
Sâ luptăm cu un nou avânt
pentiu îndpp'inirea planului de îns< mânțori

Iu L (a tarău nul iituiicl'oare, la 
lei ca ji (afu tu ui or urgauleu- 
llllor de Pa. Ud, siâ acum marea 
saiclua a lndcpl ui. .1 In bune condi
ții a t>la ului ni; duiuntarllur de pri
mi vară.

Pr ma perioadă ar II trebuit sa 
se ine ee a I Apr I e. ilar din cau
za timpului încă lece, a zăpezii ca.e 
a mai lă a- in plasele de munte 
pălii In ulti a vreme, insămâutârlle 
au începu deabla de o săptămână. 
Mm c iu ă nu mal poa e sta acum 
In calea hunei Iii epli Irl a 1 lanului.

ȘMI din ui a» le a vcu.t Iu a>u- 
torul (iran.inii munclioaiu cu mă
lin.le ț. tractoarele il. Cooperative
le au pus dca.eu.enea la îndemâna 
Iii ani or săra J uneltele agricole cu 
o chl ie u leă Alune tor I din lubrici 
>1 uzine au venit in ajutorul țăra
nilor muncitor, repa,âudu-le unel
tele de muncă. Pe de udă parte, 
guvernul a re. ar.Izul iude.ulul noș
tri 18 va ouiie grâu, 1 vagou trilul, 
Sl>0 kg. semințe de sfeclă furajeră 
ei cca 3 v goane cartofi, toate se
mințe select'or.atc, de sol, spre a 
II repar Izate tăranbur săraci d'n 
lidet. In intreg județul au luat flintă 
centre de selecționa e a semințelor 

lată deci că această campanie a 
insăniânl. rilor se bucu a de ot spri
jinul d u partea muncitorimii dela 
orațe ș al guvernu ul, ts e astlel 
pregătită incit să sj deslășoare în 
cele mai bune c ndi luni. Țărănimea 
muncitoare a pr mit — la Iei ca șl 
In loa e .ani^an lle agricole — cel 
mal larg sprl In din partea Par
tidului, care re manent a in 'rumat-o 
cu s a uri concrete. Ea are deci da
toria de a răspunde ajutorului dai 
din țoale părțile, trebue să porneas
că cu un nou avânt la îndeplinirea 
planului de insămănfărl.

In p asa Baia de Crlș, țăranii 
mutici ori au inteles acest lucru. Cu 
tca'e că pământur le lor sunt așe
zate la n unte îndrumați șl mobili
zat! de organ'r'*t'ile de Partid, au 
îndeplinit mal bine de o tre'mc din
plan $1 para el cu aceasta au mal
arat Si ce'e 520 ha. cu care au ră-
mas în urmă.

In ac st timp plasa ll a. una din
plasele unde insământăr 'e trebu'au 
să inceapă de n<ult. deabla in ulti
mul tlmn a însămânțat 85 ha, adică 
numai c~m a 20-a pa-te d n totalul 
prevăzu*. La le' șl în plasa Hune
doara, nu s’a nsămânfat până acum 
decât aproape a zecea parte din to
talul prevăzut.

Ce ne arată acest lucru? El ne 
arată că acolo unde organizațiile 
de Part d cu privit cu seriozitate 
sarcina îndepliniri' p'anului de însă- 
mântări. deci au dus o in’ensă mun
că de ag'tatic in rândurile țărănimii 
muncitoare, acolo unde organele ad

Pe niargi ea problemei calității cărbunelui

La mina Lupeni se duc acțiuni 
pentru îmbunătățirea calității cărbunelui

La mina Lupem, una dintre 
cele mai mari slăbiciuni în 
muncă este calitatea proastă a 
cărbunelui extras, care pe în
treaga mină conține un procent 
de șist de 34,5 Ja sută, in loc 
de 27 la sută, cât este admis.

Pentru a combate această 
stare de lucruri, care pe lângă 
faptul că micșorează producția 
reală de cărbuni, mai absoarbe 
o serie întreagă de cheltueli de 
transport, separare, etc., s’a luat 
hotărî rea de a se controla pro
ducția de cărbuni extrasă din 
diferite abataje, pentru a se 
constata care grupe de mineri 
își dau interesul pentru îmbună
tățirea cărbunelui și care ne
glijează alegerea șistului din 
cărbune, de unde rezultă cărbu
nele de proastă calitate.

In urmi acestei acțiuni, s’a 
constatat că producția de căr
buni din abatajele în care lu
crează grupele tov. Roman An- 
druk conține un procent de șist 
de 38 la sută, Rod Ioan 37.4 
la sută, Jurca Lazăr 42,8 la

ministra Ive locale l-uu înțeles Im
pur an(u sară n1 lor au ă ut un con
trol ser o ș' au v.u't cu îndrumări 
conc e e, pe teren, treaba a mers 
bine.

In scMmh i c-i'o unde oritanlra(l'le 
de Partid nu uu da destulă Itrp ir- 
tan'ă Inc Perl' l"ed a'e a nsămăn- 
(ăr lor ’nr organe'e agricole au do
vedi delăsare șl in'ăinân'ărlle au 
răiim» Iii ur« ă

Iii fa)a (ărănlml1 rrunc'toare slă 
sarcina de n indepl'n' 'ără întârziere 
panul de Insăniântărl. Par sarcini 
mart stau șl In ’ (a orvanlzat Hor 
de Partid a er"-nel r a r'.-ole lo
cale I a comis' 'or comunale

Pe baza Invătăm'n'c'or i ase din 
campnnl'le roco’e i rSm> t'nntă o 
ma' s r'nsă legătură cu terenul pen
tru a pu'en îndruma I controla 
cnm decur"" campania. Camera a- 
gr'colă din Deva do-r cu mare gre- 
■ ate a nu*ut oM'ne o s'tua'lc a In- 
sământărllor rt n plasa Ha(eg. A- 
ceasfa pentrucă acolo nu s’a (Inut 
aces' contact s râns cu rercnul. nu 
s’a flnut o ev'dentă clară a s'tuatlci. 
Șl tocma’ con'ro'u'. o evidentă clară 
șl rea'ă asigură in buni măsură re
ușita aceste' campanii

Pe de a'tă Parte, o «arclnă Im
portantă le revine fer"”clor de Stat. 
Ele pr ntr’o muncă Intensă tehue să 
fie o pildă v'e pentru țărănimea 
noas'ră munc'toare. Trebue să fie 
un 'mbold pentru o muncă trai în
dârjită.

Campania insământă H r de acum 
trebue să se desfășoare sub sem
nul unei ascuf'e vigilente de clasă. 
Chiabur m a în ura ci nebună față 
de ce’ ce muncesc, nu se dă înapoi 
dela ac'e de sabotai, lansează ne
contenit svonurl minciuni sfruntate.

Asa de pildă orgonlzaf'a de ba
ză PMR d'n comuna Turdaș a des- 
conerlt pe chiaburii Maler Petru a 
lui Ion șl Metereagă Solomon, care 
au însămânțat sem'rțe retra'a'e și 
neselectionnte cu scopul de a sabota 
aet’iinea începută

In al'e părți chiaburii nu vor să 
însămânțeze.

Țărănimea muncitoare, strânsă în 
jurul Partidului d împreună cu sin
dicatele agricole, are datoria de a 
demasca actele sabotoare ale chia
burilor șl de a-l obliga să însămân
țeze ch’ar peste voința lor de lipi
tori ai sa*elor, care vor să ducă 
înapn' la sărăcie poporul muncitor. 

Insămânfărlle trebue să 'ie termi
nate cât mal curând. Timpul rău 
care s’a ment'nut până mal acum nu 
trebue să ne facă decât să pornim 
cu un nou avânt la îndeplinirea p'a- 
nulul.

Buna îndeplinire șl câ* mal grab
nică a insămânfărilor înseamnă mai

(continuare in pag. lll-ai

sută, Farcaș Iuliu 41,6 la sută 
și acela al grupei tov. Silves
tru Andrei de 40,3 la sută, in 
loc de 27 la sută cât este nor
ma.

Astfel, rezultă că aceste gru
pe, nu se îngrijesc de îmbună
tățirea calității cărbunelui, lă
sând șistul să fie transjxartatf 
împreună cu cărbunele la pre- 
parație, fără să-1 aleagă in a- 
bataj.

Reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității și creș
terea reală a producției de căr
buni, pentru care trebue să 
lupte cu îndârjire fiecare miner 
cinstit și devotat progresului 
clasei muncitoare, pune în fața 
grupelor de mineri, înlăturarea 
acestor slăbiciuni

Acest lucru, jaoate fi realizat 
prin alegerea atentă a șistului 
din cărbune in abataj, înainte 
de a fi încărcat în vagoane și 
scos din mină, joentrucă numai 
astfel se jaoate obține un cărbu
ne de caJitate bună.

R. ALBU
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Folosind metode de muncă $i unelte sovietice

PE PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 1949

MINERII DIN GHELAR AU DEPĂȘIT PROGRAMUL 
DE PRODUCȚIE fixul in cadrul Planului cu 22"lo

farmaciile au M 
Io nroprielaioa SlîW 
Cc un bun comun al lMrr 
quIui popor muncitir

După ce furnaliștii dela uzi
nele l.^S llunedoari au pornit 
la întreceri socialiste [Xrntru a 
da țării cât mai multă fontă, 
minerii dela Ghețar, m jrornit 
și ei la intreceri socialiste pen
tru a scoate cât mai mu t mi
nereu necesar furnalelor dela 
Hunedoara, j>entru a da țării

In luna Martie

Ccrbonifere oin valea 
Jiului au dephit pro

gramul de producție
Minerii din explotările carboni

fere ale Văii Jiului, angajați in în
treceri social'ste, u încheiat cea 
de a tre'a lună de munci in cadrul 
Planului cu programul depășit.

Ca Si în luna Ianuarie șl Februa
rie. în luna Martie .m'nerii din Pe-

I trila s'au situat !n runtea ceorlalte 
. exploatări d n Valea Jiulu1 cu o de

pășire a programului de 5.6 fa sută.
Un frumos succes în muncă a fost 

qbtinut de mineri d n Lonea, care 
deși în prima 'i'mătate a lunei Mar
tie ->0 ’ămas sub nrogram din cauza 
cond'tiunjlor grele de muncă, în 
cea de a doua jnma»ate n lune', au 
reușit să producă mai mul* că'bune 
depășind programul "->» înreagn lună 
cu 2 9 la sută. In locul trei s'au si
tuat mineri din Lunen' cu o dppă- 
șire de 2 4 la su'ă. 'ar în Incul ul
tim m'nerii d’n An'noasn care au 
întrecut nrel'ni'nat' I rn 0.7 l-> sută.

INTRE 16 și 18
Intre orele 16 și 18 mai precis 

intre aceste ore V nerea. C ne vrea 
sa știe insa ce se intâmplă in aceste 
două ore, tebue n.apă.at sa mear
gă in ziua anunțata la clubul mun
citoresc „Gh. Apostol” din Petro- 
șeni.

Nu e mare lucru, dar pentrucă e 
numai odată pe săptămână ia as
pect de eveniment sărbătoresc: se 
distribue cărți din biblioteca clubu
lui.

Dacă un iubitor de lectură, nei- 
nițiat însă de felul cum se muncește 
la club, ar merge să ia o carte în
tre orele ș.i în ziua scrise caligrafic 
pe ușe, ar aștepta degeaba eveni
mentul. Ar aștepta într’adevăr fără 
rost fiindcă — anuntat cu pompă 
si tuș colorat — even’mentul se în
căpățânează să întârzie. Și asta 
pentrucă întârzie să vină bibliote
carul, sau mai bine zis nu vine de
loc.

Deaceea numai nein'ț'aț’i mai 
așteaptă zadarnic două ore ca în- 
sfârșit să plece cu ... regrete pentru 
timpul pierdut. Cei ,,cunoscători în 
materie” au încetat, multi d ntre ei. 
să mai vie. Să aștepti atâta timp 
in fața unei usi încuiate pe cel care 
s’a abișnuit sa nu mai v'e nu e lu
cru nici plăcut și nici folositor.

Asa s’a aiuns ca o bibliotecă din
tre cele mai boga'e din întreaga 
Valea Jiului cuprinzând volume în 

(continuare in pag. 111-<i 

cât mai mult fier.
Sprijinite și însuflețite de or

ganizații de Partid, care a or 
ganizat o mai strânsă colabo
rare intre mineri și tehnicieni 
și care 1 îndrumat minerii să 
și ia angajamente de întrecere 
conform cu locul și posibilită
țile de muncă, întrecerile socia
liste «lela nunele de fier din 
Ghebr, jm- primul trimestru ;J 
anului curent, s’au soldat cu un 
frumos rezultat: jirogramul de 
producție fixat in cadrul Pla
nului a fost depășit cu 22 la 
sută.
ÎNTREBUINȚAREA METODELOR 
UF. MUNCA SOVIETICE FACTOR 
ÎNSEMNAT AL ACESTUI SUCCES

Din îndrumarea organizației 
de Partid, tehnicienii minei 
Ghedar au stvJ.at un*D metode 
de muncă întrebuințate în mi
nele de fier sovietice, pe care

(Continuare iu pag. VI

„CEREM MECANIZAREA ABATAIULUI NOSTRU 
CU SCOCURI OSCILANTE BLINDATE - ne scrie 

tovarășul Mlezivo losif dela mina Petrila
Primim d n partea tovarășului 

Mleziva losif, șef de grupă dela 
mina Petrla următoarea scrisoare 
pe care o reproducem mai jos.

TOVARĂȘE REDACTOR.

In urna Petrila a fost introdusă 
de pes e o lună un sistem de sco
curi oscilante cu ’ertn'nația blindată. 
Inovată de tehnic anul Ztppenlenig 
Samoilî dela mina noastră. Am vor
bit șl cu tovarăș I mineri din g-upa 
Iul Văidcanu care lucrează cu aces
te scocuri osc lante șl in ziarele 
noastre de Partid am cetit despre 
înlesn'rile in munca noas'ră — a 
minerilor — aduse de folosirea sco
cului O'cllant blinda'.

Grupa mea lucrează tot într’un a- 
hataj cameră, d'n stratul 5 al m'nei 
Petrila. Am ii foarte bucuroși dacă 
șl abatalul nostru va II mecani
zat cu scocuri oscilante blindate, de- 
earece astlel, vom putea să luptăm

Tractoarelp stațiunii de Mașini și Tractoare 
din Orâștie arâ ogoarele țărănimii 

muncitoare organizate în cete
Stațiunile de Mașini și Trac

toare au mirele și importan
tul rol de a veni în ajutorul 
țărănimii muncitoare in lucra
rea jrământului, prin mijloa
cele de care dispun.

Pe l'nla acestei sarcini — a- 
iutată de organizațiile de Par
tid care su lămurit țărănimea 
muncitoare de a se organiza in 
cete și do a folosi mașinile șt 
tractoire’e la arat. S. M. T 
din Orăștie a început deja 
munca.

Astfel, a încheiat contracte 
cu 56 țărani organizați in cete, 
iar cu 51 țărani muncitori a în
cheiat contracte individuale. A 

1 mai încheiat și 8 contract» cu 
I diferite instituții ca Școala me

Prinire scliunile aie uu c:i soip 
buna1 tarea șl propășirii ponorului 
muncitor din (ara noastră, se 
mărfl ș| aceea pe care Statul o 
de"fă oară pentru sănă'atea pa- 
blică.

ConstHuț’a RPR prevede In art. 
26 că Statul poartă grija sănătății 
publice prin în'ărirea și desvolta- 
ren unităților "anltare, Una din 
problemele cele mal importante ta
re se Impunea a fi rezolvată pe a- 
eeastă linie de preocupări, o cons.ti- 
tue mrtătile san'tare ce asigur* 
producția, preluarea și difuzarea 
medicamentelor.

Unită! le anltare ca: farmacii, la
boratoare, depozite de medicamente, 
droghezi medicinale ș. a proprie
tăți particulare, au fost înființate c» 
scop snecnl t'v spre a aduce bene
ficii proprietarilor sau dife llelb» 
firme.

In acea’tă formă, ele nu puteau »- 
t'gura in 'otalffatea lor fabricareaț 

f continuare în Pag. IlI-a)

eu mai mult succes pentru depășirea 
«arc'nllor ce ne rev n 'n cadrul pia
nului de p oduct'e al minei noastre.

