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Anul VI Nr. 727 Directorii de întreprinderi 
elemente de buzâ in reali

zarea Pionului de Stot

La Petrila și Lupeni
Srimele grupe de mineri au 

realizai programele de pro Jue| 
pe luna Sanuarîe

Grupa lui Pop Ludovic a dat de pe acum, 207 tone 
cărbuni in contul programului pe Feb/uarie

Numai 20 de zile s'au scurs de când 
oamenii muncii din țara ncastră luptă cu 
entuziasm pentru îndeplinirea și depășirea pri
mului l’lan de Stat. Mărețe sunt succesele 
obținute în cadrul acestei acțiuni de echipele 
de mineri din Valea-Jiului, antrenare în în
treceri socialiste.

Încă de acum câteva zile primele grupe 
de mineri au îndeplinit programele de pro
ducție pe luna Ianuarie, fixate 
Planului de Stat.

Grupa Iov. Pop l udovie 
Ianuarie cea de a 207-a ionă 
în contul programului de 
luna Februarie în urmu marilor 
pe care le-a rc-l'zat în special 
mele zile (85—89 la sulă).

Densemeni, grupa lui Kudcrma Emil

în cadrul

a dat la 20 
de cărbune 

producție pe 
depășiri 
în ulti-

dela Seci. I nuna Petriln, la 20 Ianuarie 
a depășit producția pe prima luna a fi
nului dând până la aceeu dată 55 tone 
de cărbune în contul programului de pro
ducție pe luna Februarie. In acest inter
val de timp grupa lui Kudcrma Emil a 
avut o depăș re medie zilnică de 65—80 
Iu sulă.

Grupa minerului Csiminga Ion din 
Sectorul IV-al minei Lupeni, lucrând la 
preabataj în stratul 18, în condițiuni 
grele, a extras la 20 Ianuarie cea de a 
300-a tonă de cărbune, îndeplinindu și 
planul de producție pe luna Ianuarie cu 
1 1 zile înainte de termen.

Menționăm că intervalul 1—20 îu-

Conflnuare în pag. 3 a

Lucrând pe cele două fronturi âle abatajului cameră 
Grupa tovarășului Bora Petru din mina Aninoasa 
a depășit norma în ziua de 19 Ianuarie cu 8041

Munrind pe bază de întrecere 
socialistă, niinerii dela toate ex
ploatările carbonifere din Valea 
Jiului, obțin pe zi ce trece re
zultate tot mai frumoase în pro
ducție.

Astfel, la mi ia Aninoasa, echi
pa tov- Bora Petru, compusă din 
tov. Bledea loan și Suciu Vasile, 
lucrând într'un abataj cameră, în 
ziua de 19 Ianuarie a. c-, por
nind atacul pe două fronturi spre 
deosebire de trecut când întreaga 
echipă lucra pe unul singur, a în-

Sub titlul de mai «us, înir un 
documentat irtir• puPic,'! de 
z:arul , Scânteia tov. Clmu 
Stoiia, Ministrul Ind șuiei, se o- 
eupî de sarcinile pe c,-.* trecerea 
dela haosul capitalist in produc
ție, la eCGi.omia plan licata, le 
pune în feți directorilor și ingi
nerilor șefi din fabrici, personalu
lui conducător din industrie.
Arătând că in lupta pentru rea

lizarea planului de Star, se va 
verifica cu adevărat priceperea, 
dragostea și devotamentul față 
de Partid și clasa muncitoare a 
fiecărui director de întrepiindtrr 
iov. Chivu Stoica scrie:

, Conducătorul întreprinderii tre
bue să cn >-ze toate condițiile ne
cesare pentru realizarea Planului 
in fabrica sa. PI trebue si asi
gure toate condițiile necesare u- 
nei produ țu ridicate ș de cali
tate superioară, să asigure mun
citorilor la timp materia primă, 
combustibilul și loate materialele 
de care are nevoe, să aibă la tot 
pasul evidența lucrărilor, costul 
producției, să lupte neîncetat pen
tru efunirea produselor

lmr'o și mai mare măsură de
cât până acum, conducătorul de 
întreprindere trebue să devină 
un bun gospodar, care-și gos
podărește cu dragoste și price
pere fabrica, uzina, atelierul ce 
i.a fost încredințat și pentru a 
cărui bună funcționare răspunde 
față de Partid, de guvern, față 
de clasa muritoare.

Subliniind necesitatea imperi
oasă de a face din (oale între
prinderile ncastre întreprinderi 
rentabile, tov, ministru Chivu 
Stoica, scrie mai departe

i onducâ'.jful imrepri.derii in 
dusiria!i-, ajutat indea -roape de 
orgii ițn d. Partid trebue să 
ducă o luptă perina. ei și ne- 
cruț îl oare pentru cri ș erea pro
cent,fui muncii depusă dnit in 
producție și scăderea pro-rutului 
de muncă administrații j Căci in 
multe întrepri'-der, industrial-*. sa
lariile plătite muncii administra
ții e depășesc salamle plătite pro
ducției- Cangrena birocratismului 
și a formalismului care parali
zează activitarea multora dintre 
întreprinderile noastre, (rebue tă
iată din rădăcină

Ocupându-se apei de noul 
sistem de salarizate după can
titatea șl calitatea mur/cii depuse" 
, armă foarte prețioasă" care 
,,face pe muncilor să privească 
problema creșterii și îmbunătățirii 
producției și ca pe o chestiune 
a sa personală", autorul articolu
lui arată că ..noul sistem de sala
rizare, răsplătit d munca, cu atât 
mai bine cu cât e mai califnată, 
îndeamnă pe muncilor să.și însu
șea':»» temeinic cunoștințele 
teoretice și practice, sâ cunoas
că îndeaproape funcționarea ma
șinii la care lucrează, „ceeace 
va avea desigur consecințe 
faiorabne asupra procesului de 
creșterea producției industriale".

