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A TțJW ATOVII OR SOVIEIKI

MUNCITORII DELA TURNATORIA 
DE TUBURI I.S.S. HUNEDOARA 
PRODUC IN CONTUL LUMI IUNIE

in cadrul unui rnâreț meeiing lucrpând

Oomenii muncii inleltctuole din Petroșeni 
ADERĂ la liotărîrile Congresului 
pentru ArAKAREA păcii și cultur'

MINERII DIN PEIRILA 
scot cărbune 

lucii Aprilie
în contul

In ziua dc 24 Marii a. c , 
in sala Casinonlui Muncitoresc 
din l'etroșcm, s’i ținut un 
mceting in care intelectualii din 
localitate și-au exprimat ade 
ziunea la hotărârile Congresului 
țx-ntru 
turn ce 
rești.

lntr’o 
ei și-au 
lupte, umindu-și eforturile lor 
cu ale intrcguliii țx.țxtr mun
citor, sub steagul dc Iuțită al 
Partidului, țxntru o pace trai
nică împotriva imțxrialismului 
agresiv.

Deschiderea mectingului a 
fost făcută de tov. dr. S. So- 
lomon după care tov. C. Mag- 
dalin, ziarisă, lucind cuvântul 
a arătat necesitatea unei atitu
dini de lupta hotărite pe care 
intelectualii trebue s'o adopte 
in fața instigațiilor războinice 
ale imperialiștilor.

Vorbind in continuare tov. 
profesor Necșa, subliniază im
portanța Congresului ce va a- 
vea loc in curând, pe buia tra
sată de Congresul Mondial al 
Intelectualilor dela Wroclaw- 
Poloma din toamna trecută, 
la care au participat delegații 
a 45 de națiuni.

Expune apoi starea ntJzeră 
și degradantă a intelectualității 
progresiste din statele imperia
liste, unde cultura nu este de
cât un instrument in mâinile 
exploatatorilor :are jcfuesc 
poporul sub masca desinteresu 
lui și 1 umanitarismului.

Analizând situația intelectua
lilor din RPR tov. prof. Necșa 
schițează sarcinile ce le revin 
acum 'când, prin lupta clasei 
muncitoare condusă de Partid 
li se deschid perspective noui.

In actualele condiții ale u- 
nui avânt nemaiîntâlnit al cul
turii in țara noastră intelec
tualii — și ei ostași ai frontu
lui antiimperialist 
condus de URSS, — 
învățând masse'.e și 
dela masse, să creeze 
nouă, .națională prin 
Socialistă în fond, 
de influențele 
trebue să dea un nou imbold 
procesului de transformare a

;itinosf< ră entuziastă 
arătat ivomța lor ele a

al păcii, 
trebue ca 
învățând 

o cultură 
formă și 
desbărată 

burgheze. Ei

naturii

(JUNOlQARA (prin telefon!
Muncind pe bază de întrecere, 

muncitori' și ieliiiiJenli secției I :.r- 
nâturia dc 1 aburi dela uzinele IsS 
Hunedoara di* ziua de .3 Mărite a c 
au Început »ă lucreze in contul lunii 
Iunie

l*rodue|la de l*bur* programată pe 
priu ul trimestru al aCtS'ul an a fost 
depășită eu 288 23 la suta, ceea ce 
imeamnă iudei.Unirea in intreț me a 
programelor de producție pe lunl'e A- 
Pril'c fl Mal șl a 8,23 la suta din 
programai Ionii Iau e.

Udată cu mesele obținute ta ceea 
ce privește cantitatea muticl'oril 
Turnătorie* de Tuburi au redus re
buturile cu 1 la su>u fa(ă de me
dia de rebuturi a unu ul trecut

ERI'MOASEIE REZULTATE OR. 
TINUTE DE Mi NOTORII ACI II | 
SECT I SE DATORESC SI I APT l - 
Ul CA Ei INDRIMAȚI DE QR- 
GAN1ZAȚIA DL PARTID — Al ÎN
CEPUI STUDIERFA INII MA
NUAL TțriMC NOV ETIC IN CAPE 
Sl'NT INDICAȚI METODE Sl PE- 
RlOARi. DL TURN ARE A TI BU
RILOR.

Pe baia luvăfâmln’e'or a n manual, 
an preparat un amestec de praf de 
mangal, grafit, pral dc c >cs șl argl e 
relractare In proport'1 b'ne de'lnlte 
car.; re apf'că pe lorm? înainte dc 
furnire.

Acesf amestec aplicat pe forme 
sporește rlinț'tor ca'ltaiea tuburilor

ti'ijiirănd f sruzliâtile -| crăptiurMu 
■f r.-.'ucc tiu pul dc !;:*r care Lfc- 
a-ZHieaea el <<>uiribue Iu mar,tea 
ral>illiă|Î! lor.

APLICAXD |N Ml NCA IOZ *i- 
rOIH LF SlPlRlOARL AlT T LJf- 
\KII s(,yrj-|Ct. fit CÂND O 
Ml NC A I1OTAP1T A Sf B !N- 
I kl M .PI A PFi-MANf M A A PAR, 
Tllfl III PI I AZ l DL ÎNTRE
CERI TI RN ATOMI DE TI Bl RL 
PLIA pis HI -.LUOAi'A Al OB- 
TLsl T l N s tR M l CIT St CCES 
IN IIPTA PENTRU DEPĂȘIREA 
PI ANI H I DL STAT,

C Bl T ANCHT. c>resp

Peste250milioane 
oamerr din toate părț»!e 
globului au răspuns 
până acum la convoca
rea Concr'esului Mon

dial pentru Pace
PANS ÎS (RidorV — Minoadi 

^1 m llo.ine de tr m h d'r» toate p«i- 
([>e rl"hub.'.l au râvjjns k at^'ul C*»- 
m-tetulu’ hVerraț ' oai hiaturi al 
intvh Cua74 r p r ’tu ar^areî 
ți al tederat'ei O nuicrafe Intern* 
țlon 'le a P«ssF’l«»r p ntru cojiv»»»» 
rea • • i’e ciulul M rd’ ■! î'ea m Pact, 

Rilef'nu’ *cos di • dc c*-
ran'/a c araii c* r^’i s-cnm m Iom 
pr,m'*e r • . dc adey'uur la Cn®-
rr s din pur'ea unu' nufn r de orc»- 
n*?aflunl re rereniind pâs c . bA- 
I oane nimeni.

/*, aproape f urni dela 
începutul anului curent i 

■ ,rn din I'etnla se menfin in 
/ miilea celorlalte ev/duulări 
carbonifere din Euh'a Jiului, 
oi o depășire constantă a pro
gramului de peste 11 la tulii.

Realizând aceste frumoase 
depășiri, care se datorcsc ela
nului in muncă cu cure ^ru
fele dt miruri d>n I'etnla, în
drumate de orgamzafia de 
Partid, au pornit la intrfccri 
socialiste pentru o productizi 
tute ridicată, a fost posibil 
ca programul de producție ,<•■ 
luna curentă să fie îndeplinit 
in ziua de eș Martie.

In ziua următoare — 24 
Martie — minerii din Petrila 
au pornit la muncă cu un nou 
avânt, pentru a-și îndeplini 
înainte de termen programul 
de producfie fixat in cadrul 

lanului pe luna Aprilie,

omului, pri
it ÎII-..IȘ1 
act t fel 

a lup- 
|>ros|xrritate 
îrăt.uul c 1 

apărarea 
se va ține 

liucuriști, este 
că împreună cu tot 

muncitor, intelectualii 
noastră vor 

să lupte

in
active

1

rqioi 
jxntru

ce

în folosul 
transformării 
doveditul 
elemente 

tei pentru pace
Termină 

Congresul
păcii și culturii 
ill aceste zile la 
o dovadă 
po[« >rul.
înaintați dm țara 
ț ace și sunt hotăr.iți 
pentru ea sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Român.