Pe 'ângfi r eas a e'orturlle noas
tre în muncă vor II ma' reduse, de
oarece pe-ie 40 la sută din cantita
tea de cărbune es avnt nrln irrpae- 
care, e scos afară din rhataj țări 
niclo muncă din par’ea rlner'hw.

Noi. irincr'1 "un^m ron«t'ent1 <te 
marea în emnătate a Introdu rrl' Je 
noul n-e'ode de muncă, care să a»t 
gure o 'productivitate superioară, 
specifică xs cti’iă'lf socla"s'e p ■ 
tru a cărei in'ăn'ulre lup ăn sâb 
conducerea Pa-tldulul no"tm. j 

Pcntru aceasta eu sl m'nerii na 
grupa mea. cerem In'roducerea In 
abatalul nouru. a scocurilor os«l- 
lante hl'nda'e cu care ne luăm an
gajamentul să realizăm o prcdncUe 
mult mal mare decât până acua.

MELZIVA IOSIF
Sef de grupă la m'na Pe'rila

die Agricolă din localitate, U- 
zinele metalurgice Cugir, ș. a.

Tota'ul suprafcțe'or jie care 
SMT-Orăștie s’a obligat să le 
lucreze, se ridică la 283.53 ha.

Muncile începând, cu oareca
re întârziere, la 24 Martie a. c. 
a fost grăpată, arată sau desț»- 
lfnită — dună necesități, o su
prafață de 35 ha.

» * •
Realizările de până acum a 

SMT-Orăștie," cu toate că sunt 
frumoase, nu sunt in întregime 
mulțumitoare. Cele 15 tractoare 
ale Stațiunii joot face față la ce- 
rinț’ cu mult mai mari.

Organizațiile de Partid trebue

(continuare în pag. 111-a)



= Sa cunoaștem | ara Socialismului ș
Fruntași ai producției agricole distinși cu titlul

de „Erou al Muncii Socialiste“
Întrecerea socialista între două 

gigantice uzine din Ural
Iti lupta fi'n.iU realizarea >r icticl 

a (îoâriri or P enarci dm I cbr ari • 
a Coiul e u ui Central al Par.idll.ui 
Comunist (b) din URS.S. tu c eace 
priveze desrolana ag icullurii j ia- 
<a> un ro impur ant. i.e relele l’i zi 
diiinulu Sov olului Suprem prin
<fre se acordă ordine si medilii 
dol'inznlc Io I muncitorilor d u sta
țiunile de mașini și tractoare 1 din 
^Ovfiazuri pentru obține ea rK re- 
^ol.e superi' are .di svol arca cr șlerii 
vito ș
inim cil.

marii ea productivității

Ml.ioane de colhoznici au pornit 
cu avânt la întrece ea socialist r p li
tru îuilep i.iirea planului agricol.

In anul 1917. ditoi.ă succeselor 
dpbân t iii auricultuiă, 2118 
colhoznici. colhoznice și spe
ciali; i agronomi au primi titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste”. Acest 
titlu a fost conferit pentru . bține
rea unor le.olte superioare d grâu 
la 6'5 |x'rsoano, pentru oz li 219 
persoane, pentru grâu i o z la 70 
de persoane, pentru bumb ic la 301 
pei's'jane i'en'ru sf.clă de zal'ar m 
147 per oane, pentru porumb la 246 
ptioane. pentru in, c nepă, ceai, tu
tun, cartofi la 58 p rsoane, pentru 
o înal ă productivitate în c eșterca 
vițeilor la 412 persoane.

Dintre ce 2118 de oameni ai 
muncii, care au primit litiu' de ,,E- 
rpu a| Mumii Socialiste” au I st 
277 președinți de colhozuri, 238 
brigadieri, 851 de șefi d grupă, 41 

■de agronomi. 349 de ciobani, e(c.
tn 1917 un număr d 4 97 agri- 

ctrtlOri au fost decorați cu Ordinul 
j.Lenin”, 12.372 de oameni ai mun
cii au fos. decorați cu Ordinul „Dra
cul Roșii”, printre care 4)36 |> ti- 
tfu ob inerea de recol.e sup rLait 
de grâu, 3399 pentru orz, 284 pen
tru griu și orz, 724 p nțru s L'clă de 
Zahăr, 1147 p n ru bumbac și 646 
pentru1 porumb eti

Pentru realizări impor.ante în da- 
mttnul agricu turii au fost decorați 
cu medalii 37 945 oameni ai i: undi.

tn 1948, rândurile fruntașilor în

Pin exo^iența comitetului de întreprindere 
al uzi i KihQV din Leningrad

| ȘEDINȚELE DE PRODUCȚIE |
_________ sau ._________

1
CUM A LICHIDAT SECTORUL MAISTRULUI BOTOV 

NEÎNDEPL1NIREA PROGRAMULUI DE PRODUCȚIE

in nenumăratele secții ale uzin i KIROV au loc în fiecare zi zeci 
de ședințe de p oJucție. La a.este ședințe se discută problemele la or
dinea zici: sporirea piroductivLății muncii, lupta contra rebuturilor, 
feconomisirea combus.ibilu ui și a materiilor de care depinde succesul 
îndeplinirii obligațiilor social,ste.

To uși, ședințele de producție nu sunt pretulinJeni bine organizate.
Fap ul că nu se aplică hotărî rile luate la ședințele de produc

ție ți i u se realizează propunerile munci.orilor constitue una din 1 psu- 
rile ce e mai mari.

Corni e.ul de întreprindere și comisia dc salarizare reorganizândședin e e de producție în baza decizi 
|or Sovietice, înlătură cu persevere

Sectorul maistrului Batov din sec
ția II a mecanică nu îndeplinea p o- 
grarnul de producție în mod s ste- 
malic. Președin ele corni iei de sala
rizare a comi.etului de î.itn prindere 
— tcv. Hmeinski și peședin.ele co
mitetului secției mecanice au înce
put să caute diferite mijloace pen
tru lichidarea acesior neajunsuri

Tov. Hmelinski a propus să se 
-convoace o ședință de producție a 
muncitorilor din sectorul respectiv 
și împreună cu dânșii să fie cerce
tate cauzele ce-i împiedici ca să-și 
îndeplinească sarcinile de produc
ție. Președintele comitetului de sec
ție, iov. Strâcov, cu un gest de 
descurajare, a încercat să-i dovedeas
că Iui Hmelinski că toate acestea nu 
vor ajuta la nimic.

— Oare d-ta, Alexandru Aîexan- 
rfrovici crezi întEadevăr că noi n'atn 
'ăcut nimic în această direcție?, a 

muncă s’au mărit.
In decretul din 10 Februar! ■ I )49 

al 1‘rezi.liuinului Sovio ului Suprem 
al U.RS.S. s’au relevat succes le a 
grindurilor din regiunea Krastn dar

In urma obținerii unor reci ite s i- 
p-rioire de grâ.i și fl >area s aratul 
a îndeplinii ii la termen a 1 vrâ i or 
către Stat și a pidgâtirii perlele a

In Regiunea celui
In regiunile ditt apropierea Vo'L 

gei, există un sat care se numește 
Somovâi Soloneț. Acum 12 ani ge<> 
Io I sovietici a i sosit aci 11 căuta
rea de petro! Ei au făcut lucrări 
de foraj, intr’o pidurico din a;ro- 
pieie.i salului și țițeiul a ț ișnit ca 
apa diutr’o fân.âiă arteziană. Din 
ziua aceea a început am na,a/ea r - 
giunii „Samarskaia buca” —■ care 
este considerată perla celui de-al 
,,Doilea Baliu”. Centrul raional — 
So uovâi Soloneț s’a transformat cu 
totul în ultimii ani. lut ’un r tm v r-

In industria de tractoare șl automobile din UffSS.

In anul 1949, la fiecare doi muncitori, 
un rajionalizator

După datele furnizate pe planul 
de rațotalizarc al Ministerului p n- 
tru Industria de tractoare ți automo
bile, în 1949, fiecare muncitor, in
giner și tehnician din aceasti ra
mură industrială Va realiză în mt- 
die o economie de 701) ruble, prin 
irttroduce.ea tioilor metode de rațio
nalizare.

In 1948, în uzinele de tractoare 
și automobile au fost înaintate 
63.245 de propuner de raționalizare.

or Consiliului Ccn'ral al Sindica.e- 
ță aceste neajunsuri.

întrebat Strâcov. Te rog să mă crezi 
că orice am întreprins n’a drt rezul
tate. La adunare vor veni vreo 5 
oameni, și nu se va ajunge la nicio 
îinbună ățire.

