
Muncitorii dela Depoul C. F. R. Simeria
în luptă pentru economii de combustibil și uleuri

Muncitorii de toate categorii! din depoul C. F. R. Simeria, 
au pornit fn cea de-a 5-a lună de muncă In cadrul Planului, cu 
retullate din re in ce mai bune In lupta lor pentru depătirea iar 
cinilor ce le revin, pentru economii.

Economii ie aproape 500 000 lei realizate 
In două tuni de muncă

Alături de lupta pentru depâșirea 
programului de c rcu'aVe, atât la tre
nurile de călători, cât si la cele de 
marfă, economia de bani și materia
le, a preocupat «dane pe fiecare me- 
c. nic sau fochist din echipele dc con
ducere ale locomotivelor depoului 
Simeria.

S' lup'a lor pentru econom i a fo t 
rodnică, la ă de pildă echipa de con
ducere a locomotivei 23H.1O6. for
mată din mecanici Albu losif și Că
lugăr Teofil. cu fochistlj Jur) An
drei și Anghelina loan, care in luna 
Februarie numai la combrsl b I a 
reall’at o -economie de 45.iXX> I i. E- 
conomli asemănătoare la combust bil

Sr îrgroașâ rândurile g’trpelor fruntașe

Din CODAȘA grupa 
dela mina Petrila A

Zi cu zi rândurile codașilor, a ce
lor răma i în urmă, se subțiază tot 
trai mult. Ș nu sunt puține grupele 
car — părăsind rămânerea in ur
mă — vin să îngroașe rânduri'e gru
pelor mijlocașe. I a ch ar unele »ă se 
situeze printre grupele fruntașe.

Grupa Nr. 59 a iov. NicMta 1 an 
dela rn'na Petrila in ultimele două 
luni a rămas mereu Sub normă. SI 
acest lucru t-a nemulțumii pe mineri. 
In luna Februarie au trecut la mun
că hotărițl să depășrască norma, să 
iasă d n lândurl'e codașilor. Au ror- 
nl întreceri, l-au organizat mal bine 
munca, folosind metoda mutări; cra- 
teru'ul fără a-l demonta — introdusă 
de minerul Sllaghl, și in cursul 
lunii Februarie norma a fost depă
șită cu 34 la sută.

Acum, grupa Nr. 59 muncește cu

Intărindu-ne vigilența, să descoperim și să 
lovim fără cruțare sabotorii

Prin vig lența oamenilor muncii, un cuib de sBboto i dela I. S. S Hunedoara 
a fiist d scoper î și nimicit

E plin de merite efortul muncito
rilor dela I. S. S. Hunedoara in lup
ta pentru mărirea producției și pro
ductivității muncii, pentru depășirea 
Planului de Stat.

Cu toate acestea, in unele secții 
lucrul mergea greoi și mai erau lip
suri pentru care se luaseră măsuri 
de înlăturare, dar. care totuși con- 
ticuau să se simtă.

Această situare a pus pe gânduri 
ztât craganizația de Fartld cât și pe 
un i muncitori.

Dacă majoritatea oamenilor mun- 
i uri. con..ic:i,: Ce însemnătatea 

pLm’icări. i de iaptul că a.utn, stă
pâni pe m jl ’ cele de producție luptă 
pentru îmbuna ăț-’rca nivelului lor de 
■ ată și nu pentru a umple pungile 
patronului, apoi, printre ci mai sunt 
încă cozi de topor, tatreni sânduți 
foșt lor exploatatori, dușmani înver

fn valoare de peste 30 000 lei au 
realizat echipele de conducere ale 
locumotive'i r 23O."23. 230.057, 230 106. 
342.005. 230.127, 230.106, 2,10.306, fn 
□ le căror echipe de conducere s'au 
evidențiat mecanicii Cibi Ludvic. 
Măgurcan Fm I, Irimie Petru, Cioan- 
ca Laurentiu, Popa Nicolae. Burlacu 
Nicolae și fochiștii Sârbu Glt„ Socaci 
Simion. Anghelina Ion. Lugojan Ni
colae Pușcaș Vasile, Blafta Ion, Te- 
tea Ion și albi.

In total tnecan'cii ș: focii Știi de
poului Simeria au realizat o econo
mie pe Iunie Iant'are i Februar e 
>a romburi bil și uleiuri in valoare 
de 498.278 lei.

tOV. NICHITA 10AN 
DEVENIT FKONTAȘA 
mai multă s.’rguintă pentru a-si păs
tra locul in rândurile crupelor irun- 
tase dela m na Petrila.

La rândul e!. echipa condusă de 
tov. Nicliita in intrecere cu echipa 
tov. Rudenia Envl — una din cele 
mai bune echipe ale minei Pe rila — I 
ș cu cea a tov Crainic Eugen în
registrează zilnic in portante depă- 
ș ri de normă.

Evadând din rândul codașilor, gru
pa tov. Nicliita este liotărftă să in
troducă sistemul preluării lucru ui pe 
sckimb. In felul acesta va putea sa 
obțină rezultate și ma; lune in mun- ! 
că. iar ca urmare a acestor rezultate, 1 
elanul minerilor dm grupa Nr. 59, 
va fi stimulat prin noul sistem de 
salarizare.

T. DOBROICESCU. coresp. voi.

șunat ai poporului, care sabotează 
din umbra, munca și bunurile clasei 
muncitoare căutând să zădăm ceașcă 
sirădaniiie e . să mpiedice realizarea 
Planului de Stat.

Și pentru descoperirea acestora, 
organizația de Partid dela 1SS cu 
concursul fruntașilor muncii Și-a as
cuțit vigilența.

La secția „Garaj" a uzinei, mași
nile — ..din lipsă de cauciucuri" — 
după cum se plângea șeful secției 
llie Gh. — erau ținute pe butuci cu 
toate că din stocul de cauciucuri so
site din URSS o cantita e a fost re
pari zată și tzinei Hunedoara.

Ș'. era firesc să motiveze el irro- 
b litatea mașini’or prin . ceast. .lip
sa de cauc'ucuri", deoatece. împreu
nă cu maistrul secției Telech' losif 
și nerele său șoferul Bahuș Andrei 
a furat din uzină 2'1 cauciucuri pe

Numai locomotivele de manevră 
au avut pierderi dc combustibil In
tre 2ir 40 la sută, pierderi care au 
scăzut totalul economiilor realizate 
de celelalte locomotive, pentru a 
căror remed ere trebue sa-și îndrep
te atenția organizația de partid, sin
dicatul șl conducerea depoului.

LUI’TA PENTRU ECONOMII A 
CUPRINS și CELELALTE CATE

GORII UE MUNCITORI DIN
DEPOU

Dar nu numai echipele de rreca- 
n ci Și fochiști care conduc loco
motivele depoului luptă pentru eco
nomii.

Muiic lorii din atelierul depoului 
antrenat In întreceri și-au propus 
ca în timpul programului de muncă, 
să repare mal multe locomotive lu
crări rentru care deroul trebuia sa 
plătească bani altor unități CER.

Astfel, prin spor rea eforturilor in 
muncă au fost reparate in plus în 
cadrul programului de lucru, loco- 

(continuare în II a)

0 istorioară cu., 
fierăstrău

Noapte. E ora când intră la 
„țut" cel din urmă schimb. Ga
leriile au ți început să scli
pească de licuricii lămpilor 
purtate de mineri.

Lumina a inuudat ,cî umil 
din abatajele sectorului 1 al 
minei Aninoasa când au in
trat cei 6 oameni: doi mineri 
<t patru tot'arăți care pe pla
nul de muncă ți-au trecut ți 
mutica voluntară in mină.

l'oluittarii s'au entuziasmat 
— Să începem!

Cei doi mineri — poate ci 
pe baca tntor expcriinfe mai 
-------£----------------------------------  

(continuare în pag. IIl-c..

care le-au vândut. împărțind „cin
stit" contravaloarea între ei. ,

Insă acesta nu e singurul act cri
minal pe care l-au făcut.

