
D1DLIVJ I c

UrttiiWLi fttrctwtaic w c.tWi

J
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Comisiile dle întreceri
png -4 lei Vineri 25 Martie 1949 Anul i\ . Nr. 773
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Clas» muncitoare dla (ara aaaatrl 
oondus* do avmneart’ri el — Parti
dul Muncitoresc 1 ornau se glse><e 
încleștai* in muica bătăile pentru li
chidarea înapoierii economice, cuf- 
tura'e șl i unitare pui ru l'chldarea 
exploatări1, pentru construirea baze
lor Societății imul socialiste in Re
publica noastră Popular*.

In rcallzatea ace tel mărețe opere, 
uiuncltor'iiKa 'ude ului nostru, ală
turi de cea din întreaga țară, are 
de realizat o sarc'nă de onoare «I 
urare răspunde e: Indcp'lnlrea șl de- 
pă-lreu Planului de Stat pc anul 
l»t«.

Pentru aceasta, muticlfor'1 exp'oa- 
ttrllor șl întreprinderilor din Județul 
nostru, trebue să producă mul multe 
bunu I dec t in anul <re ut. ȚrChuesc 
tolos'te toate m l'oace'e pen'ruca 
l'ecirc om a' munci' ră-șl realizeze 
*1 să depășească sarcini e ce-l re
vin in cadrul Planulu'.

Miine't- rll din Județul nostru, a i 
înțeles aceas ă chemare a Part'dulul 
lor. In fiecare n'reprlndere d'n Ju
deț. iii irea ma) rl'nte • rnuncltorl'or 
sunt ungă ați in întreceri soc'alls'e, 
in cad u' cărora -e s'rădir sc -ă mun
cească cu o produc"v tale sporită, 
cu economii de exp'oziv, materii pri
me energic rl combustibil.

Com’s'lle de întreceri, indruotate 
șl spril nl e puie'n'c de organizațiile 
de Partid •! Slndl a'e. iu -arclna de 
a lămuri el an'rena oamenii muncii 
In întreceri soc'aUste. de a menține 
viu spiritul de int-ecere șl de a fa m 
cunoscute succesele in muncă oht'- 
nute in cadrul acestor in'recerl. Co
misele de Intrecer', trebue să lămu
rească muncitor I as 'pra neces'tățil 
Introduceri’ nou'lor me'ode de mun
că menite să iul'tur» Inerția șl pa
sivitatea, să comba ă delă-area acolo 
iinUe se manifestă și că aju e pe cel 
rămas' In urmă, cu experiența mun- 
c’torilor fruntași, re"tru a-l -n re-a 
In rândurî'e mllocașllor șl apoi frun
tașilor fn producție.

Pentru extinderea folosirii meto
delor de mancă superioare care a- 
slgară rea'lzarea une' produc'lvltătl 
rld'cate. cu economii de brațe de 
muncă, materii prime șl cheltulel' de 
regie, com'sl'le de întreceri trebue 
să organ'zeze consfătuiri între mun
citori c| tehniclen1, in care munci
torii fruntași in producție să exnună 
larg Șl pe in'elesul 'uturor felul cum 
se muncește după o rret dă ma* 
bună, ce economii se pot face șl ce 
producț'e poate 11 rea'izată ’n com
parație cu metodele de muncă În
vechite.

Acolo unde comis'ile de întreceri 
șl-au Indepl'n't aceste sarcini, re
zumatele se văd. Un exemplu bun 
In acest sens este emisia de între
ceri depe ’ângă mina Petr 'a. Această 
comisie a antrenat un număr nare 
de grupe in întreceri; a organizat 
ma1 multe consfătu’rl între munc'- 
torl șl tehn'clenl pentru sch'mb de 
experiență, ducând totodată o pro
pagandă Intensă atât prin tabelele 
de întreceri cât șl pr'n muncă de 
lămurire dela om la om pentru însu

flețirea latrecerllor. Comisia de în
treceri de ■ Petrlla a . ■ i enat șl sprl- 
l'nlt minerii pentru Introducerea u- 
nur metode u al bune i'e muncă.

luate a. este strădanii ale comisiei 
dela Petrlla. au a)utat mineri1 da 
acolo tâ ,«e nențlnâ Irit luni dea- 
r.ludiil fn fruntea Minerilor din ce
le mite eip'ou firi dn Valea Jiului, 
eu o depășire constantă n progra- 
nuilif de producție de peste ltt.5 
la sulă.

Nu Iu nccaș măsură eu u unc't co
rni Iile de ntre erl, atc ce'nr'alte ev- 
p'oatărl. Până cum câtva timp, co- 
m'sla do întreceri depe lungă ui'nn 
An'ntiasa, nu a depus nlclun lei de 
activitate. Iar programul de produc
ție al mine' era nolmlepllnll. Criti
ca'* In două rânduri do zlnrul nos
tru pentru n llud’nea el nafivă e a 
de în'recer’ comls'a de'a tn’iin i 
u ort! 'ni .iț u e'e a foni la-ă >u mă- 
siră lnsu<l< len fi. cedru antrenn-ca i 
.36 grupe de ni'ner' n In re ere 'fir, 
să se ducă In cont nua e muncă pen
tru nsul'ellrea a-es'or lut e er', or'n 
ședințe de cnns|ăfu're Intru știre1- 
torl «I tehnicieni, t be'c do nfreee l 
etc.

Totuși acea 'fi acțiune a com's'c1 
de In'recere de'a mina An'noasa a 
di* nnc'e road» Dela rfimânerea sub 
preliminat in luna Februarie In pr1- 
ma lumă'ofe a June’ Mart'o. m'ner" 
d’n Anhioasn nu denăș'* programul 
de producț'e cu .1.6 la su'ă.

La m'na J'et-I <>ne-> sUuntla e si 
mal slabă. Com's'a de întreceri l-că 
nu a lost fnrma'ă. Pela ane'ul Irun- 
tas’tor In producție d n Valea Vițiul 
pent u țnt eccl rl dela a'e?erne sin
dicale când un in«empat număr de 
grupe au porn't la Intrecer'. munca 
In această direct’e n rămas bal'g. 
Fără ca aces'e întreceri să 'le în
suflețite. ffiră m soccerclcx oMlnide 
In cadrul acelor int-ecerl -fl f'e no. 
pul-rlrate șl fmp,rt’<rl'e ce'or rfima I 
fn urmă pcn'ru a le urma ex»mnlui, 
producția o sn'erlt -căderi Fată de 
luna retiruer'e cfin.r „rc-ramul de 
producție a Io'* denă«P cu pe^t© 6 
la sută. In rr'ma bunătate a lun'l 
Martie, programul de producț'e al 
mine' Lonea e netndep''p|t.

O a-tlvUate rodn' ă a dus -I com|- 
s'a de intrecer' de ne lâneă uzlne'e
ISS Hunedoa-a. Pe lâ-ță f’rcare s-c- 
tle pr'nclpa'ă ca Oțeiărla Siemens 
Martin. Furna'e, Lam'noare, etc. 
au fost forma'e subcomisii
de Intrecer’. care
activi'ate r dnlcă.

depun o
Insă a-

ce-’stă comls'e a lăsat ’n afara tntre- 
cerlor unele secții, ca C. F. U.. 
(că'le (era'e a'e uzlre'l care
execută transporturile Interne. Din
aceas'ă cauză transporturi'e 'nt< rne
la ISS Hunedoara tuncțlonează de'ec- 
tuos. ingreunând munca pentru de- 
păș'rea programel-r de producție In 
sectH'e nrlncipa'e. un ’e Panspor url e 
Joacă un rol hotărâtor.

Ce dovedesc toate acestea?
Comisiile de întreceri au un rol 

de mare insemnătate in antrenarea

(continuare in pag. Il-a)

l' cepând din ziua de 18 var11e 

Grupele de mineri din sectorul IA ol minei Lupeni 
EXTRAG CĂRBUNE IN CONTUl 
PROGRAMULUI PE LUNA APRILIE
__ r-hirul I rar sectorul fruntaș al minei I uprDi, care dela 

iiiirpulijl anu.ui currt 1 rtaltziazA cea [mai marr^drpâ^ire a pro
gramului dr produ* |ir

_ rteglrrr ai rra* inst mnafÂ a produifili în *acrsf arctor a
fost inrt-gislrtdâ după 7 Marii* , când mai multe grupr au introdus 
preluarea lucrului pe m htmburj. fapt care'a dat posibilitatea ta, 
pe lârgA o ma’ hunA orpa iza>e a întrecerilor intre grupe, sa ar 
pornească întreceri ți intre <<liipele acrleiatji grupe. De mare 
înseinnâfat** a fost și buna * rganirare a IrcuBporfurilcr, care a per
mis grupelor de min< r din abataje să be aprovizionate la timp 
și în măgură sulkiin â cu material lemnos pentru armarea abatajului, 
precum și cu vagon* (r goale pentru încărcatul cărbunelui.

I oale ecrsleu au dai {ostilitatea grupelor de mineri din 
sectorul 1 A al nun-î Lupeni. ca în ziua de Martie să dea căr
bune în conlul Dr. gtamului depe luna Aprilie,

POP EtlGLN coresp voi.