— Ei bine, bine, zise Hmelinski, 
când văzu că Stârcov are de gând 
să-l contrazică, hai să convocăm o 
adunare și aco'o te vei convinge.

în sectorul maistrului Batov a f st 
afișat un anunț prin care se aducea 
la cunoștința muncitorilor că peste 
trei zi e va avea loc o ședință de 
producție a sectorului. La ordinea de 
zi a acestei ședințe figura o sin
gură problemă: ,,Dece sectorul nos
tru nu-și îndeplinește programul de 
producție?”. Referatul a fost făcut 
de tov. Batov. Muncitorii au fost In
vitați să ia parte la ședință.

A sosit și ziua fixată. Totul a 
fost pregă.it, totul a fost prevăzut. .. 

semințe or pentru campania d I isă- 
mânțări din piiinăvaiă. 17 agri ultori 
din Krasnodar au c-rj»dlat titlul de 
„Erou al Muncii So ia l te”

Aiejiș ti bl a fo t decernat li 26 
de Imn ași ai agrilll urii ui i r giu- 
linea Kiasnoiarsk și li 41 de st.i 
liano\i? i ai ..gricul urii uin regiunea 
Kemeiovo.

de al doilea Baku
tiginos au aparul localități n mi o 
rașe ca: Oirajnos, ZoJm e Solneci 
nuia Eoliana, lablonevui-Gorag, cu 
străzi și bulevarde cu școli ș pa
late de cultură, cluburi și cinema
tografe.

In Io. „li a.ea Otrajnoe a’a deschis 
în 1917, o ș oală medie, tu care 
învață aproape 709 elevi. In 1947, o 
școală aseinană oare a f st deschisă 
și în locali.a.ea Zolin e.

Astfel s’a născut In deșiima pă
duri or de pe țărmu.ile Volg i n ui 
centre culturale.

Numărul inventatorilor s’a mărit de 
două oii In a elaș timp, economia 
apua ă realiza ă în urma propunerilor 
aplicate, a erescifP, în comparație cu 
anul precedent, cu 31 la sută, — 
reprez.en ând o sumă de 150 milioa
nă ruble.

In uzina de automobile „Molotov” 
din (jorlci, la fiecare 109 de mun
citori există în medie 63 de rațio- 
nalizalori. Așadar, li doi muncitori 
unul este raționalizator.

dar scopul n’a fost ațin : numai câți
va au venit la ședință.

— Acum ce sa facem, a spus Hme
linski, vom fi nevoiți să renunțăm la 
darea de seamă a șefului de sec
tor. Totuși, după ce nfi-am întâlnit 
să discutăm puțin, să vedem ce a- 
nume împiedică mersul normal al 
muncii în acest sector.

La început convorbirea lâncezea. 
Toată lumea tăcea. Dar iata că unul 
din cei p.ezenți începe să vorbeas
că. După el au urmat al|ii. La a- 
ceastă ședință s’a constatat că sec
torul este .ipsit de cele mai e emen- 
tare coi®,ii de muncă, unsori, to
cila este defectă, nu se strânge la 
timp șp.anul metalic, etc.

Când discuțiile au luat sfârșit, s’a 
citit proeclul hoiărîtor întocmit în 
timpul schimbului de păreri. Fie 
cuprindeau toate măsurile practice 
propuse de muncitori în timpul șe
dinței. Erau vreo 15 propuneri De
oarece realizarea acestora nu r aliza 
ni.i f.mduri sp'ciile nici t m, înde
lungat, s’a stabilit un termen de 
două zile pentru îndep inirea lor.

Unul dintre par icipanti. neavând 
încredere în realizarea acestor pro
puneri, a spus:

— Oare nu se va repeta și de 
data aceasta povestea veche cu pro
punerile care se înregistrează și a- 
poi se pun la coș?

— Ca să evi.ăm aceasta, p opun 
să alegem pe cineva care s:i contro
leze îndeplinirea hotărîrilor luate, a 
spus Hmelinski.

Tovarășul Martinseanov, președin
tele comisiei de salarizare a co
mitetului de secție, a fost a es res
ponsabil pentru con rolul îndeplinirii 
honrîri'or luate în ș Itnță.

In di;..,neața următoare, tovară
șul H i tinsk; împreună cu tovarășul 
Martinseanov s’au dus la șeful sec
ției. Ci.ind hotărîrea ședinței de 
producție, șeful chemă îndată pe a-

In în recerea socialis.ă p ntru înde
plinirea înainte de termen a i la- 
nu ut cincinal de după războiu t. au 
anga.at sile de u/ine din Ural.

Pun.re uzinele Lare jiu prrte la 
.11.1 ie sunt și g.gauții indii Iii I 
din Ural: uzina de con.trucțil de 
mașini grele și uzi ia de vagoane. 
Iriain e de a șcînna acoidui î.lr.ciiil 
so.ia is e, coc ivele acestor două u- 
zine au luat contact p i.i de r gați 
bpedali pentru a lontrola situația 
producți i și îndep niirea londiții- 
lor re or mai impar an e ale j lanului 
După aceea s’au ’.cin.ia li Nijni 
Tagi acoidui p ntru inoeccr a din
tre ace te uzine.

Fabrica textilă din Gavrilov-lama,
înaintea Revoluției și astăzi

In anul 1917, fab ica di t (javri- 
lov-lama, a capitalistului Lokalov, 
era înapoiată din punct de vedere 
tehnic. Ea nu acea apoipe deloc 
războaie me.anice d. țesut Zi a d 
lucru era de 12-13 ore. Condițiile 

de viață și de adăpostire ale mun
citorilor erau f iar,e proaste. Intr’o 
cămăruță de 12 m. pitrați locuiau 
8-9 per oane. Chiria reprezenta 25 
la sulă din salariul uimi i orului

in 1925. nivelul p oducției aces
tei fabrici se apropia de n.velul ante
belic.

In 1930, fabrica a fost complect 
electrificată.

In 1936.37 s’au montat lăzboaie 
mecanice de țesut de tipul , AT 5 ’.

In timpul războiului d ■ Apărare 
a Patriei combinatul a lucrat pen
tru nevoile frontu.ui. Pentru reali

julb.ii ăi i le ceru si îndeplineas ă 
ia timp toate p.opunerile. In ace
iași zi au fost aiuse ia s cție -â pe 
pen.ru ș ergerea mâinilor, einulsium 
uiei. Până :eara a fost r par.ita to
cila și a fost strâns ș anul metalic. 
Trecură trei zile și tu convocată o 
al.a ședin|ă de p oducție pe s.ctor. 
La această ședință, tov. Martinsea- 
nov a vorbit despre îndeplinirea p.o- 
punerilor.

Apoi s’a discutat despre ordinea 
de zi a ședinței vii oare.

- La noi strungarul C zlova nu 
în.lej ineș e norma stabilita — a d - 
ciarat responsabilul -indicai, Aihi- 
pov, Trebue să cerce.ăm cauzele pen
tru care tovarașa Cozlova nu arc 
spor la muncă.

Propunerea tov. Arhipov a fost 
primi.a. A urmat una din c le mai 
interesante ședințe de producție. Ea 
a avut loc chiar la 1 ,cul de munca 
al tovărășii Cozlova. Expunerea ei 
n’a fost lângă, dar foarie e ocvenlă. 
Astfel, tovarășa Cozlova a arătat 
toate defectele mașinii la care lu
cra și a lămurit în. c? măsură ele 
o împiedică să ridi e produc ivi.alea 
muncii: capul divizor multiplu n’are 
fixator, ceeace pricinuiște multă 
pierdere de timp, contra piulița a- 
vansului automat nu este în stare 
bună și asta are drept urmare o 
pierdere de timp. Lipsind calibre 
simpi, munci oarea este nevoi'ă să 
se folosească de micrometre. Toate a 
cestea o împiedică sa și mărească 
produc ivitatca muncii.

lini dau toata silința și vreau 
să-mi îndeplinesc sarcina, dar ve
deți, dv. singuri, tovarăși, că la un 
asemenea strung nu se poa e l era ; 
e un adevărat chin — Zise tovaiășa 
Cozlova.