E datoria Lecărui dircclor 
de a veghea ca noul sistem de 
salarizare să fie a; licat întoc
mai în întreprinde ea sa In 
strânsă legătură cu organizația 
de Partid și ațufat de sindical, 
el trebue să asigure justa în
cadrare a fiecărui muncitor.

(CoaltaiMie !■ pag HI-»>

reglstrat o depășire de normă de 
804,75 la sută și — un lucru de
osebit de însemnat — a obținut 
în acelaș timp o leducere de 22 
la sută a consumului de exploziv.

Dar echipa lui Bora Petru n'a 
totdeauna fruntașă așa cum 

acum. In luna
1948, a fost cu 5 la sută 
normă și după ce în Decem- 
a reușit să aibă o depășire 

de 38 la sută, la începutul aces
tei luni se afla din nou sub 
normă cu 3,10 la sută.

fost 
este 
brie 
sub 
brie

Noem-

Organizând întreceri între echipe de 
2 oameni în cadrul grupei

Grupa minerului Damian Ion 
din Lupeni realizeazâ zilnic 

mari depâșifi de norme 
loan, mina Lupeni, Sectorul 
stratul 18, abataj frontal — 
perioada 1—20 Ianuarie, au fost 
obținute următoarele depășim
norme:

întrecerile individuale și pe echi
pe mici în cadrul grupelor, dau 
rezultate din cele mai frumoase.

In întrecerile socialiste organi
zate în cadrul grupei lui Damian

Damian—Popescu, . 
Freisch—Lazăr, . .
Vlad—Chccedi, . .
Slroia—Șastacovshi, 
Prcdius—Danciu,

La 21 Ianuarie giUpa lui gramului
Damian a depus ultimele efor- prima lună a anului în curs, 

turi pentru îndeplinirea pro»
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îndată însă ce s'a deschis noul 
loc de muncă, în care se lucrează 
acum și după chema ea la între
cere socialistă făcută de echipa 
tovarășului Dumitraș, echipa lui 
Bora a început să munucască pe 
bază de întrecere- Din primele 
zile — muncind cu mai mult 
vânt — a depășit norma cu
la sută și producția crescând zi 
de zi, a reușii să atingă — la 
19 Ianuarie — depășirea de 
804,75 la sută situându -se prin
tre fruntașii in producție.

La uzinele metalurgice din 
Cdgir muncitorii au pornit 

întreceri individualeindividuale

a-
18

l • •

Paralel cu lupta pentru o pro» 
ducție mărită, minerii din Valea 
JicJui duc o acțiune susținută 

I. Herman, roresp.

Continuare in pog. 3-a
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La Uzinele Metalurgice din 
Cugir. muncitorii au organizat 
întreceri socialiste de o formă 
superioară — dela om la om.

Aceste întreceri sunt făcute 
prin chemări scrise arătăndu-se 
totodată și criteriile după care 
se va desfășura întrecerea. Cele 
mai multe întreceri .ndividuale 
dela Uzinele Metalurgice din 
Cugir se desfășoară între mun
citori care lucrează cu aceleași 
mașini și în aceleași condiții 
de muncă.

lală chemarea la întrecere a 
tovarășului Nicolescu loan că
tre muncitorul Albu Nicolae 
pe perioada I Februarie — 1 
Mai 19+9:

Realizarea cu succes a planu’ul economic șl 
financiar cere cea mai mare griji fața de avutul 
obștesc — mașini, unelte, materii prime șl o strictă 
economie de materiale, energie electrică, combus
tibil, etc.

Sindicatele trebue să intens flce lupta pentru 
reducerea deșeurilor șl lichidarea rebuturilor care 
în unele întreprinderi mai constltue principale cauze 
ce împiedică reducerea prețului de cost și mărirea 
randamentului muncii. Ele trebue să dea o perma
nentă bătălie pentru ca unei creșteri cantitative a 
producției să-i corespundă și creșterea el calita
tivă.

<Din Rezoluția ședinței plenare a
C C. al P M.R din 22-24 Decern- 
brie asupra problemei sindicale).

Subsemnatul N'iroleiicu loan 
muncilor dm sec|ia 24 1. • on- 
șlienl de chemarea Partidului 
cât și din dorința de a con
tribui câl mai mult la întărirea 
pozițiilor câștigate de clasa 
muncitoare din țara ncastră, 
pentru a grăbi mersul nostru 
spre socialism, chem la între
cere 
Albu

socialistă pe tovarășul 
Nicolae Ici din secția 

mea pe perioada 1 Februa
rie— 1 Mai 194B. cu urmă
toarele condiții de întrecere: 

— Mărirea producției cu 40 
la sulă;

— Mărirea productivității 
muncii:

— Reducerea procentului de 
deșeuri cu 2 la sută:

— Nici o lipsă sau întâr
ziere nemotivată dela lucru;

— întreținerea mașinilor u- 
nelle în cele mai bune con- 
dițiuni:

— Ridicarea nivelului pro
fesional :

luăndu-mi angajamentul ca 
condițiile susarâtale să fie în
deplinite NOKOC B1JN 

NICOLESCU IOAN
Răspunzând provocării, to

varășul Albu a scris pe che
marea Iov. Nicolescu:

Primesc cu satisfacție pro
vocarea făcută de tov, Nico
lescu.
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Ferma de
a devenit 

pentru
un sprijin tot mai puternic 
țârănimea muncitoare

și Prezidiul Marii Adunări Naționale 
din partea Comitetului Central al U.P.M.