Camuflat de mg. Daicovici Gh. 
șef de recepție și control la maga
zia de materiale. Popa loan membru 
in comisia de control și Petrovan Ni
colae. șef al biroului comercial 
— care își au partea de câștig în 
toate . micile lor faceri" — au adus 
în uzină motoare uzate și o cutie de 
viteză pe care le-au reparat in con
tul uzinei, apoi cu facturi ..în regu
la" falș ficate de Petrovan Nicolae, 
au fost vândute cu sume exagerate 
tot uzinei.

Dar .ulciorul nu merite d? multe 
ori la apă" spune un proverb și nici 
mârșăviile lor n'au aa ut o durată 
prea lungă._______ _____________

(continuare iu pag. 111-a)

Scrisooreo trimisă Generolissimului I. V. ST ALIN 
cu prilejul odunoriifestive pentru soibctorirea 
a doi cm dela înființarea Cosei Prieteniei 

SOVIET O-K O M Â N E
Gt rt. i blss rr ulm I. V. Sl/llN A.OSC OVA

l\ rrniL
*«ua^B lo îl VI *arlta»vl«i

Adunăudu ■' la inlrunhia *ole mnâ consacra A <«■ ti de a 2-a aai 
versări a atilvi a ii Cat) Priatraivi So\ ie.o-Române. i reț I yiaitaB- 
țll orgju>ja|>i tit oh» «x, I dm Romanța Va trir 1 <n Izumnea'oast* 
niare’.e iondulor a) jxvporului •orlrtb ofraniz» . tul i inri(ărilouj 
marilor vituarii a t- socialismului m l.RSS, genii ui . ooduvi r. jit
iilor ți al oamenilor muo< ii din fn.re.4ga lume, — sa utu) al
ifii fierbinte.

In ace.as b zi poporul roman VI riprima Incaodala mulțumirile 
sale adânci ti recunoștința ria era ța-niru fap.ul a Armata Su.ictâeă, 
sub condu erei Ințe captă > Dumneavoastră a elite rat acum 4 ani țara 
noastră <b sub jugul gei roano-fascisi a dat poporu ut n.> Iru fllerarea 
ți independența naționala ți țwin aceasta 1 a ajutat sl lasă pe cakea 
larga ți luminoasă a uzni vieți libere ți fericite

Poporul român nu va uita nicioditâ pe e ileratr arca sa — M» 
rea Uniunea Sovietică Noi au vum ui a nic odată ur a-ui ajutor ți 
sprijinul nialtilateral pe tare m I acorda poțrorul sovie ic In opera ae 
reconstrucție ți dc de»voltare a economiei niționale

Oamenii muncii din România «unt In.r< dințați că numai datorit! 
ajutorului tisțesc al marelui nostru prleien — L’niunei Sovietici — 
|ara noastră a puiul să-ți vindsce atât de repede rănile pricinuite de 
război țl si păi rasei cu succes pe cab a înfloririi e ononti e i cui orale

Au trecat abia câțiva ani din ziua când eroi a Armata Sovleflel 
a eliberat Patria noastra de sub jugul colropii. ri!..r p- rnaino-fasd*tL 
In acest tirrp au avut loc schimbări uriașe in viața izonoru uî r, «tra

Datartife a|Utoru ut fratern al Uniunii Sovlruce datorită -prijina- 
lul său Mtlla it, poporul nostru a obținui mari 'Uc eve fn transfor
marea ecoaoni.ii socială, p ’i ică ți culturala a târli noastre

Crcțte ți ie d' -voltă economia națională -e inmu țeM- bogățiile ță
rii noastre se iiiibcnătațeșle mereu starea ma erialâ vi u turali 1 ee'or 
ce muncc’c. \riafa țof-rruui noriru devine din -v in <e m l b tn\ Pen
tru țiriina dafti in iriona sa puporul nirfiru a devenit aded atul 
pân al furii sale, eliber.mdu se de cotropitorii străini I a-uprttorii <4| 
naționali

lnsulhțiți de succesele obținute, oamenii mun ri din RomSnta au 
pornit curajos ți cu incrvderc ț«e calea transformării E.-iali-tc a tlri 
lor imiugând uneltirile n-acțiunii interne -i n erns’iunale .are inrearăi 
si oprească ster ul nostru pe acea ’* >vl.

Nici o lur|ă a rearțianii In eme -î Intemalișmale nu ea în'rânpe si 
nu va clinii Yoința noastrfi ți stră'J|,Juțe|e noaslrv, îndreptate sjwv »»- 
struina «a. ia ismu.ul în țara nuastri

Poțrorul român știe și este ferm convins că che zj i fe ia succe
sului p« calea înfloririi lui icuoo"|i r ultur le e te ț» nia trai
nica ți de neclintit cu popoarele Marii Uniuni Sovîfiice

Prk-'eala ți co'abnra-ea pip ru'11* român « ti po - a e'c Ltnî nit So
vietice ajutorul multilateral pe ca* 1* " dă Rr>™*niei Msra Uniune 
Sovieticii e-|e cheza ia cea mai sictiri a întăririi liber •. il i Înde ru
deniei potrivi noarire.

Sâmbătă după amiază a avut loc 
! sărbătorirea aniversării a doi ani do 
i activitate a Casei Prieteniei Sotie-
I to-Române.

Au as - tat la aceasta solemnitate, 
membri ai Prezidiului Mari Adu
nări Nițonale in irunte cu președin
tele Prez:d ului. prof. Dr. C I. Par
ii ti m'rnbri. guvernului in I mite 
cu d pi -niln tru Dr. Petru Gro- 

I za, membri ai C. C. al P M.R. in 
frunte cu tovarășul Gh. Glteorghiu-

Poporul român ca ți toate ceT'labe fxrpaa-e i bitoare d race, vede 
in Marea Uniune Sovie.ică pe prietenul lor credincio- i pe •r<rJto- 
rul lor ck n&Je de. Poporu] român uu va ui a ni irvdvi d Uniunea 
Sovietică a re-pins oi lio'Sriri fn^r arie mârșave ale imp rialismului 
anglo-amtrican de a transforma țars noastră infr’o co'->ni< i a apărat 
cu succes intere;c!e vitale si suver'fî'a' i de -lat a Po mie1.

Uniunea Sovîeică ci-ndusă de Dumneavoas'rl I if Vi sa-ioacvici, 
este un reazitn credincios si mc imit 'I ‘ •' d rebel i pro rv uluL 
Lupta nobi 5 i curajoasă a Uniufii Sovietice Im-n riva ațâțătorilor 
imperialiști Ia un nou răzb iu este îndreptată spre apărarea ț<cii si se
curității țopo relor din întreaga luro’

Poporul român înțele e f. arte bine po i i i r.lzboini I a 'mperia- 
liștilor anglo-americani care p-egătesc un nou războiu jefuitor împo
triva Uniuni) Sovie ice. irrmolrica țărilor cu demo-roie po ulart și a 
tuturor popoarelor iubitoa e de pace ™ » Olul stahilirij dominați, i lor 
mondiale ți a înrobirii popoarelor din întreaga lume.

Dar oricât s*ar înfuria si ar turba fiarele fmreria'is e ele nu vor 
reuși să împingă omenirea IntPun nou război criminal. Ele nu vor 
reuș'i niciodată să ingcnuncheze popoarele iubi oare de pace.

Sunt prea mari for.ee țAcii ale democrației si so it'i<mu'ui pen- 
truca imperialiștii să izbuleisca să înfrângă voința lor In fruntea *- 
cestor forfe stă Marea Uni ne Soviciă care ztdimi este loate hanu
rile criminale ale ins'igațorilor la un nou războiu.

Scumpe losif Vissariofiovici
Poporul român este petruns adânc de condilntt că cea mai siguri, 

unica garanție a înfloririi si securității patriei noastre este prietenia 
cu Uniunea Sovie ici.

Poporal nostru va întări m viitor ți mai mult k -ăturile =a'e prie
tenești cu pojoare'e Marii Uniunii Sovie i e va în Ari si mai mall re
lațiile eeoMtnice, cultura'e și politice care s’au format intre tarile 
noastră.

Trăi asii eroita Arma'â Sovie ici — eliberatoarva poporului nmân' 
Triias-"6 Genera'issimul STALIN — manele prie'en <i învițâtor a! 

oameni'ot amicii din întreaga lume!
Trbiastă în reci prietenia So.i eto-Română!