In urma hotărîrii luate în ș dința 
de producție, șeful secției a fost 
rugat să repare mașina la care lu
crează tovarășa Cozlova și să i isc

Cons.ructorii de vagoane și ma
șini și-au luat angajam n ul de a 
îndeplini [/anul cincinal pâ ă la 1 
Mai, in CI eace p iv-ște nivelul de 
producție, t iiâ.ia li 5 I i ccmbrie 

vo uimii total |ie 1949 Sau luai 
sarcini como e pen iu am liorarea 
caii a ii mumii pentru accelerarea 
fondului de rulment p n ru int n- 

■■ curea vonstrucp I de ol a c etc.

Stahanovisiul Pom maiev tăietor 
do mu ale dela u/ina de mașini, a 
îndeplinit dela în eputiil | anului cin
cinal 19 no m • anuale in acum 
ea;e m întrecere individuala ca c I 
m ii bun t iie;o de metal d la uzina 
de vagoane ..Novojilov”.

zările sale i s’a conferi: de 5 ori 
drap ul Comicului Executiv a| 
Sindicatelor și al Minis erului indus
triei |e viile din U.KS.S,

In 1916, fabrica Iui Lokalov p r>- 
du ca I ini.ioane metri d ț saturi, 
Astăz1 intieprinde.ea oci li La St a- 
ua socialismului” produce o canti
tate de câteva o i inul mare.

Pana in 1917 fab ica nu ivi de
cât un ingur medic. A azi, [* I ngă 
fabrica există o policlinică cu c le 
mai moderne instalații având sec
țiuni de lizioerapie, chirurgi.-, d n- 
tistică, Roentgen, etc.

huna ' evoluției îi jurul fibri- 
cei exis.au 12 cârciumi As azi p.- 
lângă combina ,unt 0 g adim de 
copii, câteva • v e, un c ub o bi
blio eca cu Iti.UJO de votum a ,1 
biblio.ecă tehnică de p cialitcte.

I una la dispoziție s.uleie necesare.
Cozlova a fost trecută imediat li 

schimbul de noap.e și in car>ul zi
lei mașina a fost rejgffată. In ziua 
urma.oare, ițiuncitoarea a depășit 
norma.

La a treia ș dința de p oducție 
s’a discutat despre u iiizai a m.ixi- 
mă a u i ajultii După re;era ul ii ais- 
tru ui au imdpu de bateri vii Mun
citorii au vorbi, concret. S’a vaZut 
că oamenii au veni la ș lință. d pă 
ce au lef.cctat a-upra propunerilor. 
Frezorii au pus în fața ș „int i pro
blema pompelor de r icire. Deoarece 
strungurile sunt înzestrate cu ac st 
fel l'c pompe, frezorii sunt n voiți 
să Iu reze cu viteze reduse de tă
iere. Strungarii au p.< is ca să fie 
Iransforinat în mers autrmat tproduc- 
liv) mersul gol de în oarcerc a ma- 
șinci. Prin a.easta ci vo î lătura 
munca manuală și m canizând p o- 
cesul. vor icași să ridice p oduc.iri
tarea muncii.

Multe p opuneri au fost ad ise la 
această ședință de p oducție.

După ședință, a tivișii •.iidicali, 
au avut mul! dc lu ru Nu le-a fost 
tocmai ușor ?ă gă cască imediat 
prin magaziile uzinei pompele de a 
căror exis ență uitase a d mult. Si 
cu mare greutate, după multe frâ- 
mâit ări, au reușit să devopfcre rno- 
toare'e electrice necesare mersului, 
au ornat al mașinei. P i ședinl le co
mitetului de secție a recurs li știu
torul comitetului de partid, și ast
fel mo oarele au fost adus li t mp, 
iar propunerile au fost realizate.

Sectorul a început să organizeze 
regulat ședințe de p oJucție. Astfd 
s’a intio.lus ordine îi muncă, s’a 
întărit discip ina și simțul de răs
pundere. Sectorul nu mai rămâne în 
urmă, ci ocupă primul loc în în
trecerea socialistă.

preg%25c4%2583.it
pen.ru
exis.au


fdin câmpul muncim
La uzinele I. S. S. Hunedoara calificarea 
muncitorilor se desfășoară cu intensitate

— 338 muncitori necalificați ui mează cursuri de calificare
— 130 muncitori urmează cursuri de alfabetizare

HoUrlrile și acțiunile tineretului din Deva
in cadrul „Soptainâmi Mondiale a Tineretului'

Una din problemele actuale 
pe care conducerea Uzinelor I.
S. S. Hunedoara dm inițiativa 
organizației de Partid și-a 
pus-o in față, este calificarea 
muncitorilor dm diferite ra
muri de activitate

1‘entruca. datorită neglijenței 
criminale cu care regimurile ca
pitaliste din trecut au tratat) 
problema calificăm, in prezent 
la Uzinele din Hunedoara lu
crează un mare număr de mun
citori nec di ficați.

Regimul de democrație po
pulară, in cărei Partidul oame
nilor muncii are rolul de con
ducător, paralel cu permanent i 
desvoltare a industriei, se stră- 
•duește să ridice noui cadre teh
nice corespunzătoare ritmului 
rapid al producției impus de 
Planul de Stat pe anul 1949, al 
construirii societății socialism 
in țara noasi-a.

Pk* linia acestor preocupări, 
la Uzinele JSS Hunedoara au 
fost înființate mai multe școli 

-de calificare, in care muncitorii 
își însușesc o temeinică pregă
tire profesională.

La începutul anului când au 
fost înființate, aceste școli au 
fost frecventate numai de 60 
elevi. Insă, prin muncă intensă 
de lămurire, dusă de organiza
ția de Partid și sindicat, până

Cursurile școlii de alfabetizare 
din Petriia-Cimpa au luat sfârșit

In șina de 27 Martie a. c. a 
*vut loc în localitatea Petrila- 
Citnpa, examenul de fine de an 
al școlii de alfabetizare.

In acest examen au luat par
te 29 de elevi care au fost su
puși la probe scrise și orale a- 
supra celor învățate in cursul 
celor 4 luni de școală.

In timpul examinării au luat 
parte delegați ai PAIR, UTM,

1WTKE 81 iS
(Urmare din pag. I-a)

limba româna, maghiară și germa
nă, să se transforme doar într'un 
muzeu în care din când în când — 
invoibnrând colbul — mai pătrunde 
<1. bibliotecar să mat , pună în or
dine” cărțile. Așa a ajuns biblioteca 
cea mai bogată din PetroșenI să nu 
mai aibă nici un cititor.

Și toate acestea se întâmplă sub 
privirile încântate ale tovarășilor 
dea Sindicatul Miner, mândri că 
n’are nimeni bibliotecă ca „El" și 
convinși că dacă șoarecii — nestin- 
gheriți prea mult de inoportuni — 
n’o să Ic roadă cărțile, se vor pu
tea lăuda și peste 100 de ani cu 
ceea ce au făcut pentru ridicarea 
culturală a celor ce muncesc.

Să luptăm cu un nou avânt 
pentru îndeplinirea planului de însâmânțâri
_______(Urmare din pag l-a)_____  
multe grarie. deci mai multă pâine 
pentru muncitorii dela sate și orașe, 
înseamnă mal multe mașini, mai 
multă stofă ți (esături, mal mtilți 
bocanci, deci o viată mai bună pen
tru to(i cei ce muncesc.

Deaceea, chiaburlmea se pune 
de-a curmezișul insământărilor.

Dar deaceea țărănimea muncitoa
re îndrumată de organizațiile de Par
tid trebue să vegheze, să muncească 

mai hotărât, să nu lase nici un pe

in prezent numărul muncitori
lor care urmi iză aceste cursuri 
de calificare a crescut la 338.

( nrsuriie de calificare sunt 
predate de tehnicienii cei mai 
buni ai uzinei, in afara progra
mului de muncă.

Deși nnpirtanți acestor șco
li de cal ficare este bine cunos
cută, unele secții nu le-au dat 
atenția cuvenită, iar muncitorii 
necilificați care lucrează in a- 
cestc secții, n’au fost îndrumați 
să urmeze cursurile de califi
care. Da pildă, secția Furnale 
are un număr de (150 muncito
ri, dintre care 468 sunt necali
ficați ; insă niciunul dintre a- 
ceștia nu urmează cursurile de 
calificare. Deasemenea, maca
ragiii dela secția O. S. Al., care 
deasemenea sunt neca'.i ficați, 
n’au fost îndrumați spre aceste 
școli.