Ca incheere, s’a dat cetire 
următoarei moțiunii adresata 
Congresului Intelectualilor din 
RI’R, care prin 
a fost ajirobată 
tate:

lungi aplauze 
în unanimi-

Oamenii muncii inte'ec uale din Pelrojeni — Valea Jiului, Intiu- 
niți într’un mare rm e ing ol.izi 21 Martie 1919. saluiă cu însufle
țire inițiativa convoca ii Congicsului Intcleciualîțor din R P R. pen
tru Pare și Cultură.

Nu s’au scurs decât patru ani dela terminarea celui de al doilea 
război mondial și imperia iș ii anglo-americani 
lor fascismului 
nou micei și 
lumea întreagă 
parte în robie
tatea și independența popoarelor care s’au smuls din gliiarele 
rialismului.

Un nou război pus Ia cale de cli.ie imperiali* e ar aduce 
mai noui suferin'e pen’ru popoarele .umil ci și distrugerea celor mai va- 
tomse cuceriri ale rul’ur1 s' ș'iin'ei.

Impo'riva acestor uneltiri criminale, 
progresiste de pretutindeni 
tică — apărătoarea păcii

— moștenitorii tradiții- 
arun.-e omenirea într’un 

să «ducii | opo irelor din
g rman — se p egătesc să 

mai sânge os. se pregătesc 
noui lacrimi și noui sufeiil penru a menține mai de- 
popibrelc din țările capi a i-te și pentru a răpi 1 ber- 

impe-

nu nu-

■

1i

t

I

Prin rea'izflre"’ unei pro duci' vi'At< r'd'cafe 

tailorii alBlierulni flu oii-Mii io ionii 
Io întreceri socialiste de lip superior d-Io om Io om

se ridică cu ho'ărîre forțele 
în frunte cu neînvinsa L'niur.e Sovie- 

și civilizației umane.
Noi, intelectualii din Vrlea Jiului munci ori cu mintea din mine, la-

l'oiatoare, birouri, 'C1 I , rtc.. a'ă’uri d cro’r’i m’nerl care luptă cu elan 
căi mai mult cărbune, ne ’uăm angajamen ul 
rioastr" in e ec uale împotriva imperiali mu
și cultură.
c’asei munci'oare — forța conducă-oare In 
— vom inten-ifica studiul marxism-lcnlnis- 

nive’u’ui nos'ru p-o'esional 
populare, clubuilor

pentru a da pa'r’e noa tre 
de a lupta cu toate for<e1e 
lui. pentru pace, socialism

lndruma(î de Prtidul
Republica Populară Română 
rnu'ui și munca p nt u ridicarea nive'u'ui nos'ru p-o'esional v m da 
un nou avânt ac ivității at nee’or populare, clubuilor mur. itoreș'i, 
cămine'or culturale, cennclu i'or literare. Teatru'ui de Sat. ctc.: vom 
demas1 a fără cruțare ure'irile ațâță o i'or Ia răzbii, tr’nsl rmând toate 
>ns itu'ii'e de cu'tură din ii de(ul nostru în factori de luptă activă 
împotriva pu'redei ideologii b.rgheze. con'ribuind astfel cu toate for
țele noastre la lup a pentru pace și cultură.

Tot mtll mulțl muncitori pornesc 
b Întreceri socialiste dc t'p Superior 
dela ot> la om, pentru Indepl n'rca 
șl depășirea sarcinilor ce le revin 
lu cadrai Planului.

La atelierul de grup al m'ne' Pe
trila, numeroși muncitori nu porn't 
la ln'recerl Individuale, luânda-ș' an- 
ga'amcnle concrete.

Astlel, lăcâfu'H Culc ean Nl''o'ae 
•I IIIs :k Alexandru, au porno la ln- 
irecero pen ru depășirea norrre’ cu 
20 >n sută. înlăturarea complectă a 
rebiitrrr lor • I eeono- il dc energie e- 
Icctrkă. Sudorii Nerekcs Ada'berl sl 
G-ascovick Ludovic ‘l-au propus să 
depa'cn'că norma cu S0 la sută cu 
economii de cnerxie elec'rfci șl ma-

(cr'ale. slrungirfl Rol gh Atcvnrafm 
s’ To'vny Eugen cu rornil la intru- 
cere pentru deplsîrev normei cv 3* 
la sutâ. Ia IcL s'iimtarfl Sardi Iu
ții H' dgeu Pe’rn Gahor rbez.rehc «I 
Posrgncn N'co’i", «l-a» <TorMH ca m 
cadrul întrecerilor dintre el sl d»- 
pf cască norme'c cu 25 la șuti.

N cl clcciriolen’* n'su rî^s Jț »- 
fa-a întrecerilor. Munc’lorT <J1n 
chi-a ov ră n '.'l Tcxap 'ovei por- 
n'nd la In'recerf h d** Idnnle Intre dl 
«l-ar» 'uat »rga’i’'-;-.-r-'e !n<*’v duate
concrete fn ludepl’n'rca șl depășirea 
programelor de producție.

ȚANTAS PAVEL, coresp. v<»L

Cum se vor face angajările 
de salariat!

Două importante dec'zU ale Ministerului Muncii 
și Prevederilor Sociale

Meetinoail a luat sfârșit nrin- 
tr’un festival artistic dat de

ansamblul artistic ARLUS din 
localitate.

M. A. M.

Cum a fost înfăptuită colectivizarea 
agriculturii în Uniunea Sovietică

întreaga istorie de veacuri a ță
rănimii din Ru ia prerevoluționară, 
țărănime ce fusese legată de mâini 
și de picioare de proprietatea pri
vată asupra pămâiitu ui. este isto
ria neîn renip ei ruinări a micii gos
podării țarăn.ști. despărțirea aces
teia de pămâmul și de mij oacele ei 
de producție. Victoria so.ialismului 
în U.R.S.S. a desființat însă pentru 
totdeauna nevoile și sărăcia țăra
nilor muncitori. îndrumând țărăni
mea pe calea unei desvoltări li

bere și asigurându-i toate condițiile 
unei vieți înstărite și la un nivel 
cultural ridicat.

In Oc'ombrie 1017 a triumfat Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc.om- 
brie. In frunte cu Partidul (b) și 
b:zu'nJu-se pe alianța sa de n.clin- 
lit cu țărănimea sijacă. clasa mun
citoare a răsfurnar puterea burghe
ziei. M.vea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a fost primi revoluție 
din lume, care a înfăptuit naționali
zarea pământului, a confiscat pă-

mân ul marilor proprietari și l-a pre
dat în folosință gratuită .nasselor 
munci.oare ale țărănimii.

Primul decret al pu.erii sovieti
ce a fost decie.ul asupra pământului. 
Aces.a se compunea din două pă ți. 
Prima parte cuprindea programul ex
proprierii marii proprietăți de pă
mânt, a doua parte trasa proeramul 
naționalizării întregului pământ.

In virtutea acestui decret. întrea-

(continuare pag. IlI-a)

ln apt a eo decretului dat de Pr - 
zidiul Marii Adunări Naționale pen
tru reglenn ntarc.i rupartizirii for- 
țe'.or dc muncă — Minis erul Mut ii 
și Prevederilor Sociale care are sar
cina plasării și ridicării calificării 
forțelor de n. mea devenite disponi
bile. a dat dou.i decizii.

Prima slabi ește normele <fc anga
jare a sa'.ariaților.

Decizia arată între altele că inș
ii u'ii'e, întreprinderile de Stat coo- 
perațive e de orice fel. organizațiile 
comerciale economice și scciale pu
blice și particulare, sun! datoare să 
comunice birourilor județene de re
partizare a forțelor de muncă 11 
cu i'e vacante existente ivite în v - 
derea repartizării celor înscriși î* 
evidente'e oficii'or de repartiza: a 

.forțelor de muncă.
Anunțarea locurilor vacante se va 

face l'iourilor județene de r.p.rti- 
zare a forțelor de munca cu Ridi
carea condițiunilor dt angajare co- 
respunză oare funcțiunii respective.

Angajarea salarLti'or disponibili, 
repirizați de ci -e birourile jude
țene în locuri'e vacan e ar. țațe este 
obigaiorie ren ru toate in«li l'ik. 
ivtrerr nde le și o c - ■ 1 revă
zute în decizie Ev n ial Ie obiee- 
litini la an a'ar’ t-eb ie d Ii cu- 
no: in*a binovri'or iude ene in .rrm i 
de 15 7>'e de'a repirtiza e cu ară
tarea mo ive’or.