In prima jumfltate a lunci Martie

Oțelarii hunedoreni AU DEPĂȘIT
PROGRAMUL 
de oțel cu 1

In prima i-mă ațe ■ luitfa .Ma (iz, 
oțelarii dela ISS lluneloara, anga
jați in întreceri socialis.e pe schim
buri și pe cup oare, au depășit pro
gramul de producție fixat in cadrul 

i Planului cu 15 15 la su.ă.
Ace te succese ale oțelarili.r huue- 

doreni, a fost obț nute în -upLi îm
potriva unor g.eutâți care conli- 

' nuau să se resimtă a oțelăria uzi
nelor ISS Hunedoara.

Una dintre ce'e mai mari greu
tăți, esțe lipsa de cochile (forme în 
care se toarnă oțelul), fără de care 
nu pot fi pregăite gropi e pentru 
turnare. Lipsa cochile'or a deveni, si 
mai acută în ultimul timp din 
care cauză de mai multe ori șar
jele au fost ținute în cuptor câte 
1,30-2,30 ore pentru faptul că gro
pile de turnate na erau încă pr gă
tite.

Tur.iă oria de fa ,tă a uzine'or, nu 
produce în.ă cochile de ca i ate. C le 
mai multe cochile crapă dela prima 
turnare in loc să rez's.e la peste '0 

, turnări.
O altă greutate este aceea a Jip-

PRODUCȚIEI 
5,15 la sută
♦ei de fier vethi țarjabD unde din 
lip ă de oxigen se produc mari în
târzieri la iacarearea cup oarelor, 
care uneori nerg ia gol consumând 
cambus ibll jrina la 6 orc.

Insă in zilele când aceste greu 
'ați au putut I mai ușor învinse o 
țelarii au obliuut frumoase succese 
in reduccrei timpului de elaborare a 
șarjelor.

In z'ua de 6 Martie, echipa to 
pi orului Ș< rban loeif dela cuptorul 
Nr. 1 a xlabor.it o șarjă în 5 ore 
și -15 minute, iar in ziua de 11 
Martie a dat o șarjă în 510 ore. 
In ziua de 8 Martie echip; prim- 
topitoru'ui MarSșia Partenie a reu
șit să dea o *a-jă în 5 40 re iar 
in z'ua d-’ 15 Martie a dat o ș.irji 
în 5,35 ore.

e' ma! frumos succes în i rima ju
mătate a lunii Mnrtie a fost obț nut 
de topitorul Budai Dionisie deco
rat cu .Ordinul Muncii" <la«a IH-a 
care deși lucrează la cuptorul Nr. 
3, care are o capacitate mult mal 
mare decât celelalte, potrivind eu

(continuare in pag. Il-a)

Comsomolul în lupta pentru economie 
în câmpul de producție

COMITETUL
Central al Uniunii
Tineretului Muncitor.

MEMBRI

Barna loan, Bokor Andrei toi» 
caru loan Cornea Ion, Coruea PaM, 
C u.'aru Teodor, Cli (u Fio ei, Cta- 
c anolj V. sile. Da'a Grlgore IlwM- 
tre-cu Pet e, Drocan Petre, Fa seca > 
I m, Fillpaș Cornelia Fetcu Coasta»- 
t n. ITorea Em llan. Florei II e F1»~ 
rca Ion, Flnrescu Gheorgtie, noresca 
ștefan, Găneț N’culae lle -heduș ■- 
nierlc Ifiescu Ion Kost' Ștefan, K»- 
vacl Piua, Ku'lc Ada'brr', fala Pa- 
▼ d, I.iipu Pet e Ma '(a Mlrcca. Ma
nea Anton, Mj.|j „emu Gh.orglțs, 
Mâr <a Ad 'an M'hă'ca"u Ion, Ma at 
Vasfle. Oiteanu Eftlm'a, Orșa VM- 
(or Pnscn A nas ase, Pet e Gbenrgb», 
Popi Iovlțâ, Pumnca Ion, Roșea A- 
arora Șlperco Alexandru Titu. B<a- 
făne«eu Pas n. Trorn Vrg'l, Votarea 
Iile, Zelnescn Elena.

SUPLEANT!
Adam fosil, Covaci Lorant, eofaa 

Duml'ru. Dum trescu I?1ca Io:r.U 
VlrglC fordăchescu , fon. Neaga 
CFeorrhe, Roșea Marin, 5zt>n« 
Șlefan. Tele'cn Nlna.

Consțiftiirea Biroului 
Comitetului Cenfral 
al Uniunii Tineretult/i 

Muncitor
în z’ua de ?2 M rrtfe a avut Lre 

prnt.1 ședință a Com telu'm C«a- 
tral a l’niun I TInere'uluf Muncitor. 
S’a propus ț| s'a aprobat compoil- 
fa B'roulul Comite'ulul Central al 
UTM care cuprinde următori învâ
rt'! (în ordine a fabeticăT:

Cornea Pau'. Drocan Pe‘re, Faz»- 
caș Ion. Florcscu Gheorgbe, JJda 
Pavet I npu Petre. Manea Anina. 
Mârza Adr an Or«a Vc'or "Reșca 
Ah 0”. Șfelănescn Pasca.

350 de muncitori lela 
uzina de rulmenți Me b’t® 
din Saratov lucrează fa 
contai anilor 1951'19’3

Co'ec Ivul uzinei de rulmenți pe 
bile Nr. 3 din Saratov. care a au* 
o remar alJ ă ac ivi ate !n 104B dna- 
fășoară actualmente, o Ia gă între
cere srxl’ 1'tă în producție.

Peste 350 munci orl din coleflvJ 
fabri ei lucrează în contul anului 
1951-1953

Fruntași uzinei luptă pentru a-

Uniunea Tineretului Comunist din 
U.R.S.S. — este pruncul partidului 
bolșevic. Comsomoliștii consacră în
treaga lor energie tinerească loco- 
titoare rezolvării celor mii princi
pale probleme din viața economică a 
statului sovietic. Comsom Iul are 
meritul de a fi ost iniț atar al mul
tor campanii pa riotice.

Aceas ă Lr.-.fat c .’ăreața și de
votamentul nelimitat pentru cauza 
p ri.!u iii Io! e i i-au adus pe aiept 
Comsomo u ui d ag stea și s ima 
întregului popor sovie ic.

Anul a.es a, anul hotarîlor ; 1 pla
nului cincinal post-b lic. este mar
cat de Uniunea leninis.-comunistă a

tineretului din Uniunea Sovietică 
prin fapte care au dovedit că In 
organizația tinere.ului comunist Par
tidul are un ajutor devotat, un ini
ția or al multor manifestări patrio
tice. demne de admirație.

îndeplinirea înainte de termen a 
planului c.n inal post-b ]ic impune 
să fie destă arata mii departe o în
corda ă munca de e ono nisire a mii- 
loace.or ma.eriale, de gă ire a unor 
noi surse de ec n jm i ți d mo- 
bi iz r a tuuror rezerve or int rne 
ale producției.

Conș ient de însemnătatea acestei 
sarcini Con omoul a crcanizat . d 
mirabi a mișcare a linerilor munci

tori pentru economie și lupta îm
potriva risipei în câmpul de pro
ducție.

Inițiativa acestei nobile mișcări a- 
parține comsomo i, ilor din orașul e- 
rou Stalingrad.

Inițiativa tinerelului a fost sus
ținu ă de organizații e Par.idului a 
sindica.eor profesionae și de adml- 
nis rația întreprinderilor. In campa
nia p mru economie s’au încadrat 
masse largi de munci ori. tehnicieni 
și ingineri.

In prezem inițiativa Comsomolului 
lărgimtu-șe și in ărindu-se tot mai 
mult, a început să aducă roade bo
gate. In uzinele și fabricile, în

centre'e de mașini agricole și trac
toare în colhozurile țării, activea
ză zeci de mii de pichete de c i trol 
ale comsomoliștilor și brigăzi de 
inspecții inoprlnate.

Piche.e'e de control se împart In 
cele permanente șl cele provizorii, 
în funcție de cirac erul misiunii.

Biigăzile de inspecție inopinată 
cutreeră secțiunile intnprinderilor, 
stau de vorbă cu muncitorii șl con
trolează felul în care sunt chel
tuite materia ele și în ce măsură 
este respectat regimul de economii, 
etc.