Un exemplu de felul cum a 
știut să îndrumeze muncitorii 
spre școlile de calificare, este 
aoela al secției mecanice și elec
trice, ai cărei muncitori for
mează marea parte a școlilor de 
calificare

In cadrul Planului pe anul 
1949, conducerea Uzinelor ISS 
Hunedoara are programat pre
gătire.! a 1520 muncitori indus
triali din muncitori zilieri, 680 
muncitori calificați din munci-

,ri UFDR din localitate, precum 
și un mare număr de fărâm.

După terminarea examinării 
elevilor a luat cuvântul tov. in- 
văfător Pătrășcoiii Nicolae care 
a arătat importanța cursurilor 
de alfabetizare, după care elevii 
absolvenți și-au luat angaja
mentul de a învăța și pe mai 
departe cu aceiași sârguință, 
spre a deveni mai folositori tu
turor.

16 și 18, iată doua ore între care 
nu se întâmplă — cu toate așteptă
rile — nimic la b:blio*eca clubului 
,GI>. Apostol” din Petroșeni.

Și atâta timp cât cele două ore 
nu se vor transforma în PATRU, și 
,,Vineri" nu va fi în fiecare zi, iar 
cărțile necitite de nimeni vor conti
nua să doarmă în rafturi liniștea 
poate domni în liniște, în sal? iar 
praful poate să devină mai gros de 
un deget. Dar până când bibboteca 
va con*inua să existe doar de for
mă, bibliotecarul și tovarășii dela 
sindicatul miner, nu se pot plânge 
că au făcut prea mult pentru lumi
narea masselor. tțlici chiar Vinerea 
între orele 16 și 18.....

m. i. m.

tec de pământ neinsământat. De 
aceea organele agricole au sarcina 
de a munci mal intens — sub toate 
formele — pentru buna îndeplinire 
a planului.

Țărani muncitor-!, vigilent! șl ho- 
lărâti dați un nou avânt bătăliei 
insământărilor. Rodul lor e al vos
tru șl al întregului popor muncitor. 
El ingrădește pu'ința ciaburimli de 
a vă mai jefui șl asigură pâinea 

voastră și a muncitorilor dela orașe. 

lori indu'-triuli șl 71 maiștri 
din rândurile celor mu buni 
nimicitori calificați.

Deasemenea, la Uzinele ISS- 
11 unedoara, incă dela începu
tul anii ui 1 fost înființată o 
școa'ă de alfabetizare, urmată 

<D 130 muncitori ai uzinelor, 
neștiutori de carte. Școala 
funcționează sub conducerea u- 
nui comitet de îndrumare for
mat dm reprzcnlanți ai orga
nizației de Partid, sindicatului, 
organizației UTM, și Ul'DR 
Cinstirile sunt pridate volun
tar de învățătorii de’a școala 
elementară din localitate.

Astfel, la Uzinele ISS-lIune- 
doara, se desfășoară o intensă 
activitate pentru pregătirea de 
noui cadre, care să asigure des- 
voltarea socialistă acestei între
prinderi de bază.

C. B. coresp.

sunt valahile până la
15 Aprilie 1949

Ministerul Comerțului și A- 
limentației aduce la cunoștință 
că valabilitatea cartelelor de 
îmbrăcăminte expirate la ?t 
Martie 1949,- s'a prelungit până 
la 15 Aprilie 1949.

La 15 Aprilie 1949, miră în 
vigoare nouile cartele de îm
brăcăminte pe anul 1949.

Farmaciile au ImI 
îu oritta Hui 

(Uraara dla l-s^
precum și buna aprovizionare a po

pulației cu medicamente de calicite 

Și la preț oficial.

Pentru a corespunde adevăratului 

rol pe care ele trebue sa-1 aibă, s'a 

hotărât naționalizarea acestor ăni- 

tâți, ele devenind instituții saniiare 

de Stat, capabile sa asigure o bu

nă difuzare a medicamentelor în 
rândurile populației muncitoare-

Pe baza decretului la naționaliza
rea farmaciilor, laboratoarelor, etc., 
au fost trecute in proprietatea Sta
tului 2 farmacii din Petroșeni, far
maciile din Hațeg și Lupeni, precum 
și celelalte unități de acelaș fel din 
județul nos'tru.

Republica Populară Română 
Judecătoria Populară mixta

Petroșeni
Județul Hunedoara

Dos. Nr. 1048 din 1948
Cartea de Judecată civilă Nr. 1048 

din 1948
Ședința publică din 10 Martie 1949 
Judecător: Dr. S. Mascovescu; A- 
sesori populari: Macula Alexandru, 
Săceanu Constantin; Grefier: Gli.

Stănciulescu.
Pentru aceste motive, 

in numele legii

Hotărește:
Admite acțiunea de despărțenie 

introdusă sub nr. 7976 din 1948 și 
pentru motivul prevăzut de art. 212 
cod. civ. insultă desfacerea căsăto- 
liei încheiată la data de 27 Ianuarie 
1948 între reclamantul Voina Vasile,

Săptămâna Momii dă 11 Tine
reții in Democrat, dintre 21-28 
Marii; s'a desfășurat sub sem
nul lujilei împotriva mqierialis- 
mulm, a unei puternice mani
festații de dragoste a tineretu
lui față de Partidul clasei mun
citoare și marea Uniune Sovie
tică, conducătoarea luptei jzvu- 
tru pace.

Cu 6cizia deschiderii Sațilă- 
inâiici la Deva a avut loc in -ala 
teatrului „Progresul” un intc- 
ting unde tov. Nicula Trai 111, 
membru in Biroul Județenei IJ.
T. AL a vorb-l <h-ț»re închide
rea lucrărilor Congresului de 
Unificare, de+pre însemnătatea 
săptămânii, despre lupta F. Al. 
T D ului și realizările sale.

Ziua de 22 a fost sărbătorită 
sub semnul întrecerilor in mun- 
I . intre tinerii muncitori și e- 
levi dm ateliere ș, scoli.

() deosebită atenție a fost a- 
cordată zilei de 23, ziua ir.vă- 
țătur 1 nnrxiste-lemmsle a cul
turii și a științei. In dupăma--a 
ace-tei zile, pe cartiere, pe 4co- 
li, pe clase, au fost organizate 
cercuri de studii și cercuri de 
citit antrenând 328 de interi.

Seara, in sala festivă a Școa- 
lei Pedagogice din locaht 'te a 
avut loc două conferințe des
pre „Importanța științei mar- 
xiste-leniniste'' și „Industria 
Sovietică" ținute -le către ilevi, 
atrăgând un număr de ție-te 
700 de tineri și tinere. Confe
rințele iu fost urmate de un 
program artistic.

Ziua de Joi a fost destinată 
manifestării solidarității inter- 
națion i’e a tinerelului demo
crat. Din întreg orașul s'au a- 
nunțaJ, tineri și tinere care, or
ganizați in echipe .au vândut 
cocarde pentru ajutorarea ti
neretului din co<-’jm.

Sădirea pomilor sa făcut ti 
cadrul unei adevăr ile sărbăto
ri La această acțiune au fost 
mobilizați peste 500 de tineri 
:âd nd peste 9.-100 puieți.

Z.ui sportului s’a desfășurat 
într’un spirit sănătos de elan 
tineresc plin de entuziasm. Te

Tractoarele stațiunii de Mașini și Tractoare 
din Orăștie ară ogoarele țărănimii 

muncitoare organizate în cete
(Urmare dh pag. l-a)______

să-și intensifice munca de agi
tație. Să arate țărănimii mun
citoare atât avantajul arăturii 
cu tractorul cât și cel al orga
nizării in cete

56 țărani s’au organizat până 
eri în cete. Alți 51 au încheiat 
cotracte individuale cu Stațiu
nea Acest lucru arată că dacă 
intr’o măsură, țăranii muncito
ri știu că e mai bine să are cu 
tractoare, nu cunosc destul ușu
rările de plată pe care le aduce 
organizarea in cete, pa lângă 
alte avantaje pe care le obțin 

I prin desființarea haturilor. Și 
' în această direcție va trebui să 
| se ducă o mai intensă muncă de

domiciliat în Petroșeni, Județul 
Hunedoara și pârâta Eugenia Voina. 
domiciliată în loc necunoscut și în
scrisă sub nr. 7 din 1948, din regis
trul stări, civile pentru căsătoriți al 
comunei Petroșeni.