A do ia d cizie st-biles'e at-ibtt- 
țiile organelor menite «ă aplice pe 
teren 'i rrozițiunile decretului de 
mai ios.

Organul crntr.-T e-~e oficiul de 
repariza-e al forțelor de tirrcl

O'i iul de rrn* i>a e a forțelor 
de muncă are Birouri îrcet n , linii 
de fiecare i d.t pr cum si bi om 
lora'c în 1 a i l i’e mai i-p -aute 
ncresc in‘t de județ.

Birouri e e'ec ueșr’i repjr izare* 
salari.» i'or O*-onibili în ’irri’a lo
curi or car n:e ș po ivit n m le* 
slabi i e de oii i ’l de refkr;iz*rc t 
forțelor dc muncă.
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(udau?*1
Crește vigl'ența muncitorimii noastre

Muncitorii de S.M.T. Oiăștie AU DESCOPERIT 
și DEMASCAT

A’sa cuni l-a învățat Partidul, oa
menii muncii de prețui udeui dev n 
Hiat vlgllențl fată de uneltirile uiât- 
«Ae ul< dușmanului de clasă, lată 
de e'enientcli- care conșt ent sau nu 
si- pun In slujba leucțniiii' din afara 
sau Interiorul 'ărll. Acțiunile cozilor 
de top r șl a lămăși'elor rt acționare 
se lovesc de aceaștă v gilenlA, oa- 
«net.n nruncil !' demască drept duș
mani al poporului muncitor.

Așa au făcui șl muncitorii și ță- 
f*nil nimicitori — mobilizați la lupii

Se fac ultimnle pregătiri tn vederea 
campaniei tnsâmânjărilor de primăvara

In vederea bunel îndepliniri a cam- 
panîei Insam nțărllor de primăvară, 
organele administrative d n plasa 
Hala de Crlș după ce tn preala- 
rtr ele au fost '.imurile și îndrumate 
de orgatiizaț'a de plasă PMI? asupra 
șareînilor pe care le au — au ținut 
Sed'nte de instructaj in cele 7 no
tariate cu agenții agricoli șl șefi1 de 
G riale.

Bine lămuriți Si cunoscSndu-Sl Be
ce re sarcin'le, aceștia duc o muncă 
Intensificată pentru terminarea lu
crărilor de pregât're și inceperea 
cât mai grabnică a insămăntărllor. 
, Pe baza sarcinildr trasate de Pâr
tii), au luat ființă in întreaga plasă 
un număr de 25 liteliere în care 

‘— după un p,an divizat pe z le — 
simt reparate uneltele țărănimii mun- 
pdojrc. La aceste centre munca este 
controlată de un responsabil care 
totodată tine evidenta uneltelor re
parate, se îngriiește de aproviziona
rea atelerului respectiv cu (Ier și 
cărbuni.

Ministerul Agriculturii și Centrocom Aliment 

Au luat măsuri pentru aprovizionarea 
cultivatorilor cu semințe de legume

Ministerul Agriculturii lu colabo-I
rare cu Socie alea Comercială de 
Stat „Cent ocam A iment” din Bu
curești au ,uat măsuri pentru apro
vizionarea cultivatorilor cu semințe 
dd legume.

In acest scop, unitățile comer
ciale de Stat din fiecare județ au 
primit o parte din semințe de l.- 
gume provenite dela gospodăriile a- 
gricole de Stat, urmând ca până 
la sfârșitul lunii Martie 1948 să

In comuna Cugir și plasa llia 
au început însămânțările

In comuna Cugir, arăturile de pri
măvară au început. Până î.i prezent 
și-au arat pământurile 46 țărani mun 
d ori. Prigătiiile în vederea campa
niei de primăvară s’au efectuat în 
bune condițiuni:

In această mare bătălie un sprijin 
prefios dă țăranilor săraci și mijlo
cași cooperativa „Muncitorul” din 
lo aii a e care închiriindu-le pluguri, 
grape, vântură'ori și semănători la 
un pcț convenabil i-a apărat de ex
ploatarea nem loasă a chiaburilor.

Semănăturile au început și în plasa 
Itia Primit care au insământat, dând 
dovadă că sunt pătrunși de însem- 
nătafpa acțiunii lor — au fost să
tenii muncitori Cojan loan și Ister 
Joan din comuna Cuieș.

II ttlWIMW UIUIIIl

im administrator
de către organizația de bază 1JMR— 
dela SMT Orlștle

CUM .ADMINISTRA" 
D-l ADMINISTRATOR

l a -Ml Oraștic de niai mult timp 
Irea, a mergea prost; ba nu erau pie
se de seinii b necesare repaiârh trie 
tuareior. ba lipse* una ba alta.

Din lunile trecute i»c la începutul 
l găiir lor pentru campania însu
ma', (urilor de primăvara, admlnls- 
t'itoiul SMT dela Oraștic, a primit

In plasa Raia de Crlș

In afară de aceasta, muncitorii ate- 
.ierelor mecanice din Crisclor, cun- 
slitui|i în ecli'pc, se deplasează In 
fiecare Dumineca în satele d n re
giune reparând uneltele agricole a ce
lor nevoiași.

Pentru ca rezultatele insitmințări- 
,or să f e cft mai bune din punct de 
vedere al cantității și calității, in 
pla'ă au luat ființă 34 centre de cu
rățare și spălare a .semințelor. Kle 
sun' înzestrate cu instalatll.e nece- , 
sare păstrării ne cale amedă a se
mințelor de ovăz.

Deascmenl. s’au fixat centrele de 
verifcare a puterii de germinație a 
se rintelor .lufndu-'e totodată măsuri 
să nu se însămânțeze decât semințe 
de calitate superioară.

Pentru îndepl n'rea Ta cât mal bune 
condițiuni a p anului Insământărllor 
de primăvară, plasa Baia de Crlș, a 
provocat la întrecere ia «lunci plasa 
Brad.

M. P0P0VICI. coresp voi. |

fîo aprovizionate cu întreaga canti
tate de semințe necesare.

Ministerul Agriculturii sfăluețte pe 
această cale populația satelor și o- 
rașelor, precum și asociațiile gră
dinarilor de a se aproviziona cu 
semințe de legume dela unității' so- 
ciclă’j or comerciale de S at din lo- 
ca'i a;e, care dispun de stocuri su
ficiente de semințe de bună cali
tate și la p-ețuri mult reduse față 
do magazinele particulare.

La fel ca și celor din Cugir și 
țăranilor mun.itori din plasa llia 
un marc ajutor le-a venit din partea 
coopera.ivei „Mureșul” care ie-a in 
cliiriat numeroase unelte agricole iu 
un pre( redus.

Paralel cu aceasta, in plasa llia, 
se desfășoară o campanie pomico
lă. Astfc. în comuna Gura Sada s’au 
curățit de mușchi și văruit 1.150 
meri, 20? peri, 525 nuci, 72 cireși 
și 19 vișini.

Ca exemplu negativ se poate da 
însă comuna Câmpuri-Surduc unde 
din cauza muncii de îndrumare ne- 
îndes u ă oare din partea organizației 
de I ază, țăranii nu au început încă 
nici o acțiune în cadrul campaniei 
agricole.

A

necinstit și sa
d '•puzitiunl sa procure din timp bu- 

< *e t eitlrti depoz tarea motorinei ce 
InbtD sa sosească

in ziua de 3 Martie a șl sos* sa
xonul de motorina Adm ni'tta'orul 
•iu mima ca n’a pregă'lt dm t mp bu- 
' lalele dar jn aceiași zi — cu toate 
ci știa ce muncă are de iacul

I ,cca( la Sibiu. Vagonul a Io* stat 
’n gară, alocația urcându-se până a 
*2. 00 'e1. Neglijent i Iul a mărit chil- 
•ulelile fermei. D abea muncitorii 
s| țăranii — reîntors! la națiu
ne din diferitele sale in*e au orga- 
r.'zaf țărănimea nuinctiare in cete 

împreuna cu cel care iu mal ra
ma la stațiune au porn't din Inltia- 
■tva membrilor de Partid să descarce 
mo.jrlnu.