(continuare în pag. lll-a) e

me'lorarea p-oducțței. pentru rcita- 
cerea preiu't ! de co t -I p n'ru et»- 
no li de ma e ii prime. Tî ele rrf- 
menti o pe I ie f brica'e 'minte dja 
metal co'ora*, sunt lu rate stăzl din 
otel Prin in rodu erea me odd r a» 
p de ’de tăiere a me',ațelor. pr*a- 

tFo fihnlcă avansată și raționali, 
precum 1 | rrr’o largă mecanizare, 
pro e ul muncii a fost mult ’-țurat 

Consomo is'a con'ro'or — O Fn-
do ova — depă eș e zi'nic norma cu 
203 la sută. In ac as ă uzină I crea
ră șt comsomoliMu F. Vorobleva. 
iniția'na-sa întrecerii unionale ■ 
șlefui orilor în indus rh de rulmenți 

Tânărul lăcătuș sta' anovlst. A. 
Voronetev, a făcut in doi t ni 8 pro
puneri de ratîona'izan’ de pe '.'ruta 
cărora s’au ’n alzat economii de 8
mi'ioanc rub'e.

xlabor.it


CE SA CITIM

Despre edacafia comunistă
de M. I. CALIN!N

Editura P. M R : ptig. 40, Lei 10
I' ajura I le pre educați* c us» 

n •/’ ttiiuțuiă in Edilm* |’.M R. 
' »u|iui' t'Xaij unui c nf.ij ,ț res- 
11,11 dc Al. I Crdiuin 11 aiLm*ie* 
«vi ului Je pir id din Moscova la 
O umbri !'>40

’riiha I lv v. i CeL t , i n or 
dat o mare atenție |< blemilor e- 
■dmațici luuiuiiisle a tiier-tulul io- 
vlej Iu decar ui celor 5 ani de ac
tivi a e mobo ita (re care a d pu*-o 
in calate de conducător 4 Sorin - 
tutui Suprem.

iu b ușura recul apărută. Caii 
«urnii se cupa de ed cat a sco ară, 
«v aie un cai ader reia iv restrâng, 
>i dț, educația ma cor * e a ■ ca 

li școala vi ț.i și în care e- 
du itn it iipt însăși viața statul 
par > III .

Prin educație c înțelege i xerci- 
tarea uuel influențe con inul 1 ia 
ftbna.ici asupra ,e uj educat pențiu 
a-1 insufla anunți te concepții as«- 
pra lum.i, o morali de ermjna.ă st a 
Jtumf.e norme de condultl

Bducația ede totdeaun î dekrnt1- 
il.iII tn orânduirea soc ală. In șo- 
<A_‘!atea b ugheză educația turtește 
atrerc e e e oiște ale claj i >»ia'<’*- 
țktoare. Educația burghezi u ml - 
rajte >1 faci pe iei asuorili si su- 
irorte ca ceva Inevitabil, lacul ex
plorării Burghezia tine clasa mun- 
dBaare sub inf uen(a con inul a idț- 
•ifar. senlimen e or și obiceiu ilor ce 
convin clasei dominante Biserica, 
școala, pe a 'a ta, sunt puse ia ’er- 
viciul.burghezie' ele sunt c le pria 
<pie. se introduce lu <onș iittța ■*- 
^șuJoj concept ile. morala, obiceiu- 
rtffe burgheze.

Impo riva aci s pi educații ex. roi
ta d de veacuri de clasele alăpâni- 
toarc asupra claselor exploatate, se 
nJIdB pr nc p'î e de educație a e par- 
tldblu Comunist — detașamentul de 
jvanțgardă al proletariatului — ce 
educă masselc munc toa/e f t spi- 1 
iilul lupte' împotriva exploatări $1 I 
a muncii prn'ru construirea «o teii- ț 
ți/ fără exp'oatarea omului de că- 
tw’xtm.

SatJnl e e’u ațței omunist” in IJ- 
■mnea So\le i ă țrebue c 1 rate oa- , 
cast de munca pen ru propășirea sla- 
tțtui so ialist și a consolidi ii po 
z'I.W sale

„Sar ina pr n ipa'ă a ediicrț/l 'O. 
munise .es e aceea de a-i det rmina 
qp oameni să so-ijine ’upa noastiă 
de dară’’, spune Calinin.
, Sarcini c educației comunis e sunt 

pre.i e. Obț ne ea un i înalte pro- 
dllv /vi ăți a munci este o con ’i- 
tfa de bază a socie ații socia iste. 
De ceea educa ia comunis ă li de ‘I 
areeze tn oamenii sovi tici concep
ția. comunistă a muncii privi ă ca 
0. dicsțiune de onoare, de gl rie, 
0C eroism.

Du cămin cultural 
’ Dacă urmărim cu atenție fia
rele. observăm că nu prea sunt 
numere în care să nu se vor
bească de noui și noui cămine 
ffulfurale Înființate și pusș în 
slujba, satelor noastre, pentru a 
Jțgsvolta viața culturală la sate. 
’ Și tn comuna Râu-Bărbal exis
tă un cămin cultural, care însă 
nu are nici o activitate.

A. fost organizată odată o echi
pă teatrală și un cor. care au 
avut țloar o scurtă perioada de 
activitate. Dar dela un timp În
coace fotul a rămas baltă. Dacă 
te întâlnești cu un locuitor, și îl 
Wtrabi unde este sediul căminu
lui cultural? Primești răspun- 
shI «fmplu prin câteva ridicări 
<e_umerî, In semn că nu știa.

»r are dreptate. Nici până 
aamrt acest cămin, nu are un 
«erfTu af stfu încât să se pcafă 
-•pwtiT Acesta este Căminul Oul-

Al doi ea oblei iv al duiaji-i co
muni le este de > de volta griul fufa 
de Imnul o|>ș esc. Această Irăaătti 1 
•’ le i laceri-, f * ■ •iuuni>iru ni căci 
pune intere,ele obștești mai pre- 
u dnâl ie o țsersonile, niliviouale, 

< r spiritul de economic trebue sa 
anime pe oii.e membru loașli nt >1 
«> ictă ji soci-dime

t hi alt clement al educații comu
nisto cse desvolaria dragostei pen
tru ixitria soci* islă. l’oooarele in
tra 1 ale Uniunii Sevie ice , re c In 
spiri ul unei iubiri nemărginite tați 
de pairi* lor ’iuctaltata.

O problemă itapur iată a iducațlei 
comuniste este cultiv rea spiri uhil co
lectivist. Spiritului individualist ai 
o ânduirii caiMtalise, orânduire* so
cialistă îi o|Mine sțariiul colectivist, 
care <»ri<t educație trebue 4 devină 
par e integranLă dja canștunța fiecă
ruia. Fiecare muncitor ttebue -â fi-- 
eonși.nt de necesitatea partiiițxVii 
lui individuale la munca colectivă.

Oțelarii hunedoreni au depășit proaromul 
producției de oțel cu 15,15 Io sută
(Urmare din pig l-a) 

multă atenție teni(>er*tura cuptorului 
a dat o șarjă în 5.15 ore. Dcascme- 
nea, echipele primopgixiJor Si me
rii Gheurghe. Horva h Aladar și 
Pctroescu loan. au dat șarje sub 6 
ori' și 5U minute.

Alaiuri de olelani. macadit care 
deservesc macaraua peatru încărcatul 
cupoireor. au luptat cu îndârjire 
pentru scurtarea timpului de șarja, 
re, Deși încărcarea cuptoarelor se 
face cu o singură macara, deoarece 
cea de-a doua nu e coresjaunzătoare, 
macagii' Fercău Sițnion, Munleanu 
AttgușUn și Muaeau Abel. au re
dus durata de Încărcare a cuptoare
lor la 40 tninu'e. 55 minute, și I 25 
ore, față de 2.30 ore eșt era fixat.

Comisiile de întreceri
(Urmare din pag l-a)

a cât ma' ntul|i niuncl'orl iu rându- 
ri'e fruntașilor in rrodnefe P'titru 
îndeplinirea șl depășirea PI nulul. 
Acolo unde coinlșl le de int ecer' au 
căutat să-’ I îndeplinească cu cinste 
sarcinile ce Ie revin niuncFor'j d'n 
exploatarea respectivă, au obllnut 
succc e frumoase in muncă. Din con
tră acolo aceste con’si'l nu și-au in- 
(e'es pe deplin rolul, re'ulia’ele pro
ducție' sunt slabe.

Tend'nța eroșltă de subapreciere a 
conilsl'lor de iatrecerl, acolo uude se

La Pâu-Rărat

care nu activează
fnral Lumina din comuna
Ruu-Bărbat.

La fel, sătenii din comună nu 
ș'iu dacă sunt sau nu inembii ai 
căminului, nu știu ce este un 
cămin și de ce folos este pentru 
ei.

Acum când Planul de Stat, dă 
o deosebită atenție desvoltării 
culturale «revăzând
ridicarea numărului căminelor 
culturale Ia 10.000, acest cămin 
a rămas în urmă din toate punc
tele de vedare.

Treime cât mai curând ca sta
lul căminului, să-și facă datoria 
să lichideze cu delăsarea de până 
acum și să activeee maj cu tra
gere de inimă.

Numai astfel căminul cultu
ral din Râu-Bărbal, va deveni 
acea casă luminoasă pe care s’o 
îndrăgească fiecare țăran mun
cilor. «

C. BBROtf, coresfi vot.

I a tale, acest principiu educativ a 
sihimbn complect mentalitatea |uâ 
idir*.'. Luând să tieaca dclu muma 
In Io o ul j«r>onal. |a mum a f cu a 
In Io o ul .muri r.