Cuvântarea rostita de tov. Gh.Ghporghiu-Dej 
cu ocazia sărbătorire! a doi ani de activitate 

a Casei Prieteniei Sovieto-Române

De:. secretar eneral al C. C. al 
P. M. R_, membri a' Ambasadei So- 
v etice in frunte cu S. I. Kavtaradze 
ambasadorul l’niun i Sovietice, con
ducători ai organ za|i lor de mis'ă, 
reprezentant! vieți culturale, nu
meroși oameni ai muncii.

Cu acest prilej a luat cuvântul 
iov. G]j. GheorgNu-Pei. care a ros
tit u*tii'.toa>ea cur .ntare:

(continuare în pag. ll-a)



2 ZUM MOI

Cuvântarea tov. Gh. Gheorghiu-Dej
noaitra, A DAT R1LA |11-
l.OR l’F, CÂRD
CU STATUL

In cinstea Congresului de unificare din 19 Martie

noastră liber
ei. cui dato- 
muncllor pu- 
depliuă llber- 
sl luminos.

Ll< AVl-.M 
SOVIETIC 

UN. CONTINUI' CU TOTUL
— SOCIALIST. I.a te- 
relațnlor româno-sovie- 

: află învățătura stali- 
ne aritl că jjx't e- 

de egali- 
o națiuni:

(Urmare din mg l-a)
Impliii rea a doi ani de activitate 

rodnică a Casei Prieteniei Sovieto- 
Române ne oferă un prilej de a sub 
linia încă odată Importanța 'storlcă 
a prieteniei româno-sovletlce. F 
bine să amintim șl cu această oca
zie cui datorează țara 
lalea și independenta 
rează poporul nostru 
tlnța de a-șl făuri în 
tale un viitor fericit

Este cunoscută știrea dc lucruri 
cate domnea in tara noastră în tim
pul dintre cele două războa'e m ,n- 
diale ș mai cu se ună în anl| celui 
de al doilea război mondial.

Proletariatul, țărănimea muncitoa
re Si națlonalltăț le conlocuitoare, 
erau apăsate de jugul celei mal 
crunte exploatări din partea burghe
ziei și a moșierilor.

Partidul clase»' muncitoare. Par
tidul Comun st din România, era ți
nut iii adâncă Ilegalitate și supus 
cetei mai aprige prigoane.

Tara noastră a fost aservită inte
reselor marilor țări imperialiste, In
dependent i națională șl suveranita
tea Statului au fost nesocotite și 
trădate.

Burgli' z’mei ș1 moș’erlmea au în
cercat tă Izoleze prin 
fidalc poporul român 
din Un'un a Sov’etlcă 
motderl rea se temeau
muncitor'mea și țărănimea 
să urmeze exemnlut muncitorilor șl 
țăranilor din Pusla. care au dărâmat 
țarismul șl au Isgonlt pe fabricanți 
și nroș'erl.

Dar cu tot valul de calomnii în
dreptat împotriva Uniunii Sovietice, 
..„ADEVĂRUL DESPRE UNIUNEA 
SOVIET'CA NU PUTEA FI INâBU- 
$1T. ORICÂT DE ASPRE AU FOST 
MASURILE DE TEROARE $1 ORI
CÂTE VALURI DE CERNEALA AU 
VARSAT SCRIBII BURGHEZIEI SI 
M0SIERIM1I, ÎMPOTRIVA UNIUNII 
SOVIETICE.

Eliberarea țării noastre 
forțele armate ale Un’unil
a prefăcut acest adevăr intr’un bun 
al inregulul popor.

elstăci nu există in Repu
blica Populară Română între
prindere, sat 
cât dc 
găsim 
sinceri 
vietice,
ai statului in care, pentru pri
ma dată 
victorios 
trecut la 
mului.

Natura 
a intrat 
poporului
curge din însăși natura rapor
turilor dintre cele două țări.

Victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, eli
berarea țării noastre ,de către 
glorioasele armate ale Statului 
Sovietic, și ca rezultat al aces
tora instaurarea regimului de 
democrație populară in țara

niHIo’ce aril- 
de popoarele 
Burghezia șl 

ca iiu cumva 
noastră

de către 
Sovietice

NOU 
inelia i 
ti ce se 
nistă care 
xista relații jte. bază 
tate in drepturi intre 
mare Șt una mică.

Această 
găsește o 
raporturile

NIcăerl in 
du propriile 
ex sta, usemciicu relații intre state. 
Iii tarile caro gem sub călcâiul de 
lier al Imperiali: mulul american șl 
englez, massele celor ce muncesc 
simt sortite mizer el șl șomajului, 
cultura naționala e împiedicată să 
se desvolte. liideixmdența națională, 
suveranitatea nnțlonală sunt călcate 
in picioare, pentrucă așa dlct ază 
interesele pretendențllor anglo-ame- 
rlcanl la dominația mondială.

România a fost ferită de această 
soartă datorită eliberării noastre de 
către Uniunea Sovietică, Marea Tară 
a Socialismului, de către Invlnclbllile 
forțe armate ale Stalului Sovietic.

Poporul nostru ișl încordează a- 
cuiu forțele in lupta pentru construl- 
i ea orânduirii socialiste. In această 
luptă, dri inul nostru e te luminat de 
istorica experiența a gloriosului Par
tid Bolșevic, Partidul marilor genii 
ale omenirii: Leitln șl Stalin.

PoltH a de prietenie cu fara 
socialismului a făcut cu putin
ță transformarea României de 
altă dată dintr'un vasal al im
perialismului fi o unealtă a a- 
lâlătorilor la război într'o ta,ă 
suverană, factor activ al fron
tului păcii, democrației fi so
cialismului, condus de Uniu
nea Sovietică.

*

ai Armatei Sovietice, acest 
lăcaș de cultură a dat și con
tinuă să 
contribuție 
a păcii 
popoare,
păcii și democrației 
încercărilor 
minație 
rialistnului, 
răzltoi.

Felicităm 
conducerea
Sovieln Române 

nica activitate țx-

st ilinistăînvățătură 
întruchipare vie în 
sovieto-române.

lumea capitalistă, roasă 
ol contraziceri, nu pot

sau cătun, ori- 
indepărtat, unde să nu 
prieteni inodefti, dar 

devotafi ai Uniunii So- 
ai popoarelor sovietice,

* *
prieteniei din- 

noastre, prin- 
cunoașiere a 

socialiste, 
Sovieto-Ro-

in lume, s'a construit 
socialismul și care a 
construirea comunis-

acestei prietenii, care 
adânc în conștiința 
nostru muncitor, de-

La întărirea 
tre popoarele 

(r o mai bună 
realizărilor țării
Casa Prieteniei 
mâne a jucat un roi înseninat.

Prin activitatea ei bogată 
șt multilaterală, prin confe
rințe și festivaluri, filme și 
expoziții. Casa Prieteniei So- 
vieto-Române a contribuit 
cu cinste la educarea masse- 
lor in spiritul dragostei pen 
tru Uniunea Sovietică, 
ritul dragostei pentru 
progres, pentru tot ce 
gresist, 
noașterea 
largi ale 
mărețelor 
Sovietice
turi sovietice.

întemeiat de reprezentanți

n spi- 
pace și 
c pro-

11 cu- 
massele

a contribuit 
de către 
poporului nostru a 

realizări ale Uniunii 
și a j minunatei cul-

Muncitorii d«la Depoul C. f. R Simeria 
în luptn pentru economii de combustibil și u'eiuri 

Dar toate aceste realizări frumoase, 
se datoresc în bună măsură instrui
ri muncitorilor iu școala personalu
lui d n depou. Aici, mecanicii și fo- 
chiștiî își împrospătează cunoștințele 
profes’onate, învață cum să întrețină 
locomotivele cât mai bine pentru a 
obține economii, învață cum să în
lăture eventualele neaiun uri ce s'ar 
ivi în timpul lucrului.

La fel și munc’torii din atelierul 
depoului, vin de două ori pe săptă
mână la această școală unde învață 
cunt să repare locomotivele mai 
bine, învață cum să muncească mai 
cu spor. învățăturile 
tehnicienii depoului in 
la, împletite cu munca 
cu zi, duc muncitorii depoului Sime
ria din succes în succes.