In urma reorganizării fer
melor de Stat din județul 
nostru, ■ ferma Sântămăria- 
V rlea a devenit cea mai pu
ternică exploatare agricolă de 
Stat din județ. Contopirea 
celor 6 unități de muncă: 
Râu-Barbat, Râu-Alb, Kâu- 
de-Mori, Unciuc, Săcel și 
Sântămăria-Orlea într'o sin
gură unitate, cu centrul la 
Sântămăria-Orlea, a mărit 
suprafața de pământ a fermei, 
a fă ut-o să fie mai ușor de 
exploatat, simplificând totodată 
administrarea ei.

Ferma de Stat Sântămăria- 
Orlea, și-a început activita
tea în luna Septembrie, anul 
trecut, cu o pereche de vaci 
slabe și un plug ruginit. De
zastrul lăsat de fostul moșier 
Kendeffy Gavril, care în tre
cut a stăpânit întreaga co
mună și multe alte bogății, 
n'a lost ușor de înlăturat. 
Dar munca hotărîtă depusă 
de muncitorii agricoli de aici, 
cu ajutorul țăranilor munci
tori din localitate și satele în
vecinate, a înlăturat în mare 
măsură greutățile și lipsurile 
ivite în cadrul fermei, Astăzi 
ferma dispune de 20 de vaci, 
5 perechi de cai, unelte agri
cole și 2 tractoare.

In campania însămânțărilor 
de toamnă, ferma, având o 
suprafață mare de pământ, cu 
inventarul său propriu n'a 
reușit să cuprindă întreaga 
muncă. Insă țărănimea mun
citoare, mai cu seamă cea 
din satul Unciuc, a venit în 
ajutorul ei. Numai într'o sin
gură zi, 30 de țărani munci
tori cu inventarul lor propriu 
au arat pământul fermei.

Se pregătesc lucrările în ve
derea campaniei însămânță

rilor de primăvară
Acum, la ferma Sântămă

ria-Orlea se pregătesc lucră
rile în vederea campaniei în
sămânțărilor de primăvară. 
Semănătoarele și plugurile au 
fost reparate, puse la adăpost 
și unse. Mecanicul tractorist 
Kadar Ioan, ajutat de cei

Au apărut în
Editura Partidului
GH. GHEORGH1U-DEJ - 

ANA PAUKER

VAS1LE LUCA

VASILE LUCA

Muncitoresc Român
Planul General Economic al Re

publicii Populare Române pe 
anul 1949.

Democrațiile Populare pot îndepli
ni măiețele sarcini ale dictaturii 
proletariatului.

Raportul asupra bugetului gene
ral al Republicii Populare Ro
mâne pe anul 1949 și asupra 
legilor bugetare.

Să păzim cu adevărat banul po
porului.

._  Rezoluția Biroului Politic al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Român asupra problemei naționale.

._  Rezoluția ședinței plenare a Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Român din 22—24 Dec. 1948. 
asupra activității sindicale.

— Rezoluția ședinței plenare a Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Român din 22 — 24 Dec. 1948 asupra 
activității Partidului în rândurile tineretului.

lalți tovarăși din colectivul 
său de muncă, se străduește 
peni iu ii da viață celor două 
trăitoare ale lermei. Repara
ție mici au fost terminate, 
urmând ca zilele acestea să 
sosească piesele de schimb 
dela centrul regional Arad, 
pentru a li puse tractoarele 
în stare de funcțiune.

Muncitorii fermei folosesc 
timpul cu multă prisosinfă

Muncitorii agricoli dela a^ 
ceastă exploatare, fiind îndru
mați tot timpul de inginerul 
tehnician al fermei și călăuziți 
de organizația de bază de 
aici, muncesc cu râvnă și a- 
cum în timpul iernei, pentru 
desvoltarea și întărirea sec
torului lor de muncă.

Grădinarul Dragoș Ioan, 
după ce își termină treburile 
în seră, timpul liber îl folo
sește pentru confecționarea de 
coșuri necesare a fermei. In 
seră dacă intri, poți vedea 
flori și diferite varietăți de 
trandafiri. Dar sera s'ar putea 
folosi și în altele scopuri. Într'o 
seră de exemplu, se poate 
face proba de germinație a 
semințelor, răsaduri de le
gume în timpul iernei. Ar fi 
necesar ca inginerul Jugănaru, 
să se ocupe mai intens de 
folosirea serei care ar putea 
asigura foloase însemnate fer
mei.

Ridicarea nivelului cultural 
al salariaților fermei, o altă 

preocupare
O altă preocupare a mun

citorilor agricoli dela această 
fermă, este în prezent, ridica
rea nivelului lor profesional și 
cultural. In fiecare seară după 
terminarea lucrului se face ci
tirea ziarelor în colectiv ur
mată de diferite expuneri. Re
zoluția Plenarei C.C. al P.M.R.

Citiți
Scânteia Satelor 

din 22-24 Dec., asupra pro
blemei sindicale, a fost des- 
bătută cu amănuntul de sala- 
riații fermei. In ședințele edu
cative, ei își iau angajamente 
și sarcini concrete în vederea 
ridicării nivelului lor cultural.
I.a  ultima ședință, tovarășul 
grăjdar Foroi Ștefan, și-a luat 
angajamentul de a ceti în fie
care zi ziarul Scânteia și să 
înceapă studiul individual al 
Istoriei Partidului Comunist (b) 
al U.R.S.S. O bibliotecă în
zestrată cu broșuri care con
țin material ideologic și pro
fesional, stă la dispoziția mun
citorilor agricoli în perma
nență.

Pentru strângerea legături
lor între muncitorii agricoli din 
fermă și țăranii săraci și mij
locași din sat, în cadrul fer
mei se organizează de două 
ori pe lună, sau după împre
jurări, conferințe și adunări.