Așa numai au aalvat SMT-ul de o 
»a nba șl mal mare.

VOCEA AMERICIU Șl 76000 I l’l 
DISPĂRUȚI DIN CAȘs'A DII BANI

r elul de-a .administra' a. adminis
tratorului l-a pus pe g n bir1 pe toți 
ce1 dela Stațiune. Șl au început sâ-1 
urmărească nnl Indeanrope munca, 
s* (ie mal vigilent' fată d< el.

Așa s'i întâmplat că -enetaru. or
ganizat el de bază PMR l-a surprins 
.•'SCtiltând cu mare plăcere gogoșlle 
tramm'se de .Vocea Ameilci ".

Acum știau, cu cine au dc-aface. 
Când r'm nist'gtonibil I ragomire cu 
loan dela S.AJT din Orăst'c I s'a 
făcut un contre, ta bmu, s’a desco
perit o linsă dc 76.000 lei Erau bvti 
luațl d'n ca^să asupra cărora n’avea 
n'ci o just'flcare.

Muncilor 1 de aici iu stbii si facă 
legătura întte țoale fantele Iul Drt- 
gomirescu: sabot ij la procurarea 
pieselor de reparat tractoarele sa
botaj 'a descărcare-* motor nel. adept 
credincios al minciunilor s| catom- 
n ilor lansate de imner'a l’tll amerj- 
c-ni h adresa democrației. 16 000 lei 
dispăreți din cassă.

Organizația dt btză -a demascat 
In fata tuturor, a arătat că e u 
sabotor șl un hoț un slugoi a. reac- 

| ț un'i și un * ușman al celor ce mun
cesc.

Muncitorii dela SMT d;n Orășt e 
și-au f“c>il datoria de—ascându-l. Au 
dat o Ivvtură nu'ern’că reactiunil. E 
acmr dr.'ora organelor în drent de 
n-i da r pedeapsă exemplară, pe 
măsura mârșavelor lui fapte.

f. BERIAN, coresp. voi.

IN FDrUOA 
„CARTEA RUSA" | 

au apărut urm<4o”rele cărți pen
tru săteni :

1. Țărănimea sovietică

2. V'ctorla regimului colhozn'c în

URSS
3. Gospodăria obștească șl Indi

viduală a colboznlcu'ul

4. Mecanizarea agriculturii sovie

tice

5. Oameni* holdelor colhoznice

6. Colhozul „Tractor”

7. Un sat nou po malul Nlprulul

8. Iarna in colhoz

9. Sovietul sătesc la lucru

10. Bugetul Sovietului Sătesc

11. Familia sovietică

12. Tânărul colhoznic

13. Cartea, prietena șl sfătuitoarea
țăranului sovietic

Sindic »tde__agr cole șl țărănimea muncitoare 
luptă Împotriva chiaburilor

Cum ou vrut sa sp sustragi dela înd toriri 
față de angajați chiaburii din Bulzeșii și întărești

ladrunute de Partid, Sindicatele 
dc sahridii agricoli luptă din ce 
în mai daiz cxplua-
t&iîi lina buri or pcn.ru a ațiâra dicp- 
tutili* muiui ori or agii oii.

Chiaburii la rândul lor, recurg |a 
diferite pungași pntru a >c i»u>- 
trage dela inda oriiiîe cc le au țața 
dc an jajații lor *il a >uapj in a vl.4 
li np du r^iuridcit.

Astfel chiaburii < jiurgiu Cos:an i 
(jurgiu A\rarn-Pisic.- diri comuna 

jlaia B ia du ( iș, cu • 1 
lejul sobrii Iu comuni a rtspune
ți u ul p | a Sjndi 4 u ui \-
griio'. ^I_au ascun? angajații li l^n 
In j «olul mințind a buni | le
ca|i acu a in județul l ilior

Iniuciai dupi plinei din at a 
ru>[X3 tbabi ulu S ndi aiului 
cri doi ihuburi -i au MOt angaja
ți! din îzJt, kfâjjjndu i pi cu a- 
ca ă [n n ru câ ev a «u]>’lmâni ini 
când ,tiue’ clic ia a la cu ^indica
tul Aulicii, piu tind u-te hi |j nu
mai iodul drumului până jcjsI-

Tinutii angajați dându-ți jama de 
mârșâvia biipÂnilor lor au ] 1 cat la 
Baia du Cri# dezvăluind minciuna 
chiaburilor.

Pen’ru I *d 'plinirea planului 
însămânțârilor_de primăvară 

Organizații ck plasă P.M R. Geaagiu 
a chtiDit la 1 îtrucere organizația d plas» P^i llia

In zilele Le. ute organiz*|ia de 
pi. a P.M.R. G oagiu a |: uvaal * r- 
g«n za ia de pa a I’ M 1 llia la 
lntrcicre In ce ptiv.țe in&pliuî- 
lea p anii ui de la tuiănțlri iu , i- 
inavara anului 1949 avăuJ ca puncte 
piinupale: organizării tlranimli 
mumi oare pco.ru însămânța ea ce
realelor pe decade Șl fel dc cereaie 
pentru a duce muncă organiza 4 je 
l’i a d-.‘ plan: organ zarea atelie
relor comunale; o ganizarea centri
lor de germinație: organizarea c n- 
trelor de tratat și curățit emiaț- 
terminarea p.anu ui până la 1 Vai; 
organ za ea retorului k jumicol, ln- 
sămânțări de legume prin toate cul
turi.e e a < ni'or pcnlia marir a pro 
dueț ei de .ejume, o ganizar a ce: - 
lor pentru aratul cu tractoare cela 
S.M T.

La această p-ovocire o-ganizeția 
de pla*ă P M R. llia a răspuns ur
mă oare e:

Organizația p'asei P M R. Fia pii-

A apărut îi editura „CA1? TT \ RUSĂ*

MECANIZAREA AGRICULI URII SOVIETICE 
— cea mai înainta ă agricultură din lume

nu -unt postul, ae- 
exis i ma ea gosp ,- 
adică în i un lat so-

In desvoltarea agricul.urii. de ,il 
cărei bun mers depinde economia 
unei țari, un ro’. de căpe eii ■ îl j aci 
mecanizarea. Dar un inalt r ivel teh
nic și u.i.arca complectă a ag icul- 
turii cu mașini 
cât aco o unde 
dări co el ivâ, 
cialist. Și LIniunea Sovie i.ă primai 
stat socialist din lame, ne dove
dește cât de departe poate ajunge 
agricultura și cât de mult se poate 
ridica țărănimea într’o organizare e- 
conomică socia is a.

In adevăr, prin denunțarea micilor 
gospodării care au fost ini ctiite de 
co liozuri, s’a pu.ut trece la mecani
zarea aproape a tuturor muncilor 
câmpului. Frht ere a ca une' pu cr. ce 
indu trii de mașini și tractoare, pro
blema a putut fi rezolvați. înce
pând din 1929. în decursul a trei 
planuri cincinale. Așa s’a ajuns ca 
în 1940. agricultura sovie;ică să fie 
dotată cu 523 010 tractoare. 132 000 
combaine. 216 030 mașini etc. Dacă 
la acrasa, mai adăogăm ,ă URSS. 
se află în fruntea țârilor producă
toare de cereale, legume, etc., 
poate spune, că agricul.ura sovie
tică este cea mai înaintată din lu
me. Prin e ectrificarea satelor, cperă

Astfel, chiaburii au fost Udigați 
î»a predea sumele >1 hainele cuve
ni v pcmru tinqml fiind dați
ajjvi în judecata-

Un ad uz ’a petrec j( JJ co
muna 1 aia . i lut din [<f-i a I aia 
du Ciiș, unde -diiâbuiUl Manea luau 
lui Cia.iuii, pic», j lai dc oi, la 
predarea linei j preia1 1 I/.îj., c- 

lor doua 01 ale angajatei cade ca 
pld’a j> nou iui 16 ani au serviciu.