Despărțenia se pronunță in favoa
rea pârâtului.

In baza art. 14 legea actelor de 
stare civilă ordonă comunicarea 
prezentei la rămânerea ei definitivă 
cu ofițerul stării civile a comunei 
Peroșeni, pentru a race cuvenita 
mențiune de desfacerea căsătoriei 
re marginea actului respectiv.

Cu apel în 15 zile dela comuni
care.

Dată și pronunțată în ședință pu
blică astăzi 10 Martie 1949. 
Judecător, Dr. S. Mascovescu

Grefier, Stănciulescu Gh.
Asesori populari: Macula Ale

xandru, Săccanu Constantin 

terenul de p-irt s'au întâlnit ti
neri inimi itori, soldați și elevi. 
< ei 100 de portivi prin ]>ro- 
bi-'e lor au atra.-. un număr de 
peste 1500 de Jp«cLatori.

In cadrul muncii \-/unt ire 
<1 11 z-ua următoar . reali
zat 2000 11.p. de nivelare și de 
I dozare 1 terenurilor din fața 
uar.i, ■ ' - nat un șanț de- 75 
m. deasemenea a ameinjat 
parcul „1 il.mon Sârbo’ dm lo
cal tale, prestându-se 1.350'ore 
vo'untare.

In ziua de 28 a io-t pregă
tită o conferință publică unde 
Iov. Opriși, membru in B-r->ul 
Județean IJ. T Al, a conferen
țiat detpre întâmpinarea celui 
de al Xf-le.a l'ongres al Qoin- 
somolului”. C11 ace t prilej' cei 
pi-te 700 d« participanți și-au 
manifestat mipati î și dragos
tea față de glorio-ul (jiUl'Oliol 
conducătorul luptei tineretului.

MAIA AR J.L DUVIi' 
core>|>ondent voluntar

LA BAIA DE CR1Ș

Săptămâna Mondială a 1 1- 
ntretului 1 fost încheiată la 
Ba a de Criș, prntr'tin frumos 
și reușit festival artistic cul
tural și printr'o întâlnire sțior- 
tivâ a t n< retului din localitate 
cu tineretul dm Brid, in ziua 
de 27 Afartie.

Programul a fost precedat 
de conferința tov. Alorani 
Elena, care a arătat libertățile 
de care se bucură tineretul in 
Republica Popu'ară Români. 
Zilnic — a arătat conferenția
ra -— sunt descoperite noui ta
lente tinere ținute in 'întuneric 
sub regimurile burghezo-moșie- 
rești din trecut. Aceste talente 
îndrumate de Partidul clasei 
muncitoare obțin noui și noui suc
cese in toate ramurile de pro
ducție.

Ga încheere a arătat marile 
sarcini ce stau in fața tinerilor 
din uzine, depe ogoare și școli 
in actualele condiții de con
struire a socialismului.

AIIIIA1 POPI iVTCI, coresp.

lămurire. Va trebui ca toți ță
ranii muncitori care incă până 
acum nu și-au arat pământurile 
să facă acest lucru — organi
zați in cete — cu ajutorul SA1T.

♦ * *Și muncitorii tractoriști au 
la rândul lor sarcini importante 
de îndeplinit. Ei vor trebui --ă 
dea un ritm mai viu munc i Jor, 
să obțină — prin buna ingriji- 
re a tractoarelor și continua 
perfecționare profesională — 
un randament și mai mare.

Pe de altă parte, se observă 
la unele echipe — ca de pildă 
cea a tractoristului I-'ilip dda 
Turdaș—un consum exagerat de 
ulei care, li un tractor de greu
tatea I se ridică la 4 kg. Tot la 
Turdaș, nu de mult, unul din 
cele 4 tractoare s’a gripat.

Această stare de lucruri ara
tă că trebue dată o mai mare 
atenție realizării unui regim de 
economii și pe de altă parte tre- 
bue acordată o mai mane aten
ție mașinilor.

* »
S. M. T.-urile au in desvol- 

tarea agriculturii noastre un rol 
deosebit de insenuiat. Deaceea 
pe lângă o intensificare a mun
cii lor proprii, se cere și o ga. 
nizațiilor de Partid să le. acor
de un sprijin mai puternic și o 
îndrumare mai atentă.

Ceeace s'a făcut până acum 
la SAfT-Orăștie e un inceput 
bun. Dar numai printr’o muncă 
mai intensă, ei va pute, să-și 
ducă la îndeplinire intreg p'a- 
nul de munci, să devină un spri
jin și mai puternic al țărănimii 
noastre muncitoare.
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evehimejltele zilei
Memorandumul guvernului Uniunii Sovietice 

cu privire Ia pactul Atlanticului de Nord
MOSCOVA 1 (Rador), - TASS 

transmite textul memorandumului 
guvernului Un'unli Sovietice cu pri
vire la tratatul Atlant cuiul de Nord.

La 3] Mart e. guvernul Uniunii 
Sovietice a trimis prin amasadorii 
săi guvernelor Statelor Unite ale A- 
merlcii, Franței. Belelei, Olandei, 
Luxemburgului si Canadei următo
rul memorandum cu privire la tra
tatul Atlanticului de Nord:

La 18 Martie, departamentul de 
Stat al USA a publicat textul trata
tului A'lant'culul de Nord, pe care 
guvernele Statelor Unite ale Ame- 
ricii, Marei Britanii, Franței, Bel
giei. Olandei. Luxemburgului și Ca
nadei intenționează să-l semneze 
peste câteva zile.

Textul tratatului Atlanticului de 
Nord a confrmat pe deplin cele spu
se în declarata Minis erului Aface
rilor Extern” al Uniunii Sovietice 
din 29 Ianuarie a. c., în ceeace pr1- 
veste atât scopurile agresive ale a- 
cestui tratat, cât și raptul că tra
tatul AtlanticuLul de Nord contrazic” 
principiile si scopurile Organ zatiei 
Națiunilor Unite ș: angajamentele 
pe care guvernele ctatelor Un te ale 
Amer'cil Marei Britan’i și Franței 
și le-au asumat prn alte trata'e si 
acorduri.

Declarațiile cuprinse în tratatul 
Atlanticului de Nord privitoare la 
carac*erul său de'enslv ș; b recu
noașterea nrncipiilor Organizației 
Nat'unlor Unite servesc unor sco
puri care nu au n'mic comun nici 
cu sarcinile de autoapărare ale păr- 
t lor semna'are, n'ci cu recunoaște
rea adevărată a scopurilor și prin
cipiilor Organizației Na’iun'lor Uni
te. I a tratatul Atl nlicului de Nord, 
participă put-ri mari ca Hatele Unite, 
Marea Britanle s! Franța. Deci tra
tatul nu este îndreptat nici Tmpotr'- 
va Sta*e'or Unite ale 4mericii n!cl 
împotriva Marei Britanii sau Fran
ței. Dintre marile puteri numai U- 
niunea Sov;etică este exclusă d ntre 
părțile semnatare ale tratatului ce-

Minerii din Ghelar au DEPĂȘIT 
PROGRAMUL DE PRODUC UE

(Urtnare din pag. I-a) 
du ajutorul minerilor le-iu pus 
jji practică.

înainte, fiecare echipă, după 
ce extrăgea o oarecare cantitate 
de limonită, spărgea blocurile 
de minereu la măsuri corespun
zătoare introducerii :n furnale

Această metodă de muncă, 
care dadea un ran i.unent scă
zut, a fost înlocuită cu 'dti ■■ 
vietică. Arum, ia e mage rea ’i- 
monitei lucrează duouă schim
buri. Echipa care lucrează in 
schimbul I extrage limonită 
•lin fronturi, iar cea care lu 
crează in schimbul II o sparge 
la d mensiuni'e ștab lite. Prin 

plicarei acestei metode pro
ducția programată de limonită

fost denășită in ultima lună 
• u 90 la sută.
PERFORATOARELE SOVIETICE. 
FACTOR PREȚIOS IN MUNCA 

MINERILOR DELA GHELAR

La începutul anului curent, 
mina Ghe'âr a fost înzestrată cu 
jerforatoare fabricate in Uniu
nea Sovietică. Cu aceste perfo
ratoare, care sunt de o con
strucție superioară, iar mânui
rea lor in timpul perforării se 
face cu ușurință, au dit posibi- 
1 tate minerilor să lucreze, cu 

cace se poate expl ca numai prin 
fap'ul că aceM tratat este îndreptat 
împotriva Un’unii Sovietice.