Ridicarea nivelului cultural genc- 
rd e e ileasemema o | robleină .du 
ca i a dc mare impur an|â, egala de 
intere ec societății socialiste.

A.elaș spiii1 trebue si ââuzea-.â 
educați t imtsse’or muncitoare și in 
(ara noastiâ. Educația trebue ă fie 
• egală concret de nevoile conslrul- 
rii so. i i Linului, de hotăriiea dea 
apăr i cuceririle clasei muncitoare mi- 
f>oriia tuturor dușman lor • i.

Pentru educarea oimenilor muncii 
In J,i it comunist Partidul Mun i 
to esc Român duce lupa tentru în
demnarea rami*i|e'or ideologi i și 
obiceiurilor pi- care educația bur
gheză le-a infiltrat in conștiința oa
menilor. spre a-i preface și men

ține ca sclavi.

Deasemenea. muncitorul Lise* Ni 
co ac, Chiti Teodor, Zboia Remus ți 
alții care burează la gropile de tur
nare, deși lipsa cochi'elor s'a resim
ți țol ’.impu , de rnu'țc ori muncind 
cu eforturi mari, au pregă it gropile 
dc turnare inam e de timp.

Pentru realizire* de noui ucccsc 
tn muncă In îndi plijirea ozi cii ,a 
șarjă pe schimb oțel do b mă ca
litate’’ organizația de Parii I și 
sindicală precum și direcția uzine
lor trebue să ir mă uri urgente In 
vederea lichidării ip urilor care mai 
sunt Încă la oțelărie și care împie
dică e'ortul ote'ari'or :m-a'ați m în
treceri p.-niru depășirea Pianului.

C. BUTANCHE coresp.

man festă, trebue comp'îct Iii îndată.
Org ,n zațllle de Part d «1 s'ndkale 

au d (oria de a forma com'slî de în
treceri in toate întrepr'rderlle unde 
Încă nu ex’stă. verlf'când totndală 
conr ones(a aces or comlsl', pen mea 
e’e să fie alcătulto d'n muncitorii s| 
tehn'chnil cel mal reprezentativi, cel 
ma' b: nl șl mal legați de sele do 
muncitori, care să -tle să antreneze 
tot mai mulțl oameni ai muncii In 
intrecer", desvollându-le etanul In 
muncă. Comis Ile de întreceri, tre- 
buesc sprij’altc in 'oale acțiunile 
pentru a-șl pulea îndepl’nl cu cinele 
sarc'ni e ce le revin in a|u urarea 
oamenilor munc i in lupla pentru iti- 
d plinirea ș< depășirea Planului.

Ridicarea cotn'siilor de întreceri 
la inălț'mea sarc’ni'or ce le revin, 
trebue să fie o preicupare de sean ă 
a organizațiilor de Part d și sindicate 
în lupta pentru scurtarea drumului 
spre un viitor luminos al celor ce 
muncesc.

150 ani d?la nașterea Iu! Pușkin

Organizarea manifestărilor ce vnr avea loc 
cu ocazia sărbătoririi marelui poet rus

BUCUREȘTI, 22 (Radorfț. — 
Intr’o ședință solemnă a ARLUS- 
ului prezidată de prof. dr. C. I. 
Parhon președintele ARLUS, s’a 
hotărit constituirea unui comi
tet pentru sărbătorirea marelui 
poet rus A. S. Pușkin, dela a 
cărui naștere se Împlinesc anul 
acesta 150 de ani. Inițiativa a- 
ceatei sărbătoriri a fost luată d*

CARAVANA SANITARĂ 
in mij'ocul țărănimii muncitoare din plasa Pui

luci dc acuia câteva *p amâni x'a 
luat dui pane» U F D R iu concuitul 
mediii or din Vulea jiului, iniția jva 
formalii unei caravane sanitare .are 
bnr’ajutoruj muncilorilor sărăci d 
la a:e, .-a se copi i cz in comun, le 
i.gi uiii pc-ntii. iun ul ații in.-dii 4e 
șl dl lilbujl gta.ui.. de inejii’a- 
nieiite.

In /iua de 20 Marne a c o a o- 
n euea laiaiană. iiiipreunt cj o dcle- 

’ it- a UI ll.R a ț.licat In co
muna Pui urmând a se deplasa dc 
aioîo în satele Învecinate. După o 
opriri- in comuna Pui in .a e s'au dar 
i on ul ații ți mc i.ainen e ceior bol- 
niii trecând prin co.it. Râu Bărbii 
caravana s a oi rit în a ul Uri .

Itnbmând munca propriu zisă cu 
1.1 nuriri politic ducao ii, Imțreurâ 
cu citi in măsură au aratat ța a 
ni or mumi.ori grija noalu regim 
pentru oamenii muncii grija mani
le; a â prin ini ialive ți acțiuni necu- 
no cute In teginurle ante i sare.

Cât priveș e realiza jlc concrile le 
caravanii enume.nn: Cu ac.st t>ri- 
lej s’au distribuit medic rmente in 
valoare de cea 15 mii lei (pr. ț e 
depozi ) (i anume o ma e can i- 
tate dc untură de țaajțe, vitamine, 
sulfamlde. p aluri de tuse, dife
ri e ftecții etc

In ne ce privește num irul ■ on ul- 
tațiilor făcu e e e se ridici la 184 
pentru bol interne; na . gât și u- 
icclii: plămân ii g necolriglc To
varășul dr. Dron a fă.ut 31 de c n- 
sultații din re care 10 a doriciliu In 
comuna H-bița; tov dr Mircea 78. 
iir tov. dr. Icliim 75.

In afară d ■ aceasta trebue mrn- 
țioiau ahe 40 de c nsultații declare 
ionizând 57 extracții, precum i co- 
iec.are de 6ânge peu.ru am iz» llmi-

Elevii școlilor profesio ale 
pot să intre Io școli tehnice fin grad m diu

Minia erul Invățămin ului, Public 
comunica:

începând din anul școlar 1948 49, 
absolvcnfi ș olilor pr fesionațe. tn 
baza unii examen de admitere, pot 
să intre In școli tehnice de grad 
mediu.

Trecerea se va face numai la cla
sa corespunză'care ul'imei clase a 
școalei profe ionale absolvita de 
elevi.

Ab o'vi-nții ș.olilor p ofeșionale 
pot trece numai în școlile tehnice

Cum se vor calcula ajutoarele bănești 
de boală sau accident cuvenite salariați'or din 

întreprinderile de Stat sau particulare
BUCUREȘTI, 22 (Rado ). — Bu

le inul ofi.ial de Luni publică deri
ziunea C.G.M. din R.P R. p in care 
calcularea ajutoarelor bănești de 
boală sau accident cuvenite salaria- 
țiîor din indus rii e și n reprincerile 
de S at sau particulare |e durata in- 
capaci ă ii lor de muncă se va face 
potrivit tabelului anexat la regula
mentul legii pentru organizarea Asi
gurărilor Sociale de Stat.

Salariații din în reprinderile și inș
ii.u iile de Stat, precum i ai co pc- 
ra.ivelor de orice fel. salariați con-

ARLUS în colaborare cu SSD- 
RPR.

Ședința s’a Încheiat cu alege
rea biroului executiv al comite
tului de sărbătorire care a re
partizat sarcini concrete tn legă
tură cu organiz.area manifestă
rilor ce vor avea loc în cursul 
lunilor Aprilie-Mai și Iunie In- 
tr’un cadru fe«liv.

lată Li » numai 1* 40 pcrsoaac dia 
cauza lip <*1 dc ep ubetr.

O imediat* ' otucuiița * cepîa^dt 
xaravaueioi prin ale este ncr d r<* 
neXi.ănda a țuranifor fața ce d ctort 

i d b iiclacc,tie șiiiuț i .ar. lu- 
. i’ Ici Li r. ndul ri prud e nc n re 
., e cu ru o edi c e c tnpirii ' a- 
curie bibi, i) lai ind l lud.it i* 
dm <■ i- i țx: li io.isc

In ,il< i o .1 i.c de idei, ac -ț- de 
l»ia ari .unt n.uh (ul .liloar i d c- 
lu.i < r ian- au o. azia de a se da- 
luimn.a pe term putând apoi face 
apre ieri generale pe comune, i Uși, 
ju etc pro im ii 1 In re.ga 'a â a_ 
supra sării sănl Iții poporului A- 
pre icrile făcu e niigrcmazi la i ia
dul lor soluții, t ii i i ive, -arcuii șt 
rea izl i

Aste, tn u-ina deplasării iaovi- 
nei mi are în sec Pui l’ric d 
Hobița s’au putut constata ■ azui 
grave dar izoa e cu toate că I că ni- 
ve u' sania' e mi lt scazuL

Fap u il în u imul moment i ine 
raliu caravanei a trebuit ă s"frre 
modif' firi. in -ensul â d'n nepre e- 
dere ’irisind mij'oi.vle de iran port, 
medicii au trebuit si se deplas re 
In alte a e dee^ț <e|a p agramate, 
ara 1 lip a tutei temeinice orgarj- 
ZJri a acțiunii Deasemenea f lip
sa de cprube e arat* dilicimf' de 
ordin organizatoric.