SmJKatui Agri((Z a obligat țje 
c -ihur :■ < rf'iilL-:. Utu iD
drup și 4 t . angajatei vale 
>U IM IV ui ;<*n ru i «,jl Sul
ul, tar pentru u ul’ec . ii i ;- 
i :i nu tur du condu* <■ țc, chiâ butul a 
lud dat în judicotâ

< 5 jutiin thiabuiii in ■ arcS cu 
mai mare îndârjire ba unetiua^ud lm- 
jiori.j neimu ui nostru ți îl >i 
mi i:t '• i ț r-7 ț Cu lor de e»j-Hu’M*.*r

un Iu ru do»edil. F>Cj e.-a. Sindica
te e A fi oi ridruma c de Pa tid 
vor to but :»a du 1 o ac
țiune de dt marcare a tu u or chia
buri or tar* cauți pijn uiltii e mij
loace -a se s-ii fragă dela da oriile 
fați di angajaiii Iar. -.i j-faiască 
mai de“[*ar.e țârunlmea &a jCt

M P. coresp.

ineș e cu b. urie icea-il provocare, 
Iu. n.*!.-'. jih.Tv! *o im pre-
iu;ie i nici en efort pura ii icpli i- 
rea in b .ne ,<n .1 iu i a biaciir lor 
imn nt toloestă i i ala a pur. țe- 

e . u ii. i fixat drept crite
rii; organirarea campaniei pomicole 
-1 orgar.i *ar**a întrecerilor Intre no
tariate ți . .te.

Ri.ad- e '<■ ale r.un c dine pe 
bază de 1.9 ■ . re un» d ja cunoa- 
cule de'a i lorii din f b’ . 1 ai 
uzine. Ileiicia, urii.Snd exemplul 
celor dnu - plăV t<>-*ii r't e d n 
județul nostru vor trebui st lnie,pă 
campania InUmănțâ ilor c r»rimi
rară. orianlz nd aferrenru intreceii 
in care si se încadreze no'a latele, 
sa ul și fiecare ți an munci o «> ș- 
îient de ma'ea in ■ ,-,inalat a muncii 
lor. contribuție p eț.oasi la Inde- 
piiniri a P anului nr. ru de S at și 
ridi -rra nive.u ni de trai al celor ce 
muncgsc.

L. B. coresp. v _L

în curs de realiza e pe care pune 
acccn ui actualul pjan cin inal, ag i- 
cultura sovie.ică face un pas mai 
departe, care dace la o tot mai ri
dic, â bană stan a popoarelor so- 
tieice în drum spre comunism.

Pcrspe ive e acricul urii sovi tice 
sunt impunătoare. \’icl.*ria ei în
seamnă v.c oria regimului s xialist 
asupia celui cari aiist. O asemenea 
înf.orirc nu poate fi decât un în
demn pen ru agricul ura noa-trl de a 
pă^i pe ace aș drum. Accs. la ru n.-l 
dovedeș e ntere-ent ■—»rr cu-
men ară , Me anizarea agricul urii -o 
vie iae cea mai inain aii g*ii-ultuiă 
din .urne", editată de ..Cartea Ru
să'' in co ec ia „ARLUS”.
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FOIN CÂMPUL MUNCIM
Du vă introducerea metodei de 
preluarea lucrulu* 1 pe schimburi 

La mina Petrila crește producția de cărbuni 
Salturile înregistrate de grupele care au adoptat metoda 

preluării lucrului pe schimburi

(Urmare din pag. l-a) 
ga po-xi ație moș. erea că, precum și 

1 toate mijloace e dc p oducție ce a 
parțineau moșierilor, au fost expro- 
piiate Iară niiio ra tuinpirare in fa
voarea S a.ului sovietic, adică a În
tregului popor. Exproprierea marii 
proprie ă i de pământ a li Iii -lat cla
sa moșierilor și a clibe al pentru 

I totdeauna țiranimea de sub jugul 
exp or ării moșierilor.

Naționalizarea întregului pământ a 
fost infap.ui â In deplină concor
danță cu vo nța șl dorința expresă a 
inasse or muncitoare a'e țărănimii.

Ea a fost măsura extrem de. a- 
van ajoa ă pen ru țărănime Pam n- 
tuiie au fost astfel împărțite celor 
ce lucrează cu mâini e lor.

Na'ionalizlnd pământul și tramfor- 
mându-1 în p op ietatc a liltegului 
popor, S a ul sovi ■ ic a acordat din 
prima clipă In fo'osință gratuită ță
rănimii sărace și mij ocii peste 150 
mi ioane de e.ine, ce fases.ră ina- 

I in e in mâini e moșierilor, mânăs-
1 firilor și bi-erici or, in afară de 

pământurile pe care Ie posedaseră 
țăranii înainte dc vie.oria Revolu
ției Socialist. e iberând as.f 1 țără
nimea pentru totdeauna de pcva a 
cumpărării și a endSrii pământului.

F>a urmul mare c"' tiț a1 • răn
irii în urma vie oriei Reao'uției So
cialiste și a naționalizării pământu
lui.

In urma naționalizării pământului 
Si a reîmpărțiri1 pâm’nturib r n ar lor 
proprietari, printre ț iran ii săraci și 
mijlocași s’au p trecut mari prefa
ceri la sate. Au dispărut moșie-ii, 
numărul gospodăriilor chiabureș i s'a 
m esarat de trei ori. numărul ce
lor săraci s’a micșorat de două ori. 
iar numărul ci lor mijlocașe s’a mă
rit de trei ori. Țăranul mij ocaș de
veni figura centrală a satului.

Naționa izarca pămân'uri'o- și îm
părțirea lor printre țăranii munci
tori a avut ca urmare îmbunătățirea 
situației săteni'or săraci și mij'o- 
cas ară itră ca țărănimea să fi 
devenit astfe’ un tot unitar, așa cum 
nu fusese nici înainte de revoluție. 
In sânu ei a ren inuat să p egreseze 
diferențierea de c a ă, a dev nit m i 
aprigă din ai in an lupta de clasă 
dintre chiaburi șt țărănimea săraci. 
Chiaburinica încerca să pună mâna 
pe pământul cel mai b :n. exploata 
țărănimea săraci, nu dorea să fur
nizeze cereale S a;u ui la prețuri fixe. 
Puterea sovie ică 1 pta împotriva 
chiaburimii întărea pozițiile țărani
lor săraci și mij ocași la sate. Opor
tuniștii de dreapta afirmau, apă
rând astfel in tresele chiaburimii că 
lupta de clasă se s inge la sate și că 
chiaburul a d. venit cică pașnic și 
liniștit, că elementele capitaliste ce- 

I dează din pozițiile lor. in egrân- 
i du-se pașnic în socialism. De fapt 
1 însă chiaburul rămânea un dușman

In urma înlăturării unor defecthțn' 

Muncitorii fabricii I. A. R. L din Deva 
au reușit să înlăture complect posibilitatea 

alterării conservelo produse

l’e zi ce trece tot mai anulte 
tjrupr de mineri din Valea Ji
ului îmbrățișează metoda pre
luării . lucrului pe schimburi. 
La nuna Petrila, de pildă un 
număr de 13 gruțx- tiu adop
tat până acum această mito- 
dă de lucru.

Majoritatea din aceste gru
pe, chiar ț,i cele codane, obțin 
71 de zi simțitoare progrese in 
■muncă.

latS, -de pildă, grupa tovi 
roșului Crainic Pamfil, din 
sectorul I, care lucrează după 
nietcxb preluării producției 
pe schimburi începând din 21 
Martie. Schimbul 1 condus de 
tovarășul Crainic a realizat in 
prunele trei zile de lucru de

pășiri crescânde de normă, 75, 
■82, și 80 la sută. Schimbul 11 
al tovarășului G11. Botici, 22-

Prin introducerea unui noi p ocrdeu 
de aiaiize chimice la foitâ și oțeluri 

Tehnicienii liborato ului I. S. S Hunedoara 
au redus tiinp.il de meu la analizele oțeiLlui 
și fontei cu8‘l|. realizând economii însemnate

In laboratorul chimic al uzine
lor ISS Hunedoara, se fac anali
ze asupra cotnpoz (iei chimice, care 
■determina calitatea fontei si a ote
lului produs in aceste uzine.