I. BRANEA

(Urmare din pag. I-a) 
raot’vele 230020 și 230 192 în cea 
mai mare măsură cu materiale re
cuperate Numai la repararea loco
motivei 230.020 s’a realizat o eco
nomic de peste 330.000 lei.

Tot pentru a realiza economii, 
muncitorii depoului împreună cu 
funcț onarii. au curățit voluntar în
treaga incintă a depoului care poate 
fi dată ca exemplu de curățenie, au 
descărcat voluntar vagoane cu căr
buni. operație care ar fi costat 6300 
lei. iar tinerii muncitori din depou 
au spălat și reparat voluntar loco- 
motiva 342.005 în cinstea Congresu
lui de Unificare a) tineretului.

Muncmd în felul acesta. învățând 
să economisească ban cu ban, mun
citorii depoului Simeria fac să creas
că avutul colectiv al celor ce mun
cesc.

primite dela 
această 
rodnică

scoa-
de zi

Tinerii mineri din Valea Jiului 
își iau nou< angajamente în muncă

dea partea lui de 
la cauz. i culturii, 

prieteniei intre 
cauza apărării 

împotriva
tâlhărești de do- 

mondială ale 
provocator

Șl 
la

inip< 
de

Pentru > întâmpina Congrraul dă 
Unificare a I inervtuiui cu succe
se in muncă tinerii mineri din Lu- 
|x ni și au luat angajamentul să-și 
sporească eforturi'e, sa muncească 
mai mult și mai bine, să îngri
jească mai bine uneltele de muncă.

Astfel, țov Boer Eugen, <f de 
echipă la abatajul tinerelului — In 
numele echipei sale -— și-a luat 
angajaim ntul sa depășească norma 
cu 00 la sută Tor Maigut loan a 
jutor la lopată, și a luat angaja
mentul st îngrijească ciocanul dn 
abataj, șpițul ciocanului J fie scliint 
bat odată la lină și nu tn fi i are 
săptămână. Deasemenea. ți a inai

ra-
pentiu armare, rea- 
econonrie de matciial

Mâtă-arejn Miliai și
ș' au

luat angajamentul bă folo»ea*dl 
lional !■ înnul 
lizănd astfel o
1> milos

I a fi-l, Iov.
Bugnariu Romu us, lagune ari 
luai angajamentul de a te lifica li
nia pe o dis.anța de I01J m. in Ic 
de «-0 m cât faceau pana acum.

1 șjându-și a. este angajamente/i mun 
dud JX litru iraduccrua lor in lapte, 
tinerii d»l mina Lupelli țin să În
tâmpine Congresul de un licăre a 
t iierciulu. cu realizări niâ'ețe con
tribuind in felul ace-ta la îndepli
nirea și drpa-jtea Planului de Stat.

din toată 
Casei

a des- 
noui 

nobilei 
a

inima 
Prieteniei 

pentru Hul
ea ivi

fășurat-o și-i urăm 
succese în îndeplinirea 
sale misiuni de întărire 
prieteniei româno-sovietice —
chezășie a suveranității noas
tre naționale, a consolidării 
cuceririlor țx>jx>rului munci
tor, a înfloririi Republicii 
Populare Române, spre binele 
poporului nostru muncitor și 
al tuturor forțelor «lin lume 
care luptă pentru pace și 
progres.

Trăiască Uniunea Republicilor So
cialiste Sovle'lce!

Trăiască glorioasele forțe armate 
a'e Uniuni Sovietice!

Trăiască marele conducător al po
poarelor sovietice șl gen'alul învă
țător al oamen'lor muncii de pretu
tindeni — Ioslf Vlssarlonovkl S'alin!

Intorindu-n° VIGILENTA, DESCOPFRIM 
$1 sn IOV11 fără CRUȚARE SABOTORII

I 
iar 

le-a

fost

lorii
ma-

Descoperit1, ei ș -au atras ura 
disprețul tuturor muncitorilor, 
Justiția poporului ludecându-l, 
dat o pedeapsă bine mer tata.

Totuși, cl ca sabotorilor nu a 
complect stârpită.

Li secția turnătorie. Josan 
pentru a împiedica funcționarea
șin lor de curățit piesele fabricate, a 
tăiat II m. du cureaua d- trans
misie; la oțelârle unde lupta pen
tru cantitate și calitate se intensi
fică mereu — oțelaril au descoperit 
mine pregătite pentru aruncarea în 
aer a cuptoarelor S emens Martin ș

a întreitei secții; la C P U pe lân
gă slaba funcționare transporturi
lor in uzină, -e întâmplă 1 arte des 
< vagomel. să fie aruncate de pe 
lin'e. ar locomot vele ă rămână de
fecte.

T nând cont de toat aceste ac
țiuni întreprinse de rămăș tele reac- 
tion re furișau n intreprindere or
ganizația de Partid, s'ndlcat și in 
rândul muncitorilor cinstiți șl con- 
tienti dela I. S ș. l'unedoara 'e re- 

vi ie sarcina de a-și întări v gilența, 
de a urmări pas . u pas ,'u mânui de 
Hasă, de a-l demasca J t-l lovi liră 
cruțare.

Planificarea socialistă- 
legea desvoltării economie» sov'et ce 

df G bO-iOCHi *
Editura P. M R pao 55- i,j țo

înșine avem un 
înde)' init, când

Astăzi când noi 
plan economic de 
pretutindeni se muncește pentru rea
lizarea și depășirea lui. tocmai pen
tru a reuși în îndeplinirea sarcinilor 
noastre, trebue să pricepem bine, 
ce este un plin economic, pentru ce 
e necesar, cine-1 întocmește cine-1 
conduce și cine-1 aplică, pe ce se 
bazează, căror interese se subor
donează și care sunt avantajele 
Pentru 
rocliin, 
țelesul 
prețuit 
petec de liârție. o înșiruire de 
fre, ci — așa cunr spunea tov. Sta
lin — „activitatea \ie și practică 
a mijoanelor de oameni’’. Intr'adc- 
văr, planul este o metodă științi
fică, de organizare a producției, iar 
planificarea o lege de deșyoltare 
a economiei socialiste. Sorofhln a- 
rată că planul este cu putință nu
mai în societatea socialistă, unde 
statul e singurul de|inălor al mij
loacelor de producție. Nici la 
nu s’a putut trece la întocmirea 
decât atunci când am avut o 
dustrie naționalizată, un sistem 
credi.e și un comerț controlat, 
asemenea plan este absolut necesar, 
căci în societatea socialistă se pun 
probleme care nu s’ar putea re
zolva altfel. Așa este problema re
partizării materiei prime combusli- 
bilu'ui și uilijuui. problema coo
perării între regiuni, și aceea a 
reprezentării beneficiilor. Dar pe ce 
se bazează întocmirea unui aseme
nea plan, cum trebue să fie în
tocmit. ca să fie plan ei are? Pla
nul se bazeaza pe activitatea pro
ductivă a mi.ioinelor de oa.neni. In_ 
tri.idevâr, ne amintim că Iov. Gh. 
Gheorghiu-Dej. în expunerea p ivi- 
toare la planul nostru economic, a 
accentuat că „Este necesară încre
derea eforturilor muncitorimii, a 
tehnicienilor și inginerilor, a țără
nimii muncitoare, a masselor tine
retului muncitor, a femeilor mun
citoare, a oamenilor de cultură și insti
tuțiilor noastre de știință". In ce pri
vește întocmirea unui plan, trebue să se

