asi 
gurare. Deasemeni, fraza ca 
re spune proprietatea țpersoa 
nclor fizice sau juridice, ie 
xtul definitiv având cuprin 
sul următor: „când țînterc 
sele generale o cer, mijloace 
le de producție precum și 
băncile și Societățile de A- 
sigurare care sunt proprieta 
tea particulară a persoane
lor fizice sau juridice, pot 
deveni proprietatea Statul ti, 
adică bun al poporului, în 
condițitmile prevăzute de lege'\

Răscoala din Columbia
Populația din Bogota ia cu asalt 
palatul în care se desfășoară conferința Pan Americană 

Delegații în frunte cu Marshall nevoiți să părăsească 
în grabă sala de ședințe

Conferința Pan-Americană va fi silită să și întrerupe lucrările

BOGOTA. O revolu
ție de o violență extraordina. 
ră a izbucnit în capitala Co
lumbiei — unde după cum 
se știe, are loc conferința 
pan americană dirijată de 
Statele Unite.

Palatul Kapitolio Nacio - 
nai — unde se desfășoară 
ședințele conferinței — a 
fost invadat de masse de ma 
nifestanți, care au imobili 
zat sentinelele.,

Știrile sosite relatează că 
în urma pătrunderii manile 
stanților in palat, delegații 
prezenți la conferința pan a 
mericană — printre care se 
află d. Marshall, ministrul 
de externe al USA, — au 
fost nevoiți să părăsească 
în grabă sala de ședința 
Presa internațională corneli-

grăbi consolidarea victoriei din Febr. 
și va face dificilă orice reluare a ma-, 
nevrelor reacționare.

Un fruntaș al rezistenței spaniole 
ucis de poliția lui Franco 
25 de patrioți executați în ultimele două luni

Postul de radio spaniol re 
publican Pirenaica a anunțat 
că luptătorul comunist Fran 
cisco Navarro a fost asasi 
nat în provincia Malaga.

Navarro a fost arestat de 
poliția lui Franco și a fost 
torturat pentru ași trăda to 
varășii partizani. Nereușind 
să-l silească să vorbească, 
faseiștii l-au împușcat la mar 
ginea orașului și au anunțat 
apoi că a fost omorît „în mo 

Xmendamentul este votat in 
unanimitate.

Se votează apoi articolele 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Și '9-

La ari. 2o deputatul M<> 
cuța Petre propune și Adu 
narea aprobă’să se introdu 
că „organizarea de către 
Stat a terenurilor de sport.

Se votează apoi articolele 
2t — 26 încl., întroducându 
se la .unele articole ameți 
damente propuse de deputa 
ți. I

Desbaterile au fost apoi 
suspendate urmând a fi re 
luate în continuare Ia ore
le 17.

tează cu lux de amănunte 
situația „delicată’ ’în ca-e 
au fost puși reprezentanții 
Statelor Unite, Considerând 
evenimentele di-n Colum - 
bia ca un răspuns al popo
rului la încercările jmperialis 
inului american de a subju 
ga popoarele Americei La 
tine.

0 NOUĂ MANEVRĂ
a taberei imperialiste
de a sprijini cercurile de dreapta
în alegerile din Italia

NEW.YORK, 12. — Con 
siliul de Securitate a apro
bat cererea statului Burma 
de admitere în Organizația 
Națiunilor Unite. In aceeaș 
ședință Statele Unite, An 
glia și Franța, au încercat 
iarăși reexaminarea unilate 
rală a cererii de admitere a 
Italiei.

mentul când a încercat să 
scape de sub escortă”, i

La Sevilla, poliția a are
stat 64 persoane într’o singu 
ră zi. La Bilbao, Barcelona 
și Madrid un număr de anti 
fasciști condamnați la moar 
te își așteaptă în închisori e 
xecutarea. In ultimele două 
luni, 25 patrioți spanioli au 
fost împușcați fără să fie 
judecați.

mari cantități de armament din Germania
ROMA. Presa, Italiana <o

montează transferarea gră
bită de ,'i rinament și mate
rial de război american dm 
Austria in Italia, în ajunul 
alegerilor.

Ziarul Unita serie <ă St. 
Unite au transferat mari 
canittați de. materiale dm 
Germania in Italia, trecând 
prin Austria. Acest material 
coprinde 88.000 tone arme 
și materiale de război.

Înainte de a trece fronti 
ra austro-ilaliană, soldațn a 
mericani caie escortau trăit 
sporturile de arme, s’au îm

CIAIMG-KAI-SHEK recunoaște 
pierderea a 17 divizii

NANKING Cang KaiSeltk 
a vorbit Vineri in fața Adu 
nării Generale, ținând unul 
din cele mai sinc ere discur 
suri ale sale.