Pen'ru de'vol are* reallz ril r ob
ținu •• de arav.ne e ani a'r -e cere 
ca aceste scăderi să lie tnlă'urat •• 
vi tor. In acest iaz .portul medicilor 
va fi mult mal mare, va f o cnn'ri- 
hr.t e m însemnata In luM nen'r» 
rld'carea cantară a țărănimii nu
ci 03 re

.\f MORARI/'

medii dc , ș ramuri de sp-cta 
li a.e 'au i a p.nlru ramu ■ 
speri iii atc c exe.

Examenul dc admi ere se va țiac 
oda ă cu ex mul de admi ere la *- 
nu! I .1 școli or hnice dc grai me
diu din materiile ce se vor a abi 1 
ulterior.

Ab o'venții fosie'or «c li de uce 
nici organiza e de Mini erul Mu cB 
re pot prezenta numai a exam n'ă 
de admi ere In anul I al școlilor 
tehnice de grud mediu.

form anexei nr. 1 i 2 din ecizia 
Consiiului dc Mini, li publici ■ a 
Monitorul Oficial or 24 . ii 2) Ia
nuarie 1949 ca și toți c i care 
nu sunt încadra i tn vreuna di:i cela 
4 grupe de salarizare vor primi 
ajutoare e băneai prevăzute tn gru
pa op a din tabelul anexă la regu a- 
mentul legii pen.ru organizarea A- 
sigurărilor Sociale de Stat.

Personalul tehnic de speciali atc va 
primi ajutorul prevăzut în una din 
cele 4 grupe din tablou? anexă |* 
regulamen ul legii nr. 10 după con
dițiile de mimdL

Prințr’o ahă decizie s’a holărît 
că. începând dela 1 Martie a c, a- 
cordarca drep urilor bineș i cuve-- 
ni e salariați or in caz de boală ac
ei Jeut. maternitate și deces, se va 
face in conf. cu prevederile regula
mentului legii nr. 10 din 1949.

Casele și oliciiie de Asigurări Se 
ciale vor continua să plătească aju
toarele b.ineș i cuvenite salariaților. 
In conformitate cu normele cuprinse 
In decizia de față numai tn măsu-a 
In care nu se pot achita prin t.itr*- 
p.'ănderi și ins i uții pria camera * 
iB4*3fc (terne» du Stat, eț*. |

peu.ru
pen.ru
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kDIN CÂMPUL MUNCII1
Agitatorul Serghie din Cugir demască 

o atitudine nesănătoasă fată de avutul obștesc
Venlih.'o >il dela ,-icț ia m-cii- 

țitorie r ii. inelor n elniiireic.' Io 
Stal din Cugir, numai < ti nu
ni-le i ' spun'ii n-nl iluioi. 
3'imp d 2„ani a f"s’ mereu re- 
paral mereu se sliici

Și « ari i iun de nu s'a putut 
aranja a esl velitila1 or?

Așa s’au întrebat iimieu mun
citorii din acenslă i ți? d num 
că; 'l.oi uni in - ir au tras în piep
tul lor aer viciut.

Cauza Irebuia es iperilfi. Dar 
cum? „Prin mărirea vigilentei” 
le apuse agitatorul Serghie t '-tiu. 
muncitorilor din nscuțilorio.

Ventilatorul a intrat iarftș în 
repaiație. Acum se spunea că i 
se face o reparație genendă. Și 
pentru acest fapt, maistrul Sura 
Gheorglie dela secția reparație, 
fiind sesizat și el de starea ven
tilatorului, s’a deplasat ]a?r<oiial 
la fata locuui.

— „Ei maistrel când ne dai 
gata venii'atorul? îl întreabă agi
tatorul f C-tin,

—,.Vi-i grabă de el? numai 
să facem rost de șuruburi, și-l 
vom face să sufle” zise el către 
Serghie.

— Desigur că de acum înainte 
va tine, adăugă agitatorul. Va 
fi puternic.

—„Da, va tine t sau 2 ani. Și 
pe urmă................

„Cum? Numai atât’ Dece nu-1 
faceți să (ină mi mult? Doar ma
terial avem destul si trainic. Și ...

— Bine, dar dacă noi vom re

vând i i i'i' în j'.riil c dor l.i i.
\u:ris li ■■iivănlul de -nboluj. 

Tov. Serghie Constantin, a-'i’u- 
torul se- ției auciițitoi ie povesti 
tiara i r es; re ce’e uitâmplul 
El demască poziția greșită faț'ri 
de muu a .și bunurile u -im ' a 
maistrului Sara Gheorglie și-i 
făcu o critică aspră.

„Astăzi muncim pentru noi, 
nu 'ă ghiftuirii o clica de I an- 
diți. l'zina est- a noastră a celor 
ce muncim. Și de felul cum pro. 
dus le noastre vor fi Îmbunătă
țite calitativ .și cantitativ așa ne 
vom crea o via(ă mai ușoară, un 
trai mai omenesc. Nu așa cum 

găndrșli <1 li. o spuse Serph'C 
lui Sara Gheorgho.

— „Ne nt elra mereu tovarășul 
de ce nu funcționează ventila
torul? lată nc.um vedem. A ieșit 
la iveală cauza.

— „Să-l punem ’a gazel» de 
peret.j „strigă unul dintre mun- 

r

e- ?i.
i ,i elol ■ de pjret ■ din urină, 

,-u . ■ lindit atitud ne g e.ifă fa
ta de mumă a maistrului Sva 
Gheorglie. Ele u a'A'nl .și scos 
In iveai 1 o fi'pta i i . I d | - ar? 
el sa folosea, bipf ml in f Iu] a- 
■ ta iuconșiient împotriva in- 
t raselor celor ce nume qc.

Critica fă 'idrt 1 ■ eg ta'orul 
Serghie Constantin ți prin gn- 
zel m de )X»rete a fost un ajutor 
prețios In înlăturarea unor aii 
tu lini ne ănăbia e.

A.sl izi ventilatorul funcționea
ză în bun ' coivlițiiini și pre
zintă o garanție pentru viitor.

I'iin vigilenta muncitorilor 
din Cugir, îndrumați de Par- 
I d prin ngiiafori an fost d mas 
cate elementele dubioase care so 
pun t.eacurmezișul în calea pro
gresului.

GIT. ȚIGAU

Pentr'i n veni în «j ifO"U1 rri incl*nr>ml

Pe lângă Magazinul de Stat „Valea | nlui“
din Petroșeni a fost Înființat on atelfrrde conf ctinni

Pentru a veni în ajutorul mun
citorimii minere și popu'ației 
din Petroșeni, pe lângă Magazi
nul de Stat „Valea .Jiului" din 
localitate a fost înființat un ate
lier 'le confeețiuni pentru linge- 
rie bărbătească.

Acest atelier, esle un ajutor 
prețios pentru muncitorii din 
Petroșeni, deoarece pe lângă o 
exo uție conștiincioasă prețurile 
sunt cu 75 la sulă mai reduse 
față de croitoriile patronilor.

I. .MANEA coresp. voi.

Educația sanitara a bnln»vilor din spitale
— unul din punctele principa'e î 1 realizarea 

planului sanitar

para în bune condițiuni ventila
torul și altoie ca el. atunci ce ne 
mai rămâne de făcut pentru vii
tor. la asta nu te gândești?

In acest timp muncitorul Mui
că Traian, care asculta conver
sația celor doi, isbit. de cuvintele, 
necalculate ale maistrului Sara 
Gheorglie, interveni:

— Această rușinoasă și nesănă
toasă metodă de muncă moște
nită dela burghezie, eu o numesc 
cabotaj. E sabotaj: rușine, con
tinuă el cu asprime.

Muncitorii secției ascutitorie. 
aflați în pauză, s’au adunat fă-

Pentru economii de timp, brațe 
de muncă și combusuD 1

Tov. Oprescu Petre dela atelierele C.F.R.-Simeria 
a construit prin muncă voluntară un aparat 
„Standt“ pentru probarea armătuiei cazanelor 

de locomotivă înainte de a fi montată

Regi nul de democrație populară e 
preocupai fn mod real de ridicarea 
mielului suni ar al inasse,or. con- 
di, e eeilnia pentru o munca tot 
mai jno.u.aia, jvn.ru un Irai mai 
bun

' '1 mai b iii mij’o. | eu ru ț a,-
iraiea ‘ai.aail e sa inuo li pil 
inijdia boli or și i știi ba ,e fe 
uși de e'e Și cum 111 licii sunt 
cuininș. din p ac ic i I n ca r. / .1 
taiele acțiunii de p-imire a bo,i 
lor sun. la fel de imporiante ca 11- 
suși trataininlul Io,, au primit cu 
Im u i arcina in cadrul i lanului 
»mi ar, d- a contribui a ridicarea 
i i. > lulu i ui u al și sâni ar l popo
rului munci or, prin a uf rmțe <u 
subiect ntcdico-social. la sindic,ve 
școli șl ta -ate i p in c .nvorbl 1 
prietenești cu bonaill iritim.'ți 
pilind bo'ik in ecto-contagioase și 
ro a|e și noți ini elementare de pre
venirea lor.