Fnp'u' că tra a'u! Atlanticului de 
Nord este îndreptat împotriva Uniu
nii Sov'etlce, precum ș împotriva 
țărilor de democrație populară, a 
fo t arătat în mod precls și de re
prezentanții oficiali rl S'atelor U- 
nl'e ale Amerlcii. Marei Britanii și 
Fi antei.

Pentru n s» jrst'fica Incheerea 
tratatul'd Atlanticului de Nord, păr
țile semnalare se referă Ia faptul 
că Uniunea Sovietică ar" tratate 
defensive cu tărie de democrație 
populară Aceste referințe sunt însă 
cu to*u’ llpsl’e de temei.

Toate tratatele de pr'et»nie cola
borare și as's'entă mutuală dintre 
Uniunea Sovietică și țările de de
mocrate popu'ară au un caracter-bi- 
la'eral «i sunt îndreptate numai îm- 
pntriva une1 repe'ări posibil” a a- 
gresiun i germane, a cărei primejdie 
nici un singur <tat iubitor de pace 
nu o poate mb. Pns’b'lita'en inter
pretării lor ca tratate, care să poată

» »n'u?l îndreptate împotriva a- 
Fatflor l’niunVî Sovietice din ulti
mul război. împotriva Statelor U- 
nife, Marei Britan'i ^au Franței, este 
cu totul exclusă.

Ma; mult încă. Uniunea Sovietică 
a încbe:at tra’ate asemănătoare 
în.potriva unei agres'unî germane, nu 
numai cu țările de democrație po
pulară, dar si cu Marea Britanie și 
Franța.

fn contrazicere cu acest fapt, tra
tatul Atlanticului de Nord nu este 
un tratat bilateral ci multilateral, 
care crează o grupare limitată de 
stat și, ceeace este foarte impor
tant. ignorează cu desăvârșire po
sibil,ilatea repetări)! unei agresiuni 
germane, neavând în consecință 
drept scop împiedicarea unei noui 
agresiumi germane. Si întru
cât d:ntre mari'e pu'eri. ca
re au format coa'itia anthitle- 
ristă, numai Uniunea Sovie-

niai mult spor. Deasemenea, la 
l»erforatoareie fabricate in țară 
s’a atașat un dispozitiv vertical 
de susținere cu ajutorul căruia 
găur.le pentru împușcarea fron
tului de minereu se fac intr'un 
timp mai scurt și cu eforturi 
meii mici.
ECHIPA CARE A OBȚINUT SUC

CESE IN ÎNTRECERI

Multe echipe dela minele de 
fier din Ghelar și-au îndepli
nit și depășit normele. Unele 
dintre ele — care au știut să-și 
organizeze munca mai bine, 
care au învățat să folosească 
din plin timpul de lucru, — au 
reușit să realizeze mari depășiri 
de normă. Echipa condusă de 
tovarășul Zanini Ioan, care in 
lunile Ianuarie și Februarie a 
depășit norma cu 14 la sută, in 
luna Martie a dat 54 peste 
normă; echipele lui Răduc Pe
tru și Peticei Moise au dat în 
luna Martie 70 la sută peste 
normă; echipele lui Alic Ican și 
Lup Ioachim au dat 78,5 la 
sută peste normă. Cel mai fru
mos succes a fost obținut de e- 
chipa tov. Dobra Apostol, care 
a realizat pe primul trimestru 
al anului o depășire medie de 
85 la sută.

C. BUTANCHE, coresp.

ilcă mi participă la acest tratat, tra- 
la'ul Atlanticului de Nord trebue 
considerat ca uu tratat îndreptat 
impotr va unuia din aliatli principali 
«I Statelor Unite, Marei Britanii șl 
Fran(ei din cursul ultimului război 
împotriva Uniunii Sovietice.

Participanta .a tratatul Atlanticu
lui de Nord, Iau măsuri militare de 
mare amploare, care nu pot fi în 
n c'un caz justificate de interesele 
de autoapărare ale acestor (ărl.

Măsurile militare de mare amploa
re luate de Statele Unite în cola
borare cu Marea Britanie și Franța 
î” actualele condiții de pace, inclu
zând spor'rea tuturor categoriilor de 
forțe armate, elaborarea planului 
pentru folosirea bombei atomice, 
stocarea bombe^br atonvee, care 
sunt arme pur ofensive, construirea 
unei rețele de baze militare aeriene 
și navale, etc.. nu au nicidecum un 
caracter defensiv.

Menținerea la Washington a ma
relui stat maior comun anglo-ame- 
r'can nrgznlzat în timpul celui de 
al. do lea război mondial, recenta 
înființare la Fontambleau (Franța) a 
statului major nr'litar al așa numitei 
Ur unii Occidentale, precum și in
tenția de a creia imediat un comitet 
de apărare prevăzut prin tratatul 
Atlant'cu ui de Nord, nu constitue 
n'cidecum o indicație a scopurilor 
pașn’ce sau defensive ale semnata- 
r.lor tratatului ci dimpotrivă îm
preună cu celelalte numeroase pre
gătiri mbitare contrlbue Ia Intensi
ficarea îngrijorării și stări de alar
mă și ia atâtarea ist“rrei războinice 
în care sunt atat de interesați toate 
ca^egorile de ațâțători Ia un nou 
război.

Tratatul Atlanticului de Nord are 
de scop să intinfdeze statele ce nu 
acceptă că se sunună d’ctatuțui pu
terilor din grupul angJo-american 
care aspiră la dominația mondială, 
deși temeinicia unei astfel de aspi
rații a fost d’n nou confirmată de 
al doilea război mondial, care s'a 
terminat cu dezastrul Germaniei 
faseste, care dcasemenea aspira la 
dominația mondială.

Printre particinantii la tratatul A- 
iUnticului de Nord se numără șl 
țări ale căror guverne așteaptă să 
traeă foloase pe socoteala semnata- 
r lor mai bogafi ai acestui tratat și 
fac diferite planuri pentru obținerea 
de noi credite și alte avanaje mate
riale.

In acelas timp nu este posibil’ să 
nu se vadă neteme’n’da hotărîrii 
antKnv'etice a tratatului Atlanticului 
de Nord întrucât ș*'e de toată 
lum^a că Uniunea Sov’etică nu in- 
fent onează să atace pe nimeni și nu 
amenință în nici un fel Statele U- 
n:te ale Amercii, Marea Britanic, 
Franca sau celelalte părți semnatare 
ale tratatului.

Incheerea tratatului Atlanticului de 
Nord și crearea unui nou grup de 
puteri este motivată prin slăbiciu
nea Organizației Națiunilor Unite. 
Este totuși limpede că tratatul At
lanticului de Nord nu serveș’e cauza 
consolidării Organizatei (Națiunilor 
Unite, ci dimpotrivă duc» la submi
narea a Tnsăsi temeliilor acestor or
ganizatei internaționale: deoarece 
crearea grupului de puteri mențio
nat mai cus departe de a corespun
de scopurjor ș; pr’ncipiilor Orga
nizatei Națiunilor Unîfe contravi
ne Ch.nrte: acestei orgamzatii.

Părțile semnatare ale trata
tului Atlanticului de Nord sti«- 
Un că acest tratat ar reprezen
ta un acord region.il prevăzut 
ț<r n art. 52 a! Chartei Națiu

nilor Unite. Dar, asemenea ar
gumente sunt cu totul neînte
meiate și de nesusținut. N11 
poate fi nicidecum vorba de 
vreun caracter regional d aces
tui tratat, deoarece Uniunea 
prevăzută prin acest tratat cu
prinde state situate in ambele 
emisfere ale globului și nu are 
'drejit sco|> rezolvarea vreunor 
probleme regionale.

Aceasta se confirmă dease- 
tnenea prin .faptul că. după 
cum s’a anunțat, statele c..re 
nu sunt membre ale Organiza
ției Națiunilor Unite (Italia. 
Portugalia) sunt atrase să par
ticipe la tratatul Atlanticului 
de Nord, deși art. 52 al Char- 
lei Națiunilor Unite are in ve
dere incheerea acordurilor re
gionale numai intre membrii 
Organizației Națiunilor Unite.

Crearea grupului de state al 
Atlanticului de Nord nu se 
poate justifica nici prin drep
tul fiecărui membru al