aceasta, lucrarea lui G. 
bine întocmită și pe 

tuturor, ne va fi de un 
ajutor. Planul nu este

lui. 
So- 
în- 
ne- 
un 
ci-

noi 
lui, 
in- 
de 
l n

pornească de'a norme medii progre
sive, prin care să se tinda spre 
norme mari. Ca să fie un plan 
întocmit pe elemente reale, trebue să 
se țină seama de factorul uman, de 
posibilitățile de concentrare a tu
turor resurselor materiale ca și a 
tuturor mijloacelor de distribuire 
justă, a forței de muncă și fondurilor 
materiale. Dar cine întocmește ac<st 
plan, cine-1 conduce și-l aplică pe 
teren? Sorochin arată că în U.R. 
S.S.. partidul bolșevic folosindu e 
de teoria marxisț-leninistii. sinteti
zând experiența construi ii socialis
mului determină științi ic politica c- 
conomică a statului Nici la noi nu 
s’ar fi putut întocmi un asemenea 
plan, dacă la conducerea statului nu 
s’ar fi aflat un panid muncitoresc 
revoluț onar aliat al țărănimii mun
citoare. Numai un partid care se 
sprijină pe teoria raarxist-leninistă, 
care ține seama de legile de des- 
voltare a producției poate întocmi 
un asemenea plan și poa'e mobiliza 
întregul popor muncitor pentru în
deplinirea și depășirea lui. Căci 
munca este factorul de bază, in
diferent dacă ea se depune în plan 
organizatoric sau în câmpul produc
ției propriu zi-e In sfârșit, — So
rochin ne ara ă că plinifi arca re
prezint i o bază sigură pen'ni conso
lidarea dominației sistemului s cia- 
list. ceeace reprezintă în acelaș 
timp o, bază și pentru asigurarea 
și conso idarea indepenjenț i econo
mice în condițiunile încercuirii ca
pitaliste. După cum se vede, rolul 
unui asemenea plan este mont. El 
organizează, molii izează și trans
formă toate energiile. El devine o 
datorie cetățenească. In ce privește 
avantajele p'anificării experiența ne 
dovedeș’e că ele sunt foarte mari. 
Sorochin arată că planifi ar. a în
seamnă lichidarea contradicțiilor di ’- 
tre caracterul so ial al producției și 
forma cari a istă a suslra erii bene
ficiilor și prin aceasta, lichidarea to
tală a anarhiei și crizelor... Plani
ficarea mai înseamnă ridicarea pro
ducției și îmbunătățirea calității, 
desvoliarea industriei grele și ace
leia de mașini, folosirea resurselor

«n, r, i- i 
rigare plan 
asigurarea r 
gate înseamnă desvol arca comer- 
țuiu . creșterea sistematică a salarii
lor Ț veni uri or, reduterea preturi
lor de cost, talii itale monetară. Și 
viizorul se ara a încă mai promiță- 
toi ! In URSS — ne atrage atenția 
Sorochin. — calculându-se pe mai 
inul e perioade cincinale, se prevede 
o producție anuala de 50 milioane 
tone fontă. 60 mi ioane tone oțel, 
500 mi io ne tone cărbuni -i până la 
60 nii ioane tone pe rol. O as m nea 
creștere în producție, nu este po- 
sibi a în nicio țară capitali* ă. Fără 
sprijinul Uniunii Sovietice, f-iră în
drumarea Partidului Munci or<sc Ro
mân, n’ar fi fost posibila nici la 
noi întocmir a acestui plan care ne 
permite o producție de oț<[ cu 16 
la sută mai mare, 
dustriei 
un spor 
la sută, 
minereu 
cu 13.7
15 la sută.

Când se poate spune că un plan 
este îndep'init cu succes? Sorochin 
consideră că num. i alunei când Iote 
sarcinile care privesc can i alea ca
litatea și asortimentul, au fost în
deplini e cu respectarea nivelului 
cheltuelilor propuse. Care este, în- 
tr’un cuvânt, rezultatul planului? 
Progresul!.. Un plin bun gribește 
progresul, că i desvoliarea economici 
p-‘ baza planurilor nu este — așa

— o 
mai

Ier ,1c rid jre, i- 
Je păduri amenajări, 
cor stabile și bo-

o creștere a in- 
mețalurgice cu 35 la sută, 
de mașini agricole cu 10 
o mărire a extracției de 
cu 24 la suă de petro! 

la suta, iar de cărbune cu

cum remarcă tovarășul Stalin 
simpla trecere de la o stare 
înapoiată spre progres, ci un ade
vărat salt. Ca să hjungem și 
aici.

noi 
va mai trebui să luptăm cu 

ura și dușmănia tu:uror ace'ora că
rora ropub'ica noas ră le-a luat posi
bilitatea de a exploata. Vi ilentî 
însă și muncind nimic nu ne va pu
tea împiedica dc a ’ndep ini și chiar 
de a depă-i acest p'an. mai ales 
când exis.a atâtea conditiuni priel
nice. Ceirca lucrării lui Sorochin ne 
întărește și teoretic, convingerea că 
în aceste condițiuni izbânda va fi a 
noastră.
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lmbitiaiea practicei ( 
du rar ud dio

Zilele Jivcule, elevii Școa- 
lei Medii de Cadre de |>e lân
gă Comitetul Județean l’.MR. 
Valea Jiului au întreprins o 
acțiune de muncă voluntară H 
mini Aninoasa muncind efec
tiv un „sul”.

Desigur, faptul că o bună 
parte dintre ei me fund fami
liarizați cu mineritul au reu
șit totuși să aibă depășiri «le 
normă până la 35 la sută, este 
semnificativ in sensul că arată 
atitudinea față de muncă a vii
toarelor cadre ale Partidului.

Dar ceea ce estu important 
<lin această acțiune e tocmai 
faptul că ea arată cum s’i în
țeles îmbinarea lecțiilor pre
date in școală cu munca ț>e 
teren, aplicarea teoriei în prac
tică. i Cu acest prilej mulți 
dintre elevi au văzut jx-ntru 
prima oară un abataj și au 
{cunoscut hemi'jlocit munca 
zilnică a minerilor, a acelor 
în mijlocul cărora vor activa

Cele 8 orie de muncă au fost 
pentru ei o bună ocazie de a 
duce . o muncă de lămurire in 
^rândurile minerilor și de a 
constata efectele imediate 
ale acestei munci. Mai mult 
decât atât. Elevii au putut tra
ge învățăminte prețioase din 
scăderile și părțile pozitive 
rale modului în care au fost

4

¥

O istorioară
(Urmare din pag 1-0____

vechi au răspuns: — Acuș! — 
adică: grăbiți-vă încet!

Dm nou: — Hai să începem 
tovarăși! — și iară: — Stați 
.să aducă întâi apa.

Dar cel trimis după apă în
târzia. Au trecut 50 de minute 
și voluntară km mai aveau răb 
dare: — Să începem odată. 
S'au liotărît însfârșit și minerii 
— Sa începem atunci să ar
măm.

Începem, începem, dar grin
zile nu vroiau să se tae sin
gure și trebuia ceva cu ce si 
le potrivești. Așa că mai întâi 
a fost răscolit toi abatajul ca 
să se găsească ... o soluție: 
să meargă unul dintre mineri 
după fierăstrău fiindcă fierăs
trăul lor nu era chip să-l gă
sească.

Unul a plecat, celălalt a zis: 
_  Să mai ședem pană vine...

Cei patru tovarăși n au avut 
insă răbdare. Din alte părți se 
auzeau sgomotc înfundate ceea 
ce înseamnă că in tot sectorul 
se lucrează. Așa le-a spus și 
maistrul care a trecut în fugă 
spre un abataj vecin. i\u! nu 
puteau să stea în timp ce alții 
au și făcut jumătate din treaba. 
Erau membru de Partid și au 
venit în mină să mărească pro
ducția nu să șadă.

Hai să tăem cu securea până 
educe fierăstrăul — zic ei.

Mergea greu cu securea, dar 
.tot se făcea treabă dacă dădeai

;u teoria in Școala 
Vale Jiului

organizate întrecerile socia
liste în mina Aninoasa. Pe 
baza celor învățate pani acum 
in școală — și aplicându-le 
practic — ei au putut fi ob
servatori critici ai mtivcerilor, 
ai organizării muncii ș. a.

Picând un schimb in impre
sii asupra celor văzute și cons
tatate 111 nună, elevii au sub
liniat avântul «le muncă al 
majorității minerilor, dar ii: 
acelaș timp au aratat și greu 
tățile pe care unu — ne îndea
juns de îndrumați — le întâm
pină prin slaba organizare a 
muncii, sau prin faptul ca ne 
lămuriți, nu muncesc pe bază 
de întrecere. Tot odaia au 
tras și concluziile practice cu 
privire la felul in care scăderile 
semnalate jxit fi înlăturate.