Printre alte materiale necesare 
acestor analize, este și hârtia gC 
filtru, care este importată din 

străinătate.
In uhimele luni lipsa acestei 

hârtii de fiăru s'a simțt foarte 
mult, fapt care de multe ori în
târzia procesul de producție a. 
foniei și al oțelului, iar multe 
astfel de analize nici nu puteau fi 
■efectuate.

In fața acestor greutăți, ingine
rul Lobv Emanuel și subinginer_l 
Reșiu N colae. nu s'au dat bătuți 
Au studiat îndelung manualele de 
specialitate și după multe ezperi-

La Uzinele Metatalurg ce Cuoira luat ființa 
o ferma mnd I pentru creșterea vitelor
Pentru ca aprovizionarea cu 

lapte a muncitorilor care pres
tează munci grele și în locuri 
de muncă cu aer viciat, pe 
lângă Uzinele Metalurgice din 
Cugir, a luit ființă o fermă 
model pentru creșterea vitelor.

Aprovizionarea cuMapte a 
.muncitorilor, acum nu se mai 
face din piață rezultând astfel 
o mare economie de bani.

Tot pentru a veni in ajuto-

NOTE Si COMENTARII
La redacția ziarului nostru am pri

mit o scrisoare dela corespondentul 
nostru — tov. Finta Carol — -în 
care ne semnalează o stare de lucruri 

-ce nu mai poate fi îngăduită.
In scrisoarea sa. corespondentul a- 

rată că după plecarea unui tren cu 
cărbune din Vulcan spre Petroșeni, 
în fata unui canton un frânar a arun
cat dintr'un vagon peste 100 kg. 
cărbune bulgări.

Deoarece acest lucru se petrece 
destul de des, corespondentul nos
tru, pe drept cuvânt se întreabă: 
„Daca la fiecare canton s’ar arunca 

57 la '•tită, iar cel al tovară
șului Murarich luau, după o 
rămânere sub normă cu 8 res- 
țx*ctiv 6 la sută in prunele 
două zile, a înregistrat in gpa 
de a treia zi o depășin de 5 
la sută peste normă.

In aceiași Situație se găsește 
și grupa tovarășului Giunghiș 
Tratau din sectorul II. Schim
bul 111 al acestei grupe, condus 
de tovarășul Bota Constuitm, 
deltt 4 la suta sub normă s'a 
ridicat la '1 rvsțxrctiv 15 la 
iută pe>t. Kirmă

Rezultate îmbucurătoare 'în
registrează și echipele Jin co 
lelalte sectoare de muncă.

Astfel, echipa minerului Fi
la loan dela o depășiră de 80 
la sută 1 ajuns la 101 la sută 
țxste normă; acea a lut l<is 
Duminic dela 48 la sută a a-

ente, au introdus un nou procedeu 
de cunoaștere \ a procentului Ic 
fosfor diu oțel și fontă, cu ajuto
rul unei pas e de f llrat, care in- 
locuește cu succes hârtia de filtra

Prin introducerea acestui proce
deu de anal.za, consumul de hâi- 
t>c de f ltru a fost complect eli
minai, iar timpul de lucru la a- 
ceste analize a fost redus cu 80 la 
sută.

Pe lângă faptul că întrebuința
rea pastei de f<1 rat aduce o eco
nomie de (XXXI lei lunar, sănătatea 
muncitorilor ce lucrează la aceste 
analize care emană gaze toxice e 
mai puțin pericliată decât înainte, 
deoarece timpul dc lucru e mai 
scurt.

C. B. corsp.

rul muncitorilor care iau masa 
la cele două cantine ale Uzi
nelor, Direcțiunea Uzinelor de 
Stat Cugir a investit bani in 
scopul organizării unei crescă- 
turii de porci.

Aceste realizări arată că spre 
deosebire de trecut astăzi, când 
intreprinderea este in mâna ce
lor ce muncesc, rodul muncii 
lor, este menit să le asigure o 
v iață mai bună.

câte o astfel de cantitate de cl bune 
din tr nurlie ce-1 transportă, ce cm- 
titate ar inai ajunge Ir destinație?

Și coresponden ul nostru are mare 
dreptate. Pentrucă obiceiul de a se 
fura cărbuni din vagoanele C.F.R. 
este destul de răspândit, fapt care 
cauzează pierderi mari atât admi
nistrației C. F. R- cât și economiei 
noastre naționale.

Împotriva acestei stări de lucruri 
trebue luată o atitudine hotăritâ, 
pentru a 1 se pune c apăt odată 
pentru totdeauna. 

juns la 70 li sută, iar echipa 
tovarășului Dc k Vilhelm dela 
28 la sută dă acum Go la sută 
j>c>te normă.

Introducerea metodei de pre
luare 1 lucrului pe schimburi 
contribue la ap'.carea ju-tă a 
noului s stern de salarizare 
fiecărui 1 după cantitatea și ca
litatea munții depu-ă, contri- 
Iniind in acelaș timp la reali
zarea unei producții sțioritc de 
cărbune.

Cum a îost înîaptuită colectivizarea 
agriculturii în Uniunea Sovietică

Mai al<s Iu ultimul timp, călită 
leu produselor al,militare ale fabri
cai I.AR.T. din Deva, la-a mult 
de doiii. lirocentaju! de alimente 
a.tera'i crescuse la 10 la sula, in 
sțxcijf la vu Iile de lon-crvc.

Preocupați de inlaturaiea acest i 
del'iiențe, iu colaborare cu t linicie- 
uii n uimitorii acestei intrepr 11- 
deii au constatat că alterarea con- 
scr>e.or iste produsă de naturile de 
acid clorliidri.. întrebuințat la lipi
rea iu il or de tun ene.

In ion>i'Un|a s’au I 1 t măsu i ca 
cu ii.e di- ion erve sa fi snă ate ca 
apă caldă după sudare. Apoi cutiile 
sunt intro Iute în cazanul dc deși 1- 
feelare, inia uran lu- e complect țosi- 
bi i atea alte a 11 ion e v lor din 
cauza raina.i|elor de acid Ju liidric

După int ojucc-rea aces.ui proce
deu, pro< en.ul de c u 1 v literale 
a fost redus corup.ect.

cunrp i al țăranilor săraci și mijlo
caș-, încerca sa decie o forță do- 
ininan a la sate, sa asuprească ma 
ssc e uluirii Ojte ale ța inimii

Cât imrp țirănintea t'a d svollat 
în baza micii go-p -dalii ini ii du le, 
satul a continuat -1 se împartă, l 
mânând din sânul său ți ani sărăci 
>i chiaburi.

In aceste condiții ale existen
ței gosțKXÎăriei larăneș i iniei 
individuale. n’ar fi putut fi li
chida ă defini iv si pe de, lin 
saracia și mizera la sale Nu
mai pe biza maior exportări 
co ec ive, ț e baza co ce i iz rii 
compac-e a putut fi schimbată 
si nația la sate, a putut fi 1 - 
iliidala cltiaburjmea ca clasă so
cii ă. apica u noua t-hnică și 
ș iin ă agronomi * ridica a pro 
duc-iiitalea muncii lu agricul
tură.

Apărând intere ale Cile mai vi
tale, ce e mai esențiale ale ța,șoimii 
munci.oare Pa.,idul lui Lenin și Sta- 
lin a îndrumat sa.ul pe calea dezvol
tării socialiste.

Coîect.v zarea n'a putut n rea
lizată imediat in decurs de doi-lrei 
ani. A trebuit să fie înfăptuită In 
mod prealabil o uriașă activitate 
pregă i.oarc, să fie convinsă ța ă- 
nim/a în mod practic asupra avan- 
tagii.or marii exploa.a 1 socialiste, 
să fie ridicată o industrie în sare 
sâ ap ovizioneze satele cu tractoare, 
combaine și alte mașini, ci și cu 
îngrășămin.e, să fie co.perate gos
podărite |arăneș.i in vederea vân
zării produselor agricole și a a- 
provizionârii satului cu mărfuri in
dustriale.