Deal fel. reali/area ac stei p oble- 
mc prcziniâ inai inultc avantaje a- 
tât p ntru medic, cât și pentru bol
im i lJ ntru medic, ea favorizează 
retmpro.pa'area con inuă a cunoșl- 
tințefor ne.e a < prac icii sale pre
cum și contactul mai apropiat cu 
bo'navii și câș igarea încrederii a- 
cestora, ceiace ușurează mult apli
carea tra a nentu ui i rezultatele ale 
bune. Pentru bolnav. în afară de 
sen i nen ul că medicul se ocupă în 
mod real de suferințele sale, aju- 
tându-l să se înoana mai ie|>ede în 
producție, e is ă și aian.ajul că, fiind 
forțat de boa a să stea in -pilal. 
câș.igă în acelaș timp o suma de 
cunoștințe — pe care n’a avut 
unde sa le învețe, pe care nimeni 
hu i le_a dat piuă a.um — și a cs.ț 
cunoșdnțe generale în domeniul sa
nitar îi va ajuta de mulle ori de a- 
cum înainte să-și ape e săna ale* sa 
și familiei sale, contra bolilor.

In S| i a'ul de S at Lupcni, oJu- 
1 I ' i■ t a a a L . ■ •. it m rrn iți.

s’a Imepul la IS Ianuarie IM* și 
se fa e in mod t^rmanent de ie 
mediji sț 1 alu.ui, cons iliiiți fu >o 
lec.iie. | e e li.

In ecția hîiurgie. s’au ținut p a 
l< 0 .Mânu- a . , Jl coni .rbîn r 
l'Oiuvii ției tu ându o de pr : 
liol II r S< iCiAI 1. ( i 1 is cam t,
Iul. rcu o/ă b i. i r.tgie nlio |1 in. 
< c), IXJL'LL C'dN IAGIOASE (i 
fo < \anlerni i • a latină feb ă ti
foida p jar, c c), b > i e | r 4e junale 
a'e Văii Jiului irc/enie | iod inii e, 
etc.) mai Ir .lene nici din cauza 
condițiilor de imună, despre mtl- 
loace'.e g neiale de | n \ ni ea u uror 
a e, o l>o i, den re Iii iena r rp rall 
si a Io uințelor: despre regulile d« 
cmiiporiar. ale ba navil r. în pd al i 
ciujn p r. irea pi a u'i.i — oale a 
ce ea In egă liră cu pr v nirea bo 
Iilor, „poi: desț-re -iedul tra- 
tamen elo- b besti di-pre p eve i- 
rea acciden e or de inun a i primul 
aju oi : d< s| re avor ul criminal i pe
ri.o'ul -iu . . te. e c.

La a.este ședințe au participai ia 
total 412 bo'navi și '208 b 'Inave.

In secții In'erne. s’au tjnut 0 
convorbiri d sp e bo ile sociale sd 
infec o con'agioase p ec m si des
pre i rien i fe neii ‘i n special a rra-. 
videi, de-p-e ingrijirea sugaciului, 
etc., participând 73 bolnavi «f 
bolnave.

S’a remar at. In afară de ■ urnind 
mereu c e când al pard ipanților la 
di cuții iitcie-uj pa care liolnavtt 
ți bo.navde l-au pa ia audierea a- 
ci stor conferințe, intere» ce recife 
deal fe! și om numeroasele proble- 
m.- pe care le-au ridicat.

Noul plan an tar pro aceasta coa- 
Irbue la înmulțirea cunoștințelor^ 
medicale și la ridicarea nivelului 
cu.tural și sanitar al celor ee ■mun
cesc cons i ue o ve rigă .a îndepli
nirea și depâș.rea Planului de Stal 
pe 1949.

Dr. I. B. core'p. vc>.

La atelierele CF.R. Simeria. ar
mă urile (apa ale și iistalații :nex.) 
cazanelor locomotivelor reparate, c- 
rau proba e pentru elanșilate după

La mina Aninoasa—din inițiativa
organizației de Partid

Se construește o remiza pentru adopostirea 
uneltelor și aparatelor, care să asigure 

securitatea în caz de incendiu
Până în prezent la mina Aninoasa 

nu a existat o remiză pentru depo
zitarea uneltelor pentru incendii.

Din inițiativa organizației de 
Partid din localitate, în locul unei 
magazii .chiar lângă bazinul de apă 
6e găseș e în construcție o remiză. 
In aceasta va fi instalată pompa de 

apă care deservește gurile de in-

cendiu dela suprafața, aparate de 
stins incendiul, tuburi, scări, găleți 
etc. Ace»;e aparate și un.lte pentru 
stins incendii vo- fi aranjate în a- 
ceastă lemizi în ordine iar în caz! de 
foc. echipele de pompieri să poată 
interveni rapid și eficace pentru a- 
sigurarea securi ații minei.

coresp.

In cadrul unui meeting

Tinerele muncitoare dela te sâ tor ia „Vulcan 
și-au luat angajamentul sâ sporească producția

UI

11

In cinstea Congresului de unifi
care a tineretului în dimineața zi
lei de 19 Marje a. c. a avut lcc la 
te.-a oria „Vulcan’’ un mare meeting, 
care a fost deschis de către tov. 
Ciuru Are ina președin.a comitetului 
ide întreprindere..

Cu ocazia meetingului a vorbit 
din par.ea P.M R. din locali ate, tov. 
Popa Petru, care a arătat grija ce 
o poar ă Parjdul tineretu’ui

in cinstea Congresului, tine ele Ber 
■ad Margareta. Șicomaș Margareta, 
Fuadeaou Ana. Man Noemiș, Ro-

deanu Ana, Chișu Susana. Motoț E- 
leonora, thneta Mar a, deasemenca și 
tinerii, lacob Iusif, Daniel Ladis- 
lau, Coand Victor, Radu Gheorglie 
și-au luat 
producția, 
a realiza 
gramul de

Tov. Chișu Susana și-a mai luat 
angajamen.ul 
de unificare 
ducă în luna 
melri, pânză,

GH. PETROVAN. coresp. voi.

angajamentul de a mări 
de a reduce deș urile, de 
înainte de termen p.o- 
producție.

în cins.ea Congresului 
a tineretului, să pro- 
Aprilie în loc de l 9# 
1700 metri.

ce erau mon a.e pe cazan, care era 
pus în presiune. In caz că aparatele 
sau insiaaiile armăturii nu erau 
bine ec utate. urmau să fie demon
tate și lepara.e, fapt care ne<.e ita lu
cru în plus și risipă de combus.ibil 
necesar încălzirii cazanului locomo
tivei.

Procurându-se o schiță dela atelie
rele CER , Griv ța Roș e" București, 
tov. Oprescu Pe ru șef de echipă la 
a.eiierele Simeria, a construit prin 
mun.ă io un ară n afara programului 
de lucru un aparat lip „Standt’’, cu 
ajutorul ciruia armătura cazanilor 
poate ti p oba ă pentru control îna- 
in e de a ii inon.ală pe cazan.

In felul aces a, arnU.urile sunt 
mon.ate pe cazanul locomotivei in 
reparație fără riscul de a fi din nou 
demontate și reparate, făcându-se 
astfel o însemnată economie de brațe 
de muncă ți combustibil.

Dar tov. Oprescu mai are încă 
o realiza e. El a observat felul cum 
funcționează morteuzele (rabotcz-le 
verticale) dela secția mecanică. A- 
eeste mașiii după ce :unt decuplate 
de e ectrono.cr, mai funcți-nează un 
timp de 3-4 minute din cauza iner. 
ției roții volante.

P.eocupat de economisirea acestui 
timp mort, Iov. Oprescu a adoptat 
la fiecare mor euză câte o frână de 
picior cu care. întriun timp 
scurt muncitorul poate opri 
na. rea izând as fel o in;emna 
nomia de timp, care acum e
buințat pentru murirea producției.

A COST1, coresp. vo'.

foarle 
iipși- 

ă eco
înțre-

Citiți

SCÂNTEIA
Organ Central al PMR

Cofnsomolul Io lupta pentru economia 
In câmpul de producție

(Urmare din pag. l-a)
Arcaș ă ac.ivila e a tineretului a- 

duce un fo.os colosal întregii eco
nomii naționale. Astfel, de pildă, 
la uzinele „Krasnâi Oceabr’’, unde 
s’a născut această miș.are, in com
parație cu anul trecut, prețul de 
cost al producției a rcă u cu 10 5 
la sută și in conferința intreprin- 
derei a economisit 6 mi i ane rubl..

Nunta. în p imele trei ,i:ni ale anu
lui 1918. tineretul ce lucrează în 
în.reprinderi e din regiunea Gorki a 
economisi pese 4 mi ioane de Idlo- 
vați.oie energie electrica și 20 000 
tone păcură.

Contsomo'ș ii din Mcscova au .1- 
cut ca întreprinderi e di 1 Moscova 
să economi.e iscă in cursul primei 
jum ați a anului 1943 materiale și 
instrumente în valoare de peste 75 
milioane ruble. 15 milioane Itilo- 
vați-ore de energie elec.rici ri p e 
20.000 tone combustibil.