Regionala Arad să acorde 

mai multă alenție fermei

Aceste realizări frumoase 
s'au făcut în decurs de numai 
câteva luni dela înființare. Și 
s'ar fi putut face și mai mulle, 
dacă conducerea lermei ar fi 
depus o muncă mai stăruitoare, 
iar Inspectoratul Regional 
Arad i-ar (j acordat o aten
ție mai mare.

La această unitate există 
un grajd modern, în care se 
poate adăposti un număr de 
120 vite. Nutrețul necesar în
treținerii lor ar putea Ii asi
gurat. Totuși aici suni repar
tizate numai un număr de 36 
vite, iar la ferma de Slat din 
Streiu, unde a fost necesar să 
se învestească bani pentru 
construirea de noui grajduri 
și repararea celor stricate s'au 
trimis un număr mai mare de 
vite. Deasemenea la ferma 
Bârcea Mare, unde hrana vi
telor nu este asigurată, s'au 
repartizat acelaș număr de vite 
ca la Sântămăria-Orlea. Ins
pectoratul Regional Arad tre- 
bue să acorde o mai mare 
alenție muncii de teren, trebuie 
să analizeze posibilitățile de 
muncă ale fiecărei ferme și să 
cunoască specificul regiunii 
unde se află fermele.

•

Organizației 
de bază de pe lângă ferma de 
Sfat din Sânlămăria-Orlea. îi 
revine sarcina de a mobiliza 
muncitorii agricoli, Ea Irebue 
să fie motorul îndrumător al 
tuturor acțiunilor din fermă. 
Grupul sindical agricol de a- 
ici Irebue deasemenea îndru
mat și întărit. De felul cum 
salaria|ii vor fi îndrumați va 
depinde munca în fermă ; de 
felul cum ei vor munci va de
pinde propășirea fermei, care 
irebue să devină un sprijinitor 
și mai pu'ernic al țărănimii mnu- 
ciloare, GH. ȚIGÂU

Bl ICURI-ȘTI, 20 (Radoi). 
Activul și colectivul de muncă 
al Comitetului Central ai Uni
unii Populare Maghiare b tri
mis telegrame C C. al P M R 
și Prezidiului Marii Adunări 
Naționale prin care subliniază 
satisfacția masselor muncitoare 
maghiare din țara noastră țață 
de adoptarea de căi re Marea 
Adunare Națională a unor 
legi de covârșitoare însemnă
tate — Planul de Statal RPR 
pe anul 1949. legea Sfaturilor 
Populare și legea pe tru sanr-

FEMEILE MUNCITOARE DIN BERIU
AJUTĂ COPIII SĂRACI

La Îndemnul org. de ba
ză P. M. R din Beriiv or

. ganizapa LI. F. D. R. în co
laborare cu F. P, a colec
ta! lână dela locuitorii co
munei și făcând 3 clăci 
serale în care femeile au 
tors lâna s'au confecționat 
șase perechi ciora.i și 4 
sfetere care s'au distribuit 
copiilor săraci din locali
tate.

Deasemenea, s'au co

In comuna Strei-Sâigeoarg u a luat ființă 
un centru de lapte

Jn comuna Strei Sângeorgiu, 
plasa Hațeg, țărancele muncitoare 
U. F. D. R.-iste românce și ma
ghiare, sub îndrumarea org. de 
partid au înfimțat acum câteva 
luni un centru de lapte care ali
mentează un număr de 61 copii 
din școlile elementare române și 
maghiare din localitate și câ|iva 
bătrâni săraci.

Centrul funcționează în con- 
dițiuni bune, sub conducerea tov.

Concursul de selecționare pentru 
campionatele interșoola^e de ski 

la Petroșeni
In vederea campionatelor inter- 

școlare de ski, Districtul de Ski 
Petroșeni, a organizat în zilele de 
19 și 20 Ianuarie a. c., pe mun
tele »Parângul«, două concursuri 
de selecționare, cu care ocazie 
s'au înregistrat următoarele re
zultate tehnice:

10 Ianuarie
Coborîre 1,000 m
1. A- Ștefănescu 1'10"
2. A. Dula 1'20"
3. A. Crișan 1'35"

20 Ianuarie
Cobotîre 1 000 ni.
1. A. Dula 53"
2. A. Ștefănescu 54"
3. A. Crișan 56"

Slalon (250 m)
1. A. Crișan 33"
2. E. Lăpâdatu 40’’
3. A. Dula 42" 

ționarea unor crime care pri— 
mejduesc securitatea starului 
și propășuea economici n>ți- 
nale — legi inițiate de Parti 
dul Muncitoresc Român.

I clegramele exprimă hotă- 
rireS oamenilor muncii de na
ționalitate maglna ă de a munci 
pentru îndeplinirea înainte de 
termen o Planului de Stat, de 
a sprijini reforma profund re
voluționară a Talurilor popu
lare și de a lupta cu vigilență 
pentru demasi ..ea uneltirilor 
dușmanului de •. lasă.

lectat un număr d-5 30 co
laci, 5 kgr. untură. 1 kgr. 
carne de porc și 5 kgr. 
fasole, care s’au distribuit 
populației sărace.

In aceste colectări s'au 
evidențiat: Lupu Anu|a, pre
ședinta U F. D. R , prietena 
Cândea Safta, tov. Luca 
Lacăr, Mistorescu Samoilă 
și Cosobea Constantin.

DUR 1O/XN, corcsp- voi.

Matoreanu Sof a, care împreuni 
cu celelalte tovarășe, inițiind o 
colectă au cumpărat vesela nece
sară centrului.

Acțiunea femeilor dela Strei 
Sângeorgiu se încadrează în grija 
permanentă și preocupările regimu
lui nostru, pentru sănătatea co
piilor, fiind totodată un exemplu 
bun de urmat

Corina Munteana
comp. voun'ar.