Au fost necesari 12 ani pentru rre-
1 3 mdițiilor necesare colec.i- 

vizârii în massă. Par i Iul (b) a c n- 
dus în mod treptat țărănimea dela o 
formă a cooperației la alta, dela f r- 
tne nferioare la forTe superioare, 
dela cooperația de aprovizionare și 
vânzare la cea colhoznică de pro
ducție. In 1929 a început mișcarea 
colhoznica de massă. In colhozuri 
au intrat, de buna voie, țărani sărăci 
și mijlocași. Colectivizarea s’a des- 
voltat in ritm rapid.

Colectivizarea masivă și lichidarea 
cbabui.mii ca c-a>ă soc ală a tăcut 
posibi'ă modificarea radicală a mo
dului de p oducț e și traiului a mi
lioane de gospodări țărănești, a în
scăunat domnia necontestată a reîa-

O altă realizare a munci orilor in
dustrie alimentare din l'eia e ie 
repararea unei mașini dc tâiat slă
nina arc fure e ar un a a la fier v cili 
de aire fuș ii patroni ai Întreprin
derii.

Pr n punerea in funcțiune a aces
tei mașini se face o economie Al- 
nka dc muo_a a 0 oameni Ia t.mp 
dc 8 ore, lucru |>e care mașina de 
ta-at slănină 11 face in numai JU 
mi .u t. In afaiă de a 1 n mu,.ci 
toii au c n truit un cazan sp cial 
de inca zi apă. din mateiiale luate 
dela fier vechi.

Toate a e e realizări d,u p -1 
bi i a e munți ori.or dela I A R T.- 
Dcv-a să rea izeze o ecunoinie anuală 
de ăUJ.UO'J lei și sa indepuneas a 

a depu easca programul de pro
ducție fixat in cadrul P.anului.

(iilor so.ialiste la sa e. In fe'ul a- 
ce,la a fost dobândita o victorie e 
imț.or an a is.oriaă monuia ă.

N'aționa i/area pământului, care a 
fo.t iulap ui a In primii ani ai ț u 
terii sovietice a servit ca o ar- 
iti;; ; u ern c.t in vederea co eciivlzâ- 
rl- agriculturii. Ea a I cb dat toate 
ple bule d n cale i iotovăraș rii gos
podăriilor țărăneși In colhozuri

Ordinea co hoznică a tran format 
in mod rjd-.al -ituația țăranilor să
raci i mij o a i. Pu crea sovie i a a 
consf 1, ir pe veci în folosința' e 1- 
hozurilor J88 mi ioane de hectare, 
a aprovizionat satele cu mașini de 
caii ate superioara și a d t ajut rul 
ei în vederea organiză'ii col c ive; 
a consolidat colb, zurlie din purct 
de vedere organizatoric și econo
mic, a creat toate condița.e înflo
ririi agriculturii cocctive.

Lclhuzur le au deven.t baza des- 
voltă i: unei vieți in-tărlle ți la un 
nivel cultural ridicat a țărâni i ii col
hozul e Ele le.in din an în a 1 ,i 
bogate și odată cu sporirea av ției 
lor obș vș.i se ridică și veniturile 
colhoznicilor, lată de ce țăranii so- 
vie.ici njei nu-și pot Închipui vjața 
lor în afara orânduirii colhoznice, 
muncind cu abnegație pe ogoare și 
în gospodării de S at pentru a spori 
avuția colhoznică, Orânduit, a col- 
hozi-i ă con.j ui i adela s.cialistA 
de nec/ntit a satului sovietic

Judecătoria mixtă Hațeg 

CITAȚIE 

Nr. 2285 din 1948 Martie 17
D-l Băscu loan cu ultimul 

domiciliu in comuna Bărăști, 
iar acum cu domiciliul necu
noscut este citat la această 
Judecătorie in ziua de 8 A- 
jinlie 1949, orele 8 dim. c-t 
pârât in procesul de divorț 
intentat de Gafița Băscu. 
ludecător șef, Indescifrabil

Prim .Grefier. Indescifrabil 
iDos. nr. 2285 din 1948.

PIERDU T
Alb Margareta din comuna 

Ltvezeni, 52, ain pierdut Bu
letinul de inscriere la biroul 
populației nr. 4 din 1947, «L- 
Lerat de primăria Ltvezeni, 
pe care il declar nul șt fără 
ntcio valoare in mâna oricui 
s’ar găsi.

tiinp.il


4 ZORI

La O. N. U,

Au reînceput discuțiile
asupra problemei

D'di riț'le r< prezerterți
NEW YORK. 24 (Rado). — Re

prezentanții U laiie. 1 arase ko, 
luând cuvântul la ședința comisiei 
atomice a O N U.-ului a duclarat ea 
rezoluția adăpata li 1 Noeinbiie 
1418 in c< a de a t ela sesiune a A- 
dunăril Genera e a O N U. tui ți care 
este examinată In momentul de față 
du comisie, nu poate servi drept 
bază pentru lucrările comisiei ato
mice deoarece ca limitează In mod 
anticipat rc.ni alea acestei comisii 
rezervându-i chestiuni de ordin se. 
cundar și de mică importantă.

Tarassenko a s.biniat ci singu
ra cale de ieșire din lupusul în care 
a ajuns Comisia Atomică o cinsti 
tuie propunerea guvernului Uniunii 
Sovie ice In legătură cu tlab jrar< a 
și semnarea unei convenții rufei 1- 
toare la interzicerea de către pu
terile semnatare a folosirii energii!

Creșterea
a depunerilor la cosele

KIEV, 24 (Rador). — In 
urma hotăririi Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice 
și Comitetului Central al Parti
dului Comunist (b) cu privire 
la marea scădena a prețurilor 
mărfurilor de mare consum, 

energiei atomice
or l'crairei ș< U. R. S. S.

atomii* Iii scopuri militare șl si
multan stabi iica unui contrei sever 
și efectiv asupra energici atomice, 

In Inchecre Tarassenko a d -clarat 
ca delegația Ucrainei in istă asupra 
examinării pe larg a proectiilui de 
rezoluție propus de del gația Uni
unii Sovie ice.

Reprez.cn autul IJ R S S. Malik 
luând cuvân 11 a aiă.at ca unit n em- 
bri ai eonii i i atomice iii.cn|ionea- 
Ză să împieJi.e comisia șă se icupe 
mai departe de saicinile ii prin
cipale — Interzicerea arm i a ornice 
șl con rotul asupra energiei atomice.

Delegația sovie iui a spus Malik 
in incheiere in ista asupra pregaJ 
firii imed’ate a p_< <• t'ihii uc e >n ■ 
venție prii i or la in e.zicere a armei 
atomice și a proectului privitor Ia 
controlul enetgiei atomice.

accentuată 
de economii * ov etice 
se observă o creșlero accentuată 
.1 depunerilor l;i casele de eco
nomii din capitula Ucrainei, 
in primele 20 zile ale lunei 
Martie suma depunerilor a 
sporit cu peste 1 milion de 
ruble.

NUMĂRUL 
UNITĂȚILOR 
AERIENE 
americane în 

ANGLIA
LONDRA, 24 (Răilor). — 

Deputatul luburist independent 
1‘lutt-, Mills a făcut o Interpe
lare in ramura (comunelor ce
rând ministrului Aviației Jleii- 
der.-on sa ci 'inimice numărul 
unităților aeriene americ mr 
care se gă-e>c in momentul de 
l.iți in Marea Britame pre

cum și dat i la care acestea 
vor părăsi Marea Britanic 
ilenderson a răspuns <â unită
țile americane numără 
oameni și că 1111 ești in măsură 
si anunțe data la cam ele vor 
părăsi Anglia.

l’latts Mills 1 întrebat; „Mi
nistrul nu sa gândit oare că 
dacă guvernul ar fi hotărit rc- 
t'inunle să devină independent 
țață de Statele Unite prez» nț 1 
unor astfel de oaspeți este oa- 
ixcuni nepotrivită”? La aceas
tă întrebare nu s’t dat nici un 

răspuns.