In afară de rezulia.e pur econo
mice, lupta pentru economie mai are 
și o mare impor anță educa ivă. Par
ticipând la mișcarea pentru econo
mic, tinere ul se deprinde să apre
cieze munca lui prin prizma inte- 
rese'or de s at- se deprinde cu cum
pătarea gospodărească. îți formează 
o atitudine so ia istă față de bunurile 
ce aparțin societății.

Îndrumă.orii conisomoliș i expli
că sistem; ic tineretului importanța 
economi lor, a ă ând ci a e ea cons
ume pent u Statul sovietic t n luc u 
foarte important. Ei fac conferințe și 
rapoarte închinate acestui subiect și 
în plus în limpul repausului dela a 
miază, vorbesc muncitorilor despre 
necesi.atea de a lupta împotriva ri
sipei.

Numeroase organizații comsomo- 
U>t* se pricep să ducă o agitație

baza a f»L ilustrarea practică a te
zelor expune de îndrumăiori la 
șanticiee peirojfere din ora: 1 
Groznâi au fost organizam in c Ițu- 
r le roșii m t expoz ț i de lor nci 
acrise de comsomoliști. Asemeni a 
zmei .iu fost < ■ u e și la schel 1 e 
foraj. In 1' Z‘nciie Iar comsomo'iș ii 
ii cheamă țre ine. ii muncitori să fi.- 
cât e poate de ec momi și dar o 
serie de sfaturi pent.Ti a arlla cUrn 
se po. obține economii Coms m - 
lișrii din se.'ii me ni ;• a uzi ei 
..Frunză’’ din orașul Cuib ș v ot 
reirulat un ziar de satiră ini tu! t 
..Ghiontul’’. Ziarul v gheazi ca n 
*e |iune să c is e o tare de perf etă 
cuci vnie.

As fel Comsomolul leninist 1 te 
lege să lup e penau economie in pr ■- 
dncție. Tineretul sovie ic este rer- 
fect canș.ient de faptul a cielt.i’d 
în mod ccănc-m mijloacele aerisi
și e. on 'ini ind s atului mili ane e 
rub’e. el ajută la îndep'inirea l',.a- 
in e de termen a pLnului cincii ăl 
post-belic.

R. P. R. ~ 

Judecătoria Populară .Mixl-ă 
iHațea

CITAȚIE
Nr. 22-3 din lOîfl Juna Martie 10

D-na Viorica Krei'er cil domi
ciliul necunoscut, este citată >a 
nceAs'ă instanță, pentru ziua de 
30 Martie IPiO orele 8 dim. In 
calitate de pârâtă In tprocc«u) 
de divorț in'entat de reclaman
tul Karol Kreiter.

In caz de nep-e’enfare «e va 
urma conform legii.

Dos. Nr. 223 din 1949.
Judecător sef. Ion Eatda

Prim grefier, Carp Tiutu

jvn.ru


/OUI NOI

Rutoritățile engleze din zona de ocupație 
din Gtrmania împiedică restituirea bunurilor sovietice 

jefuite de câtre armata hitleristă
S« risodrea de

BERLIN 22 (Radoi) — Manșa 
Iul Sokolovski c nuud .mul suprim 
al forțelor Sovie.ice de «c.ipiți și 
șe'ul administrației zonei s vie ice 
diii Germania, a adie-at a 19 Mar 
tio generalului Robert-on cum in
ii nu u re ii ■ guverna oiul militar 
al zonei bri anice de icipați.- di i 
(ierni.mii. o -.risoare in <are altage 
atenția asup a si.iuți, i extrun ile 
ne.alidâia oare In ceeace plivește 
descoperirea ți rjn.firar a bunurili r 
roviei.e, care au (ost jefuite de ci
fre arma a liilleiist't din le i oriile 
Uniunii Sovie ii e ocupa e Iii lini; ul 
războiului ți care se afli In pe 
zenl tn zona de ocupant b iianică

Dace puht ia e la 1 'a u re ac. 
ioifi"ml situația genera'ă ie a i !' 
< a oaie i < .e p v ub liî-'i- 
r.a va ori or ma c.iale sovie ice cin 
7<xia b i aniiă de ocupa ie Uni nea 
Sovietică. a prezentat 1139 cereri 
pentru restituirea bunurilor printre

Forțple pocii sunt cu mult mai puternice 
decât acele ale otâtotorilor la război

I I

Declarația Iul Hary PollK, secretar general 
al Partidului Comunist Fnglez

LONDRA. 2? TUdod- — Ha- 
ry Polii! soo lânii general 

al Partidului Comuni-t Englez, 
intr’un arlic0! r tiblicn* tn re- 
v i«*a World Nels And Vim'S, 
amintește declarațiile sale an
terioare In legă* ură ci atitudi
nea muncitorilor englezi fapt (le 
iltboiul imperialist do agre«iu- 
no Împotriva Uniunii Sovietice.

Dup! c.um se știe, Pollil și-a 
exprimat, convingerea <ă mun
citorii englezi nu vor sprijini 
un război împotriva Uniunii So-

Pentru eroismul manifestat în anii marelui răz
boi pentru apărarea patriei, pentru participa
rea sa activă la opera de construcție socialistă 

Organizația de Comsomol din Moscova 
a fost decora’ă cu ordinul „Steagul Roșu1'

•MOSCOVA, 22 (Rador). - La 
.0 Martie, in cadrul unei ședințe 
solemne, organizația de Comso- 
mol din Moscova, a fost decorată 
cu ordinul „Steagul Roșu" pen
tru eroismul manifestat în anii 
marelui război pentru apărarea 
patriei, și pentru participarea sa 
activă la opera de construcție so- 
•ialis ă. Luând uvânt il cu acest 
prilej,N. Svernik, președintele 

re’-d.tului ^ovie'ului Sup em al 
URSS, a felicitat organizația de 
Comsomol din .Moscova. El a 
iră’at că această organi-ație s a 
distins în timrul apărării capi
talei Uniunii Sovietice.

Tineretul sovietic a participat. 
bai entuziasm la întrecerile pen
tru Îndeplinirea înainte de ter
men a planului cincinal.

N. Svernik a (rasat apoi nouile 
sarcini mărețe care se pun Com- 
somolului. Comsomo’ul trebue să 
continue și mai intens opera de

piotvst ci «jdlullli Sokolovski
caie 516 ceicri ri-f.iitoare 'a op r 
sovie.ice de cultuiâ ți arii Din 
toa e ave tea au (est tui . tisfăiu e 
numai 53 cur . ca e e r.f.ieau in 
majori aia lor la ulii ij ic miiă va- 
lo ie ți ile co ii| te. a

,O as (el de s are î.Csalisfacătoare 
a re i uirii bunuri or sovii ic.- < in 
Z m i de o< n. a ic bri .mici deda ă 
maiuratiil -.vie ie S.ikul i l,i a 
|>u ut fi iieain nuni ii in u nia (,v- 
tu ui ea o gane'e britanii.- e ocu
pație in ale ca or atrib 'ții intră 
ilies iuni i 1. gate de restituire. iiu 
numai ei nu au conți ibuit ta îna
poierea hanurilor sovie icc. dar : u 
țiu. |i dici in cilea acestor resti- 
tui'i”

la , ,.! .Ivi, .1 tar u
I- < O . e i; X || ,.! ilt al.i .|it Jc b||. 
nuii seve i c In zona britanică de 
ocupație.

Cererea -ovie i.ă privi oare la es- 
i ulrea obiec'elor de artă din c le- 

vielice și nici nu vor lua parte 
la el.

„Sunt convins că pericolul răz
boiului vine din partea blocului 
anglo-ameriran și a politicii 
răzlvoinice a acestuia. Ei nu'rese 
speranța că tinerii englezi vor 
lupta și vor muri în schimbul 
dolarilor și materialelor dc răz
boi.

Dar aceste scopuri nu se vor 
realiza — închee Ilarrv Pollitt 
— deoarece forțele păcii sunt cu 
mult mai putorni’e decât acele 
ale ațâțătorilor la război”.

educare a tineretului sovietic în 
spiritul ideilor lui Lemn și Sta- 
lin. de pregătire a ca'Lrelor pen
tru toate ramurile vieții econo
mice si culturale a tării.

O altă sarcină importantă care 
stă în fața comsomoliștilor din 
Mo’cova, este | articiparea lor la 
elabo area unui nou plan gene
ral de reconstrucție a Mo-covei, 
plan care să oglindească desvol- 
tarea covârșitoare a economiei 
naționale și înflorirea culturii în 
epoca stalinislă.