Din cei 11 participanți — 8 
bâcți și 3 fele — au fost selec
ționați pentru Campionatele inter- 
școlare următorii:

1. Dula Aurel
2. Crișan Aurel
3. Lăpădatu Emil.

Executam

ștampile
Adrcsați-vă la Adm. z;arului 
„zlori Noi" Petroșeni, strada 
Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 33
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M DIN CÂMPUL MUNCII
Pentru a nu slugnu producția minelor Vuii-Jiului

Muncitorii uzinei electrice din 
Vulcan,au reparat turbogenera- 
torul nr. 5 în timpul sărbătorilor

La Petroșeni
Aluat ființa Asociația „Prietenii Teatrului 

Poporului'*

I u uz'na electrică clin Vul
can, cea mai mare undate de 
producte energetică este lur- 
bogeneratorul nr. 5, de cons
trucție și cu instalații moderne, 
pus in funcțiune în anul 1944. 
De atunci acest lubogene. afor 
a tăcut fată aproape singur 
consumului de energie electri
că a exploatărilor carbonifere 
din Valea Jiului,

In afară de acest tuiboge- 
nerator, mai e un generator de 
o capacitate m a mică care e 
in repara|ie încă din vara tre
cuta și încă două mașini vechi 
ale căror consum specific este 
dublu fa(ă de al lurbogenera- 
lorului nr, 5, iar manevrarea 
lor e mult mai complicată și 
mai anevoioasă. Pentru a pro
duce energie electrică mai ef- 
ună cu eforturi mai mici, mun
citorii uzinei au acordat cea 
mai mare aten(ie bunei funcțio
nări turbogeneratorului Nr. 5.

Directorii de întreprinderi — elemente de bază în 
realizarea Planului de Stat

(Urmare din pag. I-a)

Jupa capacitatea de producție, 
calificarea profesională, cunoș
tințele teoretice și practice, res
ponsabilitatea pe care o are, 
etc.

Aplicarea noului sistem de 
salarizare va aduce un spor 
de cheltuieli la capitolul salarii. 
Sporirii volumului salariilor tre
buie să-i corespundă neapărat 
o creștere corespunzătoare a 
producției. Căci numai în mă
sura în care muncitorul va 
-avea posibilitatea să-și cum
pere cu salariul său mărfuri 
mai multe, în această mă
sură vom putea spune că va
loarea reală a salariilor a cres
cut cu adevărat.

In acest scop trebue să asi
gurăm peste tot îndeplinirea și 
depășirea normelor reale. In 
multe locuri, normele în vigo
are nu sunt fixate pe baze ști
ințifice, ele nu corespund nive
lului tehnic al întreprinderii și 
posibilităților rea'e ale munci
torilor. Fiecare sec(ie și fiecare 
categorie de muncitori trebue 
sa muncească pe baza norme
lor reale după specificul și 
condițiile de lucru. In acelaș 
timp, directorii trebue să orga
nizeze în așa fel lucrul încât 
să reducă la minimum orele 
suplimentare, care scumpesc 
costul produselor și epuizează 
energia muncitorilor.

Subliniind importanta între
cerilor socialiste, „metoda co
munistă de construire a socia- 

JisiTiului pe baza activifăjii ma
ximale a milioanelor de oameni 
ai muncii . . .“ (Slalin), (ov 
Chivu Stoica arată că „direc
torii trebue să acorde cea mai 
mare aten|ie întrecerilor socia

încă pe la începutul lunei 
Decembrie, lurbogenei atoi ul 5 
nu mai funcționa bine In co
laborare cu tehnicienii, munci
torii i-au găsit diagnosticul : 
apa de răcire pu| na, instala 
(iile d ' apă ca : pompele, con
dens torul, diferite robinete ele. 
trebuiau reparate, ceeace ne
cesita mai multe zile de lucru, 
Repara|ia putea fi făcută așa 
fel, încât producția de energie 
electrica pentru minele de căr
buni să nu sufere

— I’aceni reparațiile în tim
pul sărbătorilor, tovarăși — 
și-au spus muncitorii și tehni
cienii.

Și au trecut la muncă, In 
prima și a doua zi de Cră
ciun și în ziua de Anul Nou 
a fost curâ|at condensatorul, 
au fost schimbate rotoarele 
pompei de răcire, axa pompei 
de condensare, diuzele, elec
torul de aer.

liste, să le stimuleze la fot pasu 
să răsplătească pe muncitorii 
care se evidențiază în decursul 
întrecerii".

Punerea în aplicare a Planu
lui de Sfat, ridică în fiecare 
întreprindere o mulțime de. 
probleme practice, care se cer 
rezolvate cu hotărîre și fără 
întârziere. Mai pufină scripto- 
logie, și mai multă operativi
tate, aceasta trebue să fie de
viza fiecărui conducător de 
întreprindere. In loc de a în
tocmi adrese la tot pasul și a 
potopi cu ele Ministerul, direc
torii trebue să se obișnuiască 
a rezolva ei înșiși, cu curaj și 
sim| de răspundere, o serie de 
probleme în legătură cu reali
zarea Planului. Pe de altă parte 
o mul|ime de neajunsuri și 
greutăți pot fi remediate prin- 
(r o mai strânsă conlucrare între

La 21 Ianuarie au apărut în

EDITURA ARLUS-MEA W
A. I. IJlianova: COPILĂRIA LUI LENIN

V. Maiăvovski:
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In seara zilei de Anul Nou, 
muncind cu eforturi sporite 
muncitorii dela întie|inerea u- 
zinei au făcut ultimele repa
rată, au pus la punct toate a- 
pnratele punând in funcțiune 
în stare perfectă, lurbogenera- 
torul nr. 5.