El a declarat; „ l'rcbue să. 
mărturisesc: că șapte dintre 
cele mai bune divizii ale 
mele au fost distruse în Man 
ciuria, ele constituind tru
pele mele de elită care in 
trecut s’au acoperit de glo
rie”.

I'e de altă parte, după

Prin noui sisteme de lucru 
spre noui realizări

realizat o depășire de norma Ce it>4 
la Suta. Iu ziua de 11 Martie, cieaș 
grupe, au lealizat cale 122 fa arta

(Urmare din pag. Iaj
realizat o dej âșire dc normă de 122 
la sută, grupa tov. Mcrlak IM u a

Reprezentantul UnmniiSo 
vietice Andrei Gromiko, a 
demonstrat că aceasta ren 
xaminare nu poate fi făcută 
decât împreună cu cererile 
celorlalte state foste inami 
Ce- Grupul anglo-american 
a refuzat însă să reexamine 
ze aceste cereri. De aceea, 
propunerea de admitere în 
ONU a Italiei separat, nuc 
ste decât o manevră pentru 
sprijinirea cer< uiilor de drea 
pta în țajlegerile din Italia, 
Uniunea Sovietică, este ast 
fel silită de a face uz u; 
dreptul său de veto. In m- 
clieere, Gronrîko a arătat că 
propunerea pnglo americană 
calcă acordul dela Potsdam 
și tratatul de pace.

Firma DRAG O MIR VOl- 
ȘAN, Deva face cunoscut 
că i s'a repartizat de către 
Societatea Comercială de 
Stat următoarele cantități 
de mărfuri:

2oo metr, șerge;
173 mtr. -stofă bărbătească 

bra< ai în liaijv < i\ i!e.
I.a gara italiană < ob D 

f ac o, soldat,ii a' ini i am „ 1 
in< r< dințat transporturile d- 
arme și material d<; razboiu 
comandam, ntelcjr militar i- 
taliene.

Ziarul < e<e guv, i nului ș 
ministrul de război, l a 
< hineltj, a dea < .plic ații 
gente cu pririre Ja tiansfc- 
rul ilegal ai ac -tor cantități 
de arme și materiale d< -iz 
boi american destinat arma 
lei italiene Și organizației 
iasciste denumita . Armai . 
italiana de eliberări”.

cum anunță Agenția I- ram 
l’ressc. Ciung Rai Shek 
a declarat in acela; di-' jis 
că atribue înfrângerile imp
lor sal'.- dm ultimele doua 
luni proastei lor < ațitați p 
i uni și numeroaselor ••Iciiii-u 
te ale Kuomintangului cot i 
ple, i ndesciplinate și di-iip. r~. 
lizate.

Totodată Ciang Ivai Sla,. 
a recunoscut că în cur ul a. 
nului 1947, Kuomintangul a 
pierdut în total 17 diiizii.

depășire de noi mă. Acestea sunt doar 
câteva inceputnii, ale reali. .1 r^ 
cu nouije sUteine de luLru, fa pe 
viitor asemenea reali.aii coi din 
ce iu ce mai multe la toate - 
din Valea Jiului.

Pentru a se putea du e o e.c , 
mai intensă, a acut loc la 2 ■-.;- .lie 
o ședință cu minerii ți te. lini- ;;ik 
la care a luat parte i C- .teLul 
Județean P. M. R. prin toi. ri- 
ceanu Gheorghe, ședința la care 
s’au discutat lipsurile și greutățile 
prin înlăturai a e.irora «e ca : :bu- 
nată'i situația | ioJucțic-1. <

Cu această ejeazie, techniciei i . <i 
conducere au arătat că la mina Pe- 
trila pentru 9 giupe de mineri, ti ei 
locuii de muncă au fost prc-c zaite 
cu instalații necesare după noui $i>. 
tem de lucru. La 2 abataje, -i l 
lucrează intens. Rezultatele au și 
întrecut așteptările. Se asigur • o 
producție minima de- SOIOO tone 
cărbune ia o ’ singură grupa,

Technicieni depun o munc n- 
tensă pentru o planificare pregre
sivă a mecanizării abataje'or ’n .«• 
S’au pus numeroase mașini in re 
parație, precum și tot utilajul tecto
nic a fost revizuit pentru ca minerii 
cu minimum de efort să poală di 
maximum dc randament.

lata deci unde s’a ajuns ;>ri« 
colaborarea strânsa dintre muncitori 
și technicieni și ce roade poate da di* 
ciplina și conștiința muncitorilor mu 
neii, care își înțeleg rolul în reface 
rea țârii. I. HERMAN

271 mtr. stolaj bărbăteasca
136 mtr. Rochițe de dame
179 mtr. Palton dame;
310 mtr. Mirela;
506 mtr. crep de chine,
153 mtr. poplin;
221 mtr. crep de chine îm 

primat.