Nu mă îndoie-sc — a încheiat 
N. Svernik — c’i erganizația de 
Com=omol din Mo scova sub con
ducerea Partidului Comunist (b\ 
va în leplini cu strces sarcinile 
r>use în fața țării noastre de 
Partidul nostru și de conducăto
rul și învățătorul nostru. S(a- 
lin, ca'e poartă o grijă nc'-liosită 
Comsomoluhii și fin retului nos
tru sovietic. 

biul muzeu rus din Kiev a (ost ns- 
pin-ă Iară nici un temei Din o 
Inectee de valuaie transpoi Late m 
z hi b i ni a a iu -| de laț t reaij 
im num .1 g obli c irv a aparținui 
Iul I* tiu. Auioiit ițtle b itanice nu 
atl luat d a-< mina nici un (.1 de 
n a uri p ii ru e □ erirea ți ns i- 
iu lea oh ec e or de artă in muz ele 
i pa a e e din Ilaicov. Odessa Go

mei, Min k ți aluna altele din l , 
nimica Sovie ic i.

Toii- a e e fa te, subiniazl na. 
rvțalul S'k.h.v-ki dovei'esc nana 
voința a autori aților engleze are 
nu vo -ă la n cm-td iație c< r il 
legi iine ae Uniunii Sovietice, ,u 
p ivire la re. i uirea bunuri or -ovie 

i <• ce con . i/i-e toate acordu
rile ți ho ari |I< internaționale cu 
f rivir la revii uirea nes'ora

Mau* abil Sokolovski insis i sa e 
lină uri en ru I hună a i ei itua- 
I ei ț ri i o re a re.ituirea bl n rilor 
sovie i .- al a ei in zona rngb zi de 
ocupai ți -ă se en ceapă activi a- 
tei In legă liră cu e (ltuirea bunu
rilor -oviili e jefuite de ocupanțil 
er.n.nii ți ca e e f 5 tn pre/'nt îi 

zona eng'eză de ocupație, ac ivi ate 
ce a (oct Intre up ă în mod I egal de 
cifre autoritățile engleze. < i|»ftnt 1 la , planul Mai-liall', co-

BULETÎN IXTERN
COPENHAGA 23 (Rado ) — In 

cursul desbaterilor din parlamentul 
danez, asupra includerii Danemarcei 
in pactul Ailanli ului de N'ord. pu 
blicul care a a-is at la ședința a 
manifestat împotriva blocului Atlan
tic.

Po i ia a evacuat cu forța pe ma- 
nife.tanții care con isiuau să rtrige 
lozinci împotriva pactului Atlanti
cului ți a operat mai multe arestări.

* • *

NEW-YORK 23 (Rado) — Presa 
americană ion inuă >3 comen eze pe 
larg ța ul A lanticu ui dc Nord.

As fel. Tikrv, redactorul ziarului 
NEW-YORK POST condamnă cu 
asprime acest pact mi ilar. Pactul 
— scrie el — are drept t I oeslan- 
țuirea și nu împiedicarea ră-boiu
lui. El va duțruge Organizația Na
țiunilor Unite.

« » •
Pos'ul de radio Grecia Liberă a- 

nunță că unități ale arma ei demo
crate au eliberat o așul Aglios P..n- 
dc imon, La 17 Martie uni'iți ale 
celei de a 7-a divizii a armatei i.c- 
morrate au pătruns în orașul lleli- 
don din vestul Tracici.

« • •
Un ziar suedez aduce aspre cri

tici caracterului ag e iv și imperia
list al pactului At an i.ului de Nord.

Organizatorii pactului — sciie 
ziarul — vor să icliideze O.NU., 
să instaureze domnia teroarei fas
ciste î.npo.riva c'a.-ei muniitoare din 
Europa Occidentala și să deslănțuo 
un ră boi de agresiune împotriva U- 
niunii Sovietice.

a • «
Delegația. mlele 'ml Ar .e-

Participarea la Congresul pentru pace 
al intelectualilor, ce va avea loc în 
Statele Unite la sfârșitul acestei luni, 
împiedicată de autoritățile americane

I’AIHS, 22 (Răilor). - Amba- 
'■ada Statelor Unite ilin Paris a 
■ fu/at să acorde viza de intrare 
i'i Slab-le l'nite abatelui Jian 
Houlier, |ir>>fi-M»r de drept ini. r- 
iiațional, lui Eug.-nie Uofti.n și 
|><H'!'i' > 1' ml Ediiaid. < ar. ur
mau să ia part, la < m. ;r i ul 
1 nt n | .1 tu*.i-liialibii
lin State!" Unit - va ana b-i: 

I. Ni vv Ymk la -(f i .tlu! a - s- 
'. i hm'

Guvernul britanic se rușinează sn recunoască 
dictatele „planului Marshill“

LONDRA 22 (Raîor1. -Cu 
i-tili-pil .-b’de-ilor le s.iptam 
im tiii'ill din MnH'rț <..inum- 
lor, dipulii'ul laliuri.-! indețen- 
it. nt Pla'ts Aîills a <-e u’ gu
vernului britanii- să arid" d ă 
int< (ioneaiă -fi publice textul 
int»-gi-.-iI al im nio'/induliii pri
mit din | rt a Slatel r I 'nile

După eum . tiv. In ce-! m." 
mri’-nn lum guv. 'iml Sta'etor U 
uite ren' guv ei nulul britanic 4 
reducă In calitate de țară parli- 

lioslovaci care va lua parte la 
( ongresul de p.co la New York 
al intelecUaJilor americani a 
păiăsit Marți după amiază l'ra- 
ga plecând ț>e calea aerului la 
New York.

• » •

Corespondentul din New York 
al ziarului Chicago Suni, refe- 
i indu se la publicarea textului

TEHNICIENII DIN R. P. R.
aderă cu entuziasm la Co greșul Mondial 

pentru Pace
Tehnicienii din R. P. R. au trimis următoarea telegramă.

Comitetului Inlernat'onal de Legătură 
al Intelectualilor pentru Apărarea Păcii

Tehnicienii din RPR a 'eră cu 
entuziasm la inițiativa Comite
tului Internațional de Ix-gătură 
al Intelectualilor jxntru c nvo- 
carea unui Congres Mondial al 
Păcii.

Inginerii, arhitecții. chimiștii, 
fizicienii din b'.D.R muncind cu 
dragoste și râvnă în uzine, labo
ratoare și școli pentru îmbunfilA- 
țjria raiului și ridicară cultural^ 
a tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, se ri<lică împotriva 
impierialișlilor hrăpăreți ce vor 
să deslănțue din nou războiul, 
mizeria și foametea.

Tehnicienii țării noastre ală
turi de tehnictenii tuturor țărilor 
rebue sa i a tici|<? n mod a.ti.

Dea.'-'-ni' in-ii. aruba-ida State
lor Unite lin Londra, iii uiinM 
ordinului piimil nn ra^’i-u de- 
pa t.imeii' .ui di -t.d it.-iu iioin, 
a anulat viza d" nd'.ire in S*-i- 
ti li I 'i d ac» Udă ■ • Lt A sa- 
vanți sj s<i ntoii brit.inu-i are 
urmau -1 p e.-- la Ni-w 5 ork 
spre a Iun mirt.- la fviigre-ul 
|-i idr.i ; a- <bn S’ j'i ' ■ ' uite.

nv-rtul său eu țtrili din Estul 
Eu i| ■ i

Mini-1 ■ ul n t,i11.1 v’i.. • ri- 
I .r <tr5ii .- 1 o. > ■
gir. i rnul .■ ar fi |. m>. ui
■.-‘f. do memorandum

I latls .MiU-i a adfi i.-nt <ă ■ -le 
1 rol. ibd i ă ; v«irosi! I■',t.nn< nu 
v t -a i uois i 1 i.. *at 
al administrației . planului 

■ Va sinii diiiirun M-ntiment de 
-. iiș.i," ]e Ciio 1 o.'evrei rotit fa
ță de poiE" ul « ligii z ’.it -i fițM 
de eh '.alte ț«poare 

pactului Atlantic, arată ră a- 
c-sl țvact pregâ'.<-ș'e războiul și 
niciiiecum pa*ea.

El adaugă ca Statele Unite 
sau indețiărtat dela prim .piile 
Chartei Națiunilor L’nite, care 
ț»revă l soluționarea pașnică a 
tuturor diferendelor in i a'irul 
ONl' și nicidecum pi in stabili
rea de blocuri agresive țn uiara 
Națiunilor Unite.

TAS15
H demascarea și înfrângerea for_ 
ț< lor impeiialiste și provocatoare 
de război.

In uzine.. In lalwratoarv. pe 
ogrin’e și in școli ti«bue să se 
făurească pacea ImpoL iva ațâță
torilor la război.

In numel inginerilor, arhitec- 
ților, chimiștilor, fizicienilor și 
oamenilor tehnici ctin RPR, V^of. 
In.y, Atnnmiu C, pr ' ,f itrg. 
Hă'an. p'</ arh. p'of.
ing. dr. Conslanfinctcii S'i.olae, 
praf. ing. I'iitu uh sru C<,nsfan- 
rin, prof. ing. Georgcscu r prof. 
ing. Knrcinrki .V,. rcad. dr.
Moisil Gr., arad. ; r,-,f. na V, 
Profiri, praf. dr. Prp-:ri i ln- 
d ■ i’. ••/?. 1 . Pă ' fet p, ,H.
. I o,-, dr. T li.,'.
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