I oale piesele de schimb, 
care înainte erau confecționate 
la Atelieiele Centrale Petroșeni, 
de data aceasta au fost exe
cutate de muncitorii din ate
lierul uzinei eleclr.ce.

Așa au știut muncitorii uzi
nei eleetiice din Vulcan să con- 
tribue la bunul mers al exploa
tărilor carbonifere din Valea 
Jiului, alimentate cu energie e- 
lectrică produsă de uzina lor, 
așa au întâmpinat ei primul 
Plan Economic al Republicii 
Populare Române.

Zsentel Eugen, coresp. vot.

întreprinderile din aceeași loca
litate.

Realizarea Planului *de Sfat 
cere eforturi mari din padea 
tuturor oamenilor muncii și în 
primul rând din partea cadre
lor conducătoare din industrie. 
Lor le revine cea m i mare 
parte din răspundere. Fiecare 
director trebue să aibă mereu în 
minte sfatul marelui Sla'in;„Dacă 
ești director de fabrică, apoi 
ames(ecă-te în toate treburile, 
pătrunde peste tot, nu scăpa 
nimic din vedere, învafă și iar 
învajă!“,

Cititi>

în fiecare zi
„Zori Noi

In zilele trecute, din iniția» 
tiva org. P.M.R , Teatrul 
Poporului Petroșeni, a avut 
loc la Petroșeni ședința de 
consituire a Asociației »Prie
tenii Teatrului Poporului*.

Deschizând ședința t v. 
LeahuGheorglie, d.n colecti ul 
Secț.ei de Propagandă și Ag - 
taț.e a org. Județene P. M 
R Valea/'Jiului, a subliniat 
deosebiră imponanță pe care 
o are teatrul in răspândirea 
artei progresiste în rândurile 
masselor muncitoare.

Cu toate arestea — a a- 
rătat în continuare vorbitorul 
— nu i s'a acordat acestei 
insituțu o destulă atenție din 
partea unor organizații de 
Partid și de massă, n a fost 
îndeajuns popularizată și aju
tată în muncă. Scopul Aso
ciației este de a face cunos
cut teatrul m rândutile masse
lor muncitoare și printr'o in
tensă muncă de lămurire să 
îndruineze muncitorimea să 
participe la spectacolele Tea
trului Poporului din Petro
șeni-

Următorii vorbitori au ac
centuat asupra strădaniilor 
depuse de Partid și Ministe
rele de resort pentru a înființa

Primele grupe de mineri au realizat 
programele de producție pe luna Ianuarie

_ (Urmare din pag l-a)__

nuarie, grupa lui Csiminga 
a avut o depășire de normă 
medie de 62 la sută și e- 
conomii de explosiv de 38 
la sulă.

La eșirea din mină, Csi
minga a declarat corespon
dentului ziarului nostru că 
el și grupa sa vor extrage 
in zilele rămase până la 1 
Februarie, încă 180 tone 
cărbune, menținând acelaș 
procentaj in economia de 
explosiv.

Zilele acestea, un mare nu
măr de grupe dela exploată
rile miniere din Valea Jiului, 
aflate în întreceri, vor îndep
lini înainte de termen progra
mele de producție pe prima 
lună-

Grupa tovarășului Bora Petru din mina 
Aninoasa a depășit norma în ziua de 

19 Ianuarie cu 804 la sută
(Urmare din pag. I-a)

pentru reducerea consumului de 
exploziv. Astfel, grupa lui Filip 
Petru din Lupeni — cu toate că 
din cauza golurilor de câteva su
te de m’ din tavan trebuia lu
crat cu mare atenție — a reușit 
să depășească zilnic norma cu 
12—16 la sută, obținând în acc- 
(aș timp în zilele de 13—18 Ia
nuarie— in ordine cronologică — 

o reducere a 

în Valea-Jiului un teatru care 
să fie încadrat cu talentate ele
mente profesioniste, scoțând 
totodată în evidență faptul că 
în dorința sa de a face din 
teatru un adevărat educator 
— prin artă — a muncito
rimii fără a ci ea piedici de 
ordin material, conducerea tea
trului a stabilit prețuri mini
male pentru sindicaliști

In aceste condițiuni, Aso
ciației — ai cărei membrii 
sunt recrutați din rândurile 
responsabililor culturali ai gru
pelor sindicale din instituții și 
ai tuturor organizațiilor de 
massă — îi revine sarcina de 
a duce o acțiune de plasare 
a biletelor în rândurile sala- 
riaților din întreprinderile res
pective, Pe de altă parte îi re
vine sarcina ca, participând 
la repetițiile diverselor piese, 
să dea — prin sugestii și 
propuneri — să dea un ajutor 
actorilor în munca lor de zi 
cu azi.

Ca încheere, s'a stabilit ca 
următoarea ședință să aibe 
loc în ziua de 25 Ianuarie, 
ședință în cadrul căreia mem
brii Asociației vor da rapor
tul asupra muncii depuse în 
vederea popularizării premie
rei piesei >O zi de odihnă*, 
ce se va juca în curând.

Tovarăși mineri,
Urmând pilda măreață a 

bravilor mineri care și-au în
deplinit cu mult înainte de 
termen programele lunare de 
producție, în zilele care au 
mai rămas până la 1 Februa
rie, să intensificăm eforturile 
în muncă pentru a îndeplini 
înainte de termen programele 
de producție fixate pe prima 
lună în cadrul Planului Eco“ 
nomic de Stat.

Nici o grupă să nu ră
mână cu norma neîndeplinită I 

înainte pentru realizarea și 
depășirea Planului de Stat pe 
anul 1949, — chezășie a cre- 
erii condicilor economice pen
tru transformarea Republicii 
Populare Române într'o țară 
a socialismului victorios.!

ploziv cu 24,80,3,100 și 87 la 
sută.