BULETIN EXTERN

Refuzul guvernului Statelor Unite 
de a acorda delegației franceze 
vizele de intrare pentru a participa 
la Congresul intelectualilor ameri
cani, a stârnit un val de irdignare 
în rândurile intelectualității franceze

l'ARIS, 24 (Rador). . Re
fuzul guvernului bl.ițelor l 
mic de a acorda preotului ca
tolic Boullicr, poetului I’iitjj E- 
luar 1 și președintei I DIF, E- 

Ugema Uutti.ll, vizele du intra
re pentru a lua parte l.a Con
gresul intelectualilor imeri- 
cani țx.ntru apărarea păcii, a 
ftârnit un val de indignare in 
rftndurilu oamenilor de știință 
și intelectualilor din Franța.

O declarație de jirutest a

ROMA 24 (Rador) — U« nu
măr de 35.0 10 mineri din Toscani au 
declarat greva general, c-rând mări
rea sa ariilor In provincia Bol gna 
180.0(0 munci o i agricoli au d da- 
rat grevă gene.pe timp de Caua 
zile.

In provin; .1 Pisto a greva mun
citorilor agri >!i a intrat în c a de a 
10-a zi.

Muncitorii agricoli din întreaga 

fo»t ina’ntată ambasadei Sta
telor Linte din J’aris.

• • •
Biroul Comitetului de pre

gătire aJ Congresului mondial 
l>entru pace a urrut ministe
rului Afacerilor l-.xutrru fran
cez să prot«-'teze imțvjtffva 
refuzului guvernulu Statelor 
L'nite ifc a acorda v .’a/e de 
intrare d'legaților francezi la 
coniennța nnteleutua'ilor ame- 
r.cani pentru jxce care arc loc 
ia New \'ork.

provincie Modena au declarat grevă 
pro e ind împotriva atacuri or (* !i- 
1 ei „supra mani fes anți or ci ș imeii- 
lor Io semn de solidariiae cu mun- 
n'ur.l agricoli, toți muncitori in
dustriali din ac. as i proiindeau în
cetat lucrul Joi timp de doui ■*.

In toate I >ca iutile p.ovinciei 
Bari au avut loc J monatrații ,1« 
muncitorilor agricoli ț meri.

IndonR7iRnii și-au intensificat pperati'îe
împotriva cotropitorilor olandezi

HAGA. 24 (Rador). — Ziarele 
anunță că laptele din re olandezi și 
indonezieni con inuă

Ziarul KENBO care apare Ia Ja- 
karta anunță că forțele olandeze au 
atacat orașu.1 Vana-Dari situat la 
Sud-“st de Jok'akarta.
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Agenția A.N.P. anunți din Jakarta 
operațiile im otrivo c tropito nor

landezi. In regiunile Saravaiși Ma- 
langa lupele sunt în toi. In regiu

nea Samarang. indonezieni au ata

cat un tren olandez aruncând un pod 
în aer. Olandezii au suferit pier
deri simțitoare. Lângă Tegcla in

donezienii au ocupat o plantație o- 
o landeză de zahăr.

Sălbatecul tratament 
oplicot d^ ouloritoțile monorho-fasciste 
dpmccrotilor greci deportoți în diferite irsu'e
ATENA, 24 (Rado ). — Ziarul 

MAMI care apare la Atena, desciie 
condițiile g ele în care trăc c demo- 
crați greci care au luat parte Ia miș
carea de rezistență și au fost de
portați de autoritățile monarho-fas- 
ciste în diferi e insule.

In insula Daria, deținuți! sunt în
chiși în barăci dărăpănate. Oame.-.iî 
mor treptat de inaniție.

400 deportați din in ula Ma ronisos 
au fost ținuți câieva săptămâni în 
carcere strâmte în picioare și fără 
hrană.

Pe insula Agios Eustrațios, de
mocrații deportați sunt lipsiți de 
orice îngrijire medicală și sunt ex
puși foametei și in emperiilor. La 
aceasta se adaugă tratamentul ab-

so'ut neuman al gardienilor lagărelor.
Pe insula Chios 1300 democrați 

deportați tiă'esc în grajduri. Un 
ma e număr dintre ei s’au îmbolnă
vit de tuberculoză.

Copi i internați în lagar sunt sub- 
alimentați; toți nouii născuți din 
lagăre au murit.

Citiți

SCÂNTEIA
Organ Central al PMR

Corespondentul ziarului U- 
NITA anuță din Augusta (Si- 
cilia) că infanteria navală a 
meri cană echipată conițilect de 
luptă cu armanunt greu, ușor 
și cu tancuri 1 făcut acum câ
teva zile manevre de debanc-are 
în apropierea bazei militare i- 
t diene din Augusta.

Aceste manevre au avut Hoc 
tocmai când De Gasperi și Sfor- 
za dădeau asigurări in parla
ment că „nimeni nu a cerut 
Italiei să pună la dispoziție ba
zele ei militare”.

• * •
Ministrul Japonez al mun- 

| cu a primit ordinul de a lua 
măsuri imediate in vederea 
„restrângerii activității sindi
catelor”. Potrivit acestui ordin 
muncitorii „caru se preocupă 
in mare măsură de sarcinile 
sindicale” vor fi îndepărtați 
din posturile lor.

• * *
I. V. Stabn, președintei 

Consiliului de Miniștri al U- 
niunii Sovietice .a primit in 
ziua de 23 Martie delegația 
guvernamentală a Republicii 
Populare Albania compusă din' 
generalul-colonel Enver Hod- 

gea. președintele Consiliului de 
Miniștri și Spiro Kolle, pre
ședintele comisiei de planifica
re albaneze. La convorbiri au 
asistat A. I. Vișinski, ministrul 
Afacerilor Externe al Uniunii 
Sovietice. Ciuvahin, ambasa
dorul Uniunii Sovietice în Al
bania și I’rifti, ambasadorul 
Albaniei in Uniunea Sovietică.

Tn cadul unui canferințe de 
presă organizată de dcpirta- 
mentul muncii în legătură cu 
securitate.1 muncii in industrie 
— s’a anunțat ci In anul 1948 
ir. industria americană au fost 
înregistrate 2 milioane acciden
te de muncă.

• ♦ •
Muncitorii societății de na

vigație aeriană Air Frince de 
pe aeroporturile Orlv și Bour- 
get au declarat grevă.

• * •
T11 cadrul unei întruniri ca

re a avut loc zilele acestea, a- 
sociația Olanda-URSS a adop
tat o rezoluție pnn care salută 
călduros convocarea Congre
sului Mondial al apărătorilor 
păcii.

Sclițaa alolaana
încearcă să înăbușe mișcările 

pentru apărarea păcii
ROMA, 25 (Rador). — Zi

arul UNITA anunță că, în 
timp ce consiliul municipal din 
provincia Emilia desbătea pac
tul Atlanticului, declarându-se 
împotriva includerii italiei, 
precum și problema luptei pen
tru apărarea păcii și înlătura
rea șomajului, poliția a pă
truns in sală și a suspendat

In cursul unei întruniri care 
■1 avut loc Miercuri, scriitorii 
.Jlianezi au adoptat o rezoluție 
prin care slută inițiativa Co
mitetului Intcmațonal de legă
tură al Intelectualilor și 1 F 
IDF de a convoca Congresul 
pentru pace și iși exprimă do
rința de a lua parte Ia lucră
rile sale.

» * »
In Polonia are loc „săptă

mâna Greciei luptătoare” in 
cadrul căreia se face cunoscută 
poporului polonez lupta de eli
berare a poporului grec. La 
Varșovia se deschide Vineri 
în prezența reprezentantului 
Greciei Libere, Gheorghe Vasi- 
os, o expoziție prezentând 
viața și lupta poporului grec.

ședința, evacuând persoanele 
care asistau. Ea a împrăștiat 
deasemenea publicul care as
culta in piața primăriei la me
gafoane desfășurarea ședin
ței.

In urma acestui fapt. Joi 
a avut Joc in întreaga provin- 
cio o grevă generală de protest

Reprez.cn