Prin toate acestea, acțiunea 
organizată de conducerea șco
lii a luat caracterul unei lecții 
practice, s'a transformat in- 
tr'un mijloc de îmbogățire in 
comun a experienței, ușurând 
munca jx viitor «a elevi
lor jprintr’o prealabilă cu
noaștere a problemelor sțx- 
cifice ce țle vor avea de re
zolvai. Rezultatele pozitive j>e 
care le-a dat, o vor face desi
gur să fie trecută printre me
todele de muncă curente ale 
școlii.

CU... fierăstrău
cu nădejde. Așa au potrivit a- 
proape toate grinzile. Și când 
să se apuce de ultimele, ia <1 
sub ele mult căutatul fierăstrău 
și lada cu scule!

■—Ei! bată-te să te bată . . . 
tinde mi te-ai ascuns! — a 
strigat voios primul miner.

— Am adus fierăstrăul! — 
strigă din capătul -abatajului 
cel de al doilea, sosind tocmai 
când lucrul a fost isprăvit.

* * *
lntr'o scurtă ședere, cei patru 

tovarăși care au muncit vo 
luntar, au început să vorbeas
că cu cei doi mineri:

— Ce credeți? e mai bine 
dacă se preia lucrul pe schimb. 
l7cți fi plătiți intr'adevăr după 
munca depusă.

— Hm... apăi dece să fie 
așa’ Lască-i bine și acum. 
N'am făcut noi totul, dar face 
schimbul ce vine. Și-apoi 11 
»iot iii abataj nu se poate 
prelua că sunt greutăți...

Da, cei care așteaptă zeci de 
minute până să vie apa fără 
să înceapă lucrul și caută o 
jumătate de oră după un fie- 
lăstrău așezat tocmai sub 
grinzile pe care trebuiau să 
le tae, acei cărora le trebues. 
două ore ca să aducă un fie
răstrău lăsând munca pe sea
ma schimbului următor, nu 
vor să se preia lucrul pe schim
buri.

Acesta e tâlcul istorioarei.

Wrt W Vulcan, 
iu depășit prugraiuui di 
prufluciiB cu 46 Id sută

l.a Țesătorii Vulcan, zecile 
de fiice «ie mineri lupta din răs
puteri pentru îndeplinirea pro
gramului de producție.

Pentru a-și duce mai bine 
munca, un număr de 46 lucr r 
loare au jxirmt la întrecere 
intre ele. Și rezultatele nu au 
întârziat să se arate. Lucră
toare» iiminschi Maria 1 de
pășit norma cu 61 la sută, ur
mată de Chișu lrina cu o de
pășire de 50 la sută și Rac- 
zek Ana, care 3 obținut o de
pășire «le 49 la sută. Progra
mul de producție ]>e luna Fe
bruarie — datorita muncii 
fără preget a lucrătoarelor — 
a fost depășit cu 46 li sută.

Sarcineîe personalului ceferist pentru 
îndeplinirea Planului de Stat

Sub acest titlu. „S.ânleia” Nr. 
1373 pub ică un interesant articol 
semnat d-- tov. Al xa Augustii, ini. 
nistru adjunct C F R.

Trecând în revîs a po'itica de or
ganizare a gospodăriei Chior Fe- 
rati- Române in ve.liiul Stat rea- 
(ionar al moșierilor și capitaliști
lor. când aceas.ă i'iajluți- era ,un 
puternic instrument de exploatare a 
masselor munci.oare dela orașe ți 
sa'e” autorul arii olului scrie:

„Foio.iriii Cailor Ferate ca mij
loc de îmbogățire a fabricanților, 
moșierilor și marilor a'aceriș’i ta
rife ridicate la transporturile de 
mărfuri și călători, salarii de mi
zerie și reprimarea sângeroasă a 
munci orilor C F R.-iști gosp d irie 
deflti ară în administrația Căilor 
Ferate și ob'igarea S aiului să plă
tească an cu an lanțul nesfârșit 
al deficiielor cu banii proveniți din 
truda oameni'or muncii. folosi ea 
Caitor Ferate ca sprijin pu ernic în 
războiul criminal împotriva Uniunii 
Soviei.e — iată care a fost .pu
ii ica” regimurilor burghezo-moșie- 

I rești în domeniul transportului fero
viar”.

După ce enumera în continuare 
succese'e dobândite de C F R după 
6 Mărie 1915 prin grija Par idului.

■ cu ajutorul masselor munci oare ți 
al tinere.ului mobilizat de Pa tid și 
datori a sprijinu'ui pe ca e-1 primim 
dc.a marea și puemi.a Uniune So
vietică autorul arată că , desfășu- 
rându-și tot mai larg inițiativa și 
forța lor creatoare, muncitorii ce
feriștii creiaz-i condițiile- necesare în
deplinirii și depășirii sarcinilor re 
care Planul de S at le pune în fața

. lor”.
| ..Planul nostru de Stat pe anul 
I 1949 — arată în con i.nuare artico- 
j lu! — pune în fața Depar.amentului 

C.F.R. sarcina da a mări în 1949 
transportul la călători cu 27,7 la sută 
și a celui dmărfuri cu 17,6 la sută 
față de 1918. Trebue să transpor
tăm mai rapid materii prime și 
materiale mai mul e d la locul lor 
d ' producție, spre marile șantiere, 
sp-e întreprinderile induslriale, un
de munci orii tehnicienii și inginerii 
din industrie le așteaptă pentru a 
le tran'forma in mașini, unelte și 
mărfuri de tot felul.

Ca cât încărcarea și descărcarea 
vagoanelor ia fi fă.uă mai repede 
și mai comp'ect cu cât compune ea 
și descompunerea trenuri or în stații, 
triaje și noduri de cale ferată va 
fi făcută mai bine și mai repede, 
cu cât va fi mai bine organizată 
munca în stații, în ălurându-se pier, 
deri e de timp la manevrele și o- 
pririle nereglemcntare la semnale, cu

Printr'o inovație In mwncA

Tov. Sușman loan dela Uzinele M tah rgice Cugir 
a REDUd timpul de execuție la gravuri cu 73 |o

La Uzinele Metalurgice de 
Stil din Cugir, gravarea pie
lilor se făcea cu mare greu
tate. Această operație necesiț i 
20—30 minute ixiilru o singu
ră piesă, 1 undea inamte de 
gravare piesa trebuia supusa I i 
o sein- întreaga de operațiuni 
pregătitoare (ceruire, impn- 
inarea literelor, atacarea cu 
acid azotic). Piesa trebuia a- 
jxn spălată in benzină — lu
cru ce mai necesita și un om 
in plus.

Acum printr'o inovație adusă 
«le tov. ȘuȘinan loan gravarea 
pieselor se face mult mai ușor 
și intr'un timp mult mai scurt.

Prin combinarea mașinilor 
de scris electrice cu una cu 
pantograf și adaptarea unei 
mici mandrine, care jx-rmite

cât expedierea trenurilor va fi fă
cută mui corect, după graficele de 
circulație, cu atât planul va fi în
deplinii în mai bune condițiuni.

Cu cât locomotiva va li mai bine 
îngrijită, mai bine folosită, cu cât 
va fi mai mare tonajul trenului re
morcai și cu cât viteza comercială 
va fi mai mare, cu a ât po ibilitați e 
d ■ depășire a Pianului vor fi mai 
mari.

îndeplinirea și depășirea planului 
de reparații in ateliere -i imbuna- 
tățirea neîntreruptă a calității repa
rațiilor. es e o condiție esențial 1 a 
îndeplinirii sarcinilor de transport 
ale Planului de Stat. Dcasemenea 
cele al e ale.iere și întreprinderi a- 
nexe ac Depărtăm.n ului C. F. R.. 
cum sunt atelierele și unitățile de 
telecomunicații au datoria de a-și 
îndeplini sarcinile la timp și în con
diții cât mai bane pentru a ușura 
munca stațiilor și a asigura cele 
mai bune condiții de siguranță că- 
lători'or, mărfurilor și materialului 
rulant.

Dcasemenea t-ansporlând d la sate 
la orașe și în pri nul rând spre ma- 
rilc centre industriale produsele a- 
gricolc. vom asigura hrana la timp 
a tovarășilor noștri din fabri.i, mine’ 
șantiere, etc.