Deasemenea, fa mina Lupeni 
un însemnat număr de grupe 
realizează zilnic depășiri însem
nate de normă, precum și eco
nomii de explozivi, traducând 
stfel în fapte angajamentul lor, 
ca în cadrul Planului să producă 
mai mult și mai eftin.

I. HERNIA N 
coresp.
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pentru începerea negocierilor de pace în China
Importante declarații ale lui Mao Tse Dun

Puternică demonstrare 
împotriva încălcării drep

turilor cetățenești în 
Statele Unite

SUI N SI DE NORD. Mdo 
1 se Dun. președintele Partidu
lui Comunist Chinez, a tăcui 
o declarație asupra silua|iei ac
tuale. in care spune între altele :

„Doi uni și jumătate au tre
cut de când guvernul reuc|io- 
n ir al Kuomintangului, cu a- 
jutorul imperialiștilor americani 
și împotriva voinței națiunii, a 
violat in Iulie 1940 armistițiul 
și rezoluția Consiliului politic 
consultativ și a pornit războ
iul civil contra-revoluționar în 
toată țara".

In doi ani și jumătate, Ar
mata Popu'ară de eliberare din 
China a distrus torțele princi
pale ale armatei Kuomintan- 
gu lui.

Acum, — a declarat Mao 
Tse Dun, — armata populară 
de eliberare trebue să dea nu
mai câteva lovituri puternice 
resturilor trupelor Kuomintan-

Acapararea Germaniei Occi
dentale de câtre Statele Unite

BERLIN, 19 <Rador>. — 
Administrațiile din țară ale 
celor trei puteri Occidentale de 
ocupație din Germania au 
publicat o declarație comună 
cu privire la crearea așa nu
mitului Consiliu de Securitate 
militar, subordonat direct gu
vernatorilor militari ai zonelor 
occidentale și învestit cu pu

Partidul Socialist Italian
va continua și în viitor 

colaborarea cu Partidul Comunist
ROMA, 20 (Rador). — 

France Presse anunță, că con
ducerea Partidului Socialist 
Italian, răspunzând unei noui 
scrisori ultimatum a organiza
ției internaționale a Partidelor 
Socialiste de dreapta, care 
cerea Partidului Socialist Ita

Ședința Biroului Executiv al Federației 
Sindicale Mondiale continuă fără delegații 

sindicatelor anglo americane
PARIS, 20 (Rador). - Cre

dincioși politicii lor reacțio
nare de scindare a mișcării 
sindicale mondiale, delegații 
congresului sindicalelor brita
nice și a congresului organi
zațiilor industriale din Statele 
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gului. pentru ca întregul apa
rat reacționar de guvernare al 
acestuia sa se prăbuș ascâ. 
Guvernul reacționar al Ku j- 
minlungului culege acum roa
dele politicii sile de război 
civil. După ce a ajuns in si
tuația actuală și încerca id să 
silveze rămășițele forțelor gu
vernamentale ale Kuominhn- 
gului și să-și asigure un ră
gaz pentru a relua mai târziu 
lupta împotriva torțelor revo
luționare, Ciung Kai Shek și-a 
exprimat, cu ocazia Anului 
Nou. dorința de a începe ne
gocieri de pace cu Partidul 
Comunist Chinez.

Condițiunile prezentate de 
Kuomintang, după cum a ob
servat Mao Ise Dun, repre
zintă condițiunile unei conti
nuări a războiului civil, în loc 
de a prevedea instaurarea pă
cii. Poporul vrea pace. Potri
vit dorinței poporului, Partidul 

teri largi în privința inspectă
rii întreprinderilor industriale.

Cercu ile politice din Frank 
furt consideră formarea Con
siliului de Securitate militar- 
împreună cu dictatul asupra 
Ruhrului și viitorul statut de 
ocupație, ca un semn al aca
parării Germaniei Occidentale 
de către Statele Unite.

lian să întrerupă colaborarea 
cu Partidul Comunist Italian, 
declară că nu vede necesitatea 
renunțării la unitatea de ac
țiune cu Partidul Comunist, 
renunțare care ar îndemna de 
fapt scindarea clasei munci
toare italiene.

Unit, în frunte cu Deakin și 
conducătorul sindicatelor olan
deze au părăsit sala de șe
dință a Biroului Executiv al 
Federației Sindicale Mondiale.

Ședința Biroului Executiv 
continuă.

Comunist Chinez fjce unihi- 
loaren declarație:

..Armat i Populară de elibe
rare din China dispune de 
torțe suficiente și de premizrle 
necesare pentru distrugerea li
na a a tuturor resturilor de 
torțe armate ale guvernului le- 
acț'onar al Kuommtangului in- 
trun viitor Io irk apropiat.

lotuși, pentru terminarea cât 
mai grabnica a războiului, pen
tru stabilirea unei păci adevă- | 
rate și pentru ușurarea sute- 1 
rințelor masselor poporului, 1 
Partidul Comunist Ch nez do
rește să înceapă negocieri de 
pace cu guvernul reacționar al 
Kuomintangului din Nanking, 
cu orice alt guvern locul al 
Kuomintangului. sau cu un 
bloc militar, cu următoarele 
cond fi;

1. Pedepsirea crimina'ilor de 
război;

2. desființarea constituției fic
tive ;

2>. desființarea instituțiilor re
trograde stabilite de Kuomin
tang;

4. reorganizarea tuturor ar
matelor reacționare pe o bază 
democrată;

5. confiscarea marilor cap:- 
(aluri ;

6. reforma agrară;
7. abolirea tratatelor care 

trădează interesele naționale;
8. convocarea consiliului po

litic consultativ tară participa
rea elementelor sale reacțio
nare, pentru a instala un gu
vern de coaiiție democrată care 
să preia deplinele puteri ale 
guvernului reacționar al Kuo
mintangului din Nanking și ale 
organelor sale locale.