Indep'inirea cu succes a acestor 
sarcini, este însă strâns legată de

POSTA REDACȚIEI
A. DRUGA. ANINOASA. — Ne bu

cură angajamentul pe care l-ai luat 
și mai ales consecvența cu care în
cerci să-l respecți. După cum ai vă
zut insă, nimic din ceea ce ne-ai tri- 
m s până acum, n'a fost publicat. Si 
să-ți spunem dece; fi ndcă tratezi 
probleme prea puțin importante și 
uelegate de specificul local.

Din Aninoasa. în loc să ne scrii 
despre un miner, ne-a' scris despre 

I 1111 c rcu'arisț. Și cli ar de acesta vor
bind, ne-ai fi putut relata fapte mai 
noui nu numai să discuți despre lu
cruri demult cunoscute.

Executăm 

ștampile 
Adresați=vă la Adm, ziarului 
„Zori Noi" Petroșeni, strada 
Gh. Gheorghiu-Dej Nr .33 

executarea gravară directe a 
pieselor, tara a ii mcesare ce 
lelalte operațiuni pregătitoare 

timpul de execuție țxntru 
gravarea unei piese a fost re
dus dela 30 la 8 minute. 

l-Jiminându-sc oț «rațiunile 
pregătitoare, prin inovația tov. 
Sușman se realizează impor
tante economii de material 
(ceară, Ixnzină, acid azotic, 
petio), sare). Un aJl avantaj 
al inovației îl constitue faptul 
că țx- lângă creșterea produc
tivității muncii, prin reduceria 
timpului de execuție cu 73 la 
sută, muncitorii dela secția de 
gravare sunt acum feriți de a 
lucra in gazele produse de 
acidul azotic.

1. GROZAVESCU 
coresp. voi.

rup-rea cu menia italta învechit! 
care mai exis a încă in rândurile u- 
nei părți din salari uii C.F.R.'*.

După ce ara a că mai există in 
rândurile unor ceferișii obiceiuri 
moșunite d <1 liinj ul [Utred«i orân
duiri capi:a|is|e — nqiă-are, ruti
nă. comoditate și inerție - sub 
masca cărora -«■ a- unde uneori duș
manul de clasa care cu ură înver
șunată încearcă a împiedice reali
zarea sarcini or care - au In fața «ai
lor fera e, au o ul arii olului suiui- 
niază că este de datoria tuturor 
mumi o ilor «onș i nți din rândurile 
C.F.R. i în pri nul rând a memb is 
lor de P.ir.i I de a comba-e menta
litatea învechită de a de coperi ț* 
demasca pe dușmani

..Desvo'.tănd i lițiativa criatoare ți 
plină de învățăminte a ce'or mai 
huni muncitori, tehnicieni și in
gineri din unilăți'e Dcpartamentu'ui 
C.F.R., înlăturând cu ho ărir.- greu
tățile care ne mai stau în cale, ve
ghind cu vigi'ența trează. împie <i- 
când orice unel.ire a dușmamilu: de 
clasa vom izbu i să îndeplinim ți 
să d -pășini sarcinile puse în fața 
noastră de Planul de Stat, făcând ei» 
C.F R. o ins i'uție înfloritoare, pâr
ghie pu ernică a dezvoltării econo
mici' a țării, a construirii socia- 
lismu'ui în țara noastră”.

ln ceea ce privește critlcile pe care 
le aduci, nu putem decât să le re
cunoaștem justețea. Dar ceea ce 
semnalezi d-ta reprezintă cea mai 
mare lipsă la Aninoasa? Desigur ci 
nu. ‘

încearcă să t; ocupi mat mult de 
probleme esențiale, ca de p ldă pro
blema organizării intrecer'lor. a pro- 
duc'iei. și privitor la scăderile ce <e 
manifestă acolo să v i cu propuneri 
concrete.

Tine seama de sugestiile date ren- 
tru a-ți orienta mai just activitate» 
devenind astfel un corespondent de 
valoare.

CHIȘU V.. Vulcan. — Corespon
denta în legătură cu depăș:rea pro
gramului de producție pe luna Fe
bruarie la Tesătoria Vulcan este pu
blicată chiar in acest număr.

Ne bucură faptul că ne scrii, însă 
pe v ilor te rugăm s'o faci la timp. 
O corespondență care tratează reali
zările de pe Februarie nu trebue să 
fie publ cată în 16 Martie.

Te rugăm ca pe viitor să ne tri
miți corespondențele la timp, fiindcă 
nu putem publica știrile depășite.



ZORI RQi

Ziarul KRAS AIA SVi ZDA dr«pre

Declarația ministrului britanic al Apărării,
Alexander, în legătură cu realizarea programului de înaintare

MOSOVA, 13 (Rador). — 
Ziarul K'asnaia Zvezda co
mentează recenta 
asupra problemelor 
rostită In camera 
de Alexander, ministrul bri
tanic al apărării.

Mai întâi de toate — scrie 
Zvezda — declarația lui Ale
xander dovedește încă odată

Zvezda
cuvântare 

militare 
comunelor

că cercurile 
Angliei 
pentru 
război,
nimeni

conducătoare ale 
continuă să ia măsuri 
pregătirea unui nou 

deși după cum se știe, 
nu are de gând să a-

tace Anglia. Totuși Ministrul 
Apărării cere resurse bănești 
uriașe pentru realizarea pro
gramului de înarmare.

Miș<ări|p pentru apărarea păci »au 
amploare din ce in cp mai mare

Muncitorii italieni protestează împotriva
includerii Italiei Io pactul Atlanticului

NEW YORK, 13 (Rador). - 
Proclamația Partidului Comu
nist din Cuba, care aprobă In 
totul declarații'? recente ale 
tiuntașiior Parii I lo. Comunis
to din Franța, Italia și alte țări, 
arată că poporul din Cuba nu 
va lupta niciodată împotriva ță-

a-rilor iubitoare de pace, care 
fără democrația și socialismul.

Poporul din Cuba, spune pro- 
c’cm.'.ți . iui dor ș'e un ă boi 
imp r.a ist și icre convocarea 
unui congros american pentru 
apărarea păcii.

Cuvântarea lui Alexander 
permite să se tragă și o alti 
concluzie importantă, anume 
că -Ministrul Apărării eal* 
extrem de îngrijorat uin pri- 
cina creșterii mișcăm jxjpulare 
de eliberare din colonii, jx_* care 
el o numește „amenințătoare’ . 
Pentru reprimare 1 acestei miș 
cări, rVlexander recomandă 
crearea unor noi armate locale 
și întărirea celor existente cu 
scopul de a putea menține 
„securitatea internă in colonii”

Discursul lui Alexander a 
fost călduros aplaudat de 
tre conservatori. 
Desigur — dtclară ziarul 
incheere — conservatorii
tot dreptul să se „entuziasme
ze" de faptul că planul de in- 
armare și pregătirile |>entni 
un nou război împotriva la
gărului democratic au găsit 
executanți atât de zeloși in 
guvernul laburist. Dar laudele 
și ielicitănle 
înseamnă in 
muncii din
gravă învinuire 
cătorilor I. buri jti 
vează o politică de 
a unui nou război.

ROMA, 13 (Rador). ,— Zia
rul Unita anunți că munci
torii și funcționarii dela fabri
cile „Galileu” (fabrica de ins
trumente optice) și „Pindiiine" 
(fabrică de unelte mecanice}, 
au declarat o grevă de protest 
de 5 minute jmțxjtfiva hotă
rârii guvernului italian dc a

pune parlamentul in fața unui 
„fapt împlinit" prin .ncludere.» 
Italiei in pactul Atlanticului.