Partidul Comunist Chinez 
consideră ca toate condiț unile 
de mai sus oglindesc voința și 
dorința întregului popor din 
(ara noastră.

NANKING, 21 <Rador.> 
S'a anunțat dela Nanking că 
cartierul general ce se presu
punea că va apăra Ninkin- 
gul, a fost mutat de pe malul 
nordic al fluviului Yanglse, 
într'o suburbie a Nankingului.

Fostul sediu al acestui car
tier general se găsea la numai 
20 km. de linia frontului.

Guvernul Kuomintangului 
a cerut ambasadelor străine 
să evacueze Nankingul.

WASHINGTON, 20 <IGdor> 
X ii de numfesidiip din diferite 
păiți ale Statelor Unite au luat 
parte la » ruiiada hbiriăți* or» 
gaiiizaiâ de congresul pen'ru 
Drepturile Cetățenești, pentru a 
protesta împotriva încâlcirii dre
pturilor demc.ralice ale poporului 
american șl pentru a cere Con
gresului sa îndeplinească promi- 
siini le fă-ute în cursul ca.np >- 
niei electorale, refer.toare la drep
turile cetățenești.

Luând cuvântul la niedingul 
care a avut apoi loc, membrii 
acestor delegații au aratat că, 
poporul american nu va permite 
Instaurarea fascismului în Statele 
Unite.

Este semnificativ faptul că, 
un mare număr de membrii ai 
congresului sau eschivat d»fa 
contaciul cu delegațiile/ astfel, 
secretarul lui, Rayburn, democrat 
din Texas, președintele Camerei 
Reprezentanților a informat dele
gația că, Rayburn este >prea 
ocupat* pentru a o primii.

Vicepreședintele Batklay a pri
mit o astfel de delegație. El a 
afirmat că, sprijină «libertățile 
cetățenești*, dar a refuzat să 
arate metodele prin care își pro
pune să garanteze aceste libertăți. 
El a refuzat deasemenea să facă 
comutării asupra procesului ce
lor 12 fruntași ai Partidului Co
munist.

Programul «cruciadei libertății* 
a cuprins deasemenea o confe
rință publică de presă a victime
lor celui de al 60-lea congres 
care a fost prezidat de frunta-

Desbaterile procesulu i Înscenat de reacțiu- 
nea americană celor 12 fruntași comuniști

NEW YORK, 21 (Rador). 
La 19 Ianuarie, înainte de ti- 
dtcarea ședinței de dimineață 
a procesului fruntașilor co
muniști americani, judecătorul 
Medina a respins moțiunea a- 
părării care cerea ca un ju
decător din alt district și nu 
din New Yotk să prezideze 
ședința consacrată ascultării 
acuzațiilor aduse de apărare 
împotriva sistemului juridic din 
acest district

Medina a luat această ho- 
lărîre în ciuda argumentelor 
întemeiate ale apărării

Sprijinind această moțiune, 
avocatul negru, Druketl,’ a de
clarat; „Vom arăta că în sis
temul de justiție aplicat aci,
nici un procs politic nu
poale fi judecat in mod cin
stit".

Un alt avocat al apărării 
a citat mărturia judecătorului 
federal Knox, făcută înaintea 

șui negru Paul Robe-son Decla
rant că, a sosit timpul pentru 
acțiune, peiilru opinca asasinării 
oameni'or negrii, Robeson a pre
zentat pe văduva negrului Nixon, 
care a fost asasinat și a spus că, 
va lua cuvântul m numele ei, 
deoarece alilel, viuța d-rri Nixon 
ar putea f: primejduita ia înapoie
rea sa în Su I R ’bi son a pre
zentat apoi alte victime ale per
se uțidor anticomuniste, cuprin- 
z ind pe judecătorul comunist 
elib er-t de curând, l-eon Joseb» 
henn. Irving BLy, nien.bru al 
Partidului C munist, amenințat cu 
închisoarea și James Zaricline, stu
dent al universității din Michigan, 
eliminat de curând deoar ce a 
parlic:pat la un meeting la care 
a luat cuvântul fruntașul comu
nist vi intes. Marcantomo, membru 
al Congresului, a declarat că, 
demonstrația dela Washirglon do
vedește că, «poporul american 
pășește in sfârșit* pe calea apă
rării drepturilor sale. Mar. antonio 
a accentuat in special semnifi- 
<aya proci sufui celor 12 condu- 
că'ori ai Partidului Comunist, 
declarând că. «oamenii din Wall- 
Street știu că, trebue să distrugă 
mai mlâi Partidul Comunist pen
tru a putea instaura fasc smul*. 
Marcantonio a subliniat că, po
porul american devine pe zi ce 
trece tot mai conș'ient, în urma 
învățămintelor trase din Germani* 
rasistă și din Italia fascistă și 
«este hotâiît să împiedice ca 
fascismul intern să ajungă la 
putere în Statele Unite «

Comitetului juridic al camerei 
reprezentanților in Iunie 1948, 
când a declarat: ,,Am decla
rat in repetate rânduri că a- 
legerea judecătorilor trebue să 
fie o ac(iune democratică și 
că persoanele care servesc în 
sistemul jurid c din Statul New- 
York nu sunt ale e potrivit 
principiilor democratice

To|i avoca(ii apărării au 
declarat că vor cere ca Knox 
să depună ca martor dacă 
audierea lui va fi admisă 
și au subliniat că decla
rațiile lui Knox și părerea lui 
în ce privește sistemul juridic 
din acest stat, sunt de o im
portanță deosebită întrucât 
Knox este un judecător de 
rang superior, iar Medina îi 
este subordonat.

Medina a respins însă a- 
cesle argumente și a refuzat 
să-și decline competența,