In sudul Italiei, muncitorii 
au protestat deasemenea îm
potriva trădării intereselor pă
cii de către guvernul lui De 
Gasperi

ca

in
au

Autoritățile americane 
împiedică guvernul austriac 
sâ predea autorităților sovietice 

cri^jnalii de război
VIENA. 13 (Rador). - In 

cursul ședinței dc Ilarii a con
ciliului alia1 peniru Austria, re
prezentanții puterilor occidenta
le au încercat că schimbe pro
cedura referitoare la modalită
țile de predare a criminalilor de 
război că re puterile dc ocupa
ție

După cum a arătat reprezen
tantul sovietic, generalul colo
nel Jeltov, autoritățile militare 
americane împiedică guvernul 
austriac să predea autorităților 
sovietice câțiva criminali de 
război ce au săvârșit atrocități

pe teritoriul Uniunii Sovietice.
Apoi consiliul aliat sa ocupat 

de ac'ivitalea tribunalelor în
sărcinate cu cercetar a p ocese- 
ler naziștilor și a criminalilor 

război.
Reprezentanții francezi și ame

ricani au fost nevoiți să recu
noască justețea cererii delegatu
lui sovietic, ca activitatea aces
tor tribunale să fie revi ui'ă. 
Totuși, din cauza opunerii re
prezentantului 
liul aliat nu a 
hotărire.

ln Italia au fost închise zece fabrici 
în care lucrau peste

ROMA, 12 (Rador). — In 
cursul zilei de Sămtiătă patro
nii din diferite regiuni ale Ita
liei, având npriiinul forțelur 1 po
lițienești, au închis 10 rnari fa
brici în care lucrau jies'e 20.000 
muncitori.

Patronii a t «k-clarat ca nu lio- 
lărll să oprească complect pro
ducea.

La Milano a fost format Slm-

20.000 muncitori
bă ă un comitet muncitoresc 
pentru apăran-a industriei ame
nințate, format cnn reprezentan
ți niunrito'ilor deja cote mai 
mari întreprinderi din acest o- 
raș. In proclamația publicată da 
a- ■ st comi'el -e ubl ma ă voin
ța muncitorilor de a lupta Îm
potriva Incer-arilor do lichidai# 
a economia italiene.

Prob'emo indoneziana în discuția șpdinței
Consiliului de Securitate

conservatorilor 
ochii oamenilor 
Anglia cea mai 

adusă condu
ce promo- 
deslănțuirc

I

NEV YORK, 13 (Rador).— 
Consiliul de Securitate a con
tinuat in ședința d:n ii Mar
tie examinirea 
doncziene.

Reprezentantul 
Rau a declarat 
olandez a viol it

problemei in-

indian, Rama 
că guvernul 
deciziile Con-

din 28 
din

ce- 
re- 

a
republicani 

si formarea u- 
republican.

britanic, C.onsi- 
putul lua nici o

Tineretul progresist din Statele Unite 
valupia pentru păstrarea păcii șt prieteniei 
între statele Unite

fOMI RCIALLAPRAGA A FOST SEMNAT ACORDUI 
încheiat intre Republica Populară 

Albania și Cehoslovacia

NEW YORK, 13 (Rador).— 
„Organizația tineretului pro
gresist al Americii” din 1‘enn- 
silvania de Est a trimis la 11 
Martie 
grad o
care exprimă 
tului progresist 
nite de a lupta 
rea păcii și

TIRANA, 14 (Rador). — 
Sâmbătă a fost semnat li Pra- 
ga acordul comercial intre Re
publica Populară Albania și 
Cehoslovacia.

Potrivit 
hoslovacia 
automobile,

acestui acord, Ce
va livra Albanie;

utilaj pentru ex-

ploatarea minelor, mașini agri
cole, textile, produse chimice, 
sticlărie și alte articole de ma
re consum. Albania va exporta 
in Cehoslovacia minereu de 
crom, cherestea, plante medici
nale, vite, etc.

tineretului din Lenin- 
scrisoare deschisă în 

dorința ti-iere- 
din Statele U- 
pentru păstra- 

prieteniei intre

și UniuQua Sovietica
Statele Unite și Uniunea So
vietică.

Scrisoarea
„Noi trebue 
construim și 
boi. Vom putea realiza aceasta 
numai unindu-ne prin priete
nie și colaborare cu tineretul 
sovietic și tineretul din lumea 
întreagă".

spune intre altele: 
să învățăm și să 
nu să facem raz

sibiului de Securitate 
Ianuarie 1949, precum și 
24 și 28 Decembrie 11)4*.

Reprezentantul indian a 
rut Consiliului să sprijine 
întoarcerea necondiționată 
oamenilor de stat 
la Jokjakarta 
nui guvern

Reprezentantul lelgian Van 
Langenhove a cerut Consiliului 
să dea dovadă de răbdare in 
ce privește problema indone
ziana. El a pretins că rezolu
ția Consiliului de Securitate nu 
ii obligă pe olandezi să elibe
reze teritoriile ocupate in 
donezia, deoarece 
acordă Consiliului 
a ordona astfel de 
i Reprezentantul 
nu a făcut decât să
spuse de Langenhove. Ultimul 
care a luat .cuvântul a fost 
reprezentantul chinez.

Ii-
nu
de

Charta 
dreptul 
acțiuni, 
australian 
repete cele

BULETIN EXTERN
Congresul Mondial ol intelectualilor penru poce- 
o puterni* ă manifestare a forțelor păcii 

împotriva ațâțătorilor la război
Mondial, va fi o puternică ma
nifestare a forțelor tării împo
triva ațâțătorilor la război.

« ♦ »
SOFIA. 13 (Rador'. — Uniu

nea oamenilor de știință din 
Bulgaria a trimis o telegramă 
Comite'ului internațional de 
legătură al intelectualilor pentru 
apărarea păcii, declarând aă 
sprijină întru toiul inițiativa 
Comitetului internațional rrivi- 
toare la convocarea ConȘTesului 
mondial pentru ta e.

14 (Radot — 
internațio-

VARȘOVIA,
Apelul Comitetului 
nai de legătură al intelectuali
lor pentru apărarea păcii a fost 
primit cu căldură de opinia pu
blică poloneză.

La 11 Martie, Comi'etul Cen
tral al Uniunii învățătorilor po
lonezi a adoptat în unanim tate 
hotărirea de-a participa la Con
gresul pentru pace, caro se va 
ține la Paris.

Asociația juriștilor democrați 
din Polonia declară în scrisoa
rea sa de adeziune că Congresul

Secretariatul general al Fede
rației Internaționale a ziariștilor 
a adresat ministrului de justiție 
al guvernului din Atena un pro
test împotriva condamnării la 
moarte a lui Manglis Glezos, re
dactor șef al ziarului RIZOS- 
PASTIS.

Pe de altă parte. Federația a 
cerut lui Taygve Vie. secretarul 
gen ral a Q>fU, să intervină pen
tru a împiedica această crimă.

* * »
Harold Ickes. fostul secretar a- 

n'erican al Afacerilor Interne, a- 
ver'izează guvernul american in
ii un articol din
POST’ -i nu trimită 
sa '.or la Madrid, lek 
..a recunoaște Spania

„NEW YORK 
un a-*'- 

ara'ă 
sclavă

că
a

dictatorului Franco, ar fi un act 
de cinism ’, pe ■ are Statele Unite 
nu-1 vor putea răscumpăra nici 
în o sută do ani.

• ♦ «
Nouă societăți americane de 

cale ferată au anunțat concedie
rea în massî. a salariaților. Cel 
mai mare număr de muncitori 
feroviari c'-ncediați se înregis
trează la ..Pennsylvania Railfv- 
mo Comrany unde au 
fără lucru

rămas
20.000 salariați.

la sută din întreaga 
a Egiptului, 
să citească.

nu știu
populație 

sa scrie și

* * *
anunță 

ET 
monopolul

AGENCE 
FINAN- 

guverna-

Potrivit 
mud Zaki 
ral : l

* » *
declarației lui ’Mah- 
Bey. directorul gene- 
-i-ipmnnlului învătă-

teri, E :ucație al E-Mt'i’ui,
14 milioane locuitori, adică 73

După cum 
ECONOM IQUE 
CIFRE, 
men'al al irdustriei petrolifere
din Mexic a anunțat semnarea 
unui acord cu trei dintre cele 
mai importante societăți petro
lifere americane, prin care a- 
cestea sunt autorizate să între
prindă întinse foraje petrolife
re. Condițiile impuse de socte- 
tățilo americane sunt 
grele.

In felul acosta ce"- 
ducăicare din Mexic.

i’ ' ;n 
lor sudoruonis 'T fața 
liștii americani.

extrem de

urile con- 
fa-.’ un pas

-■1 -dei 
de ca pita -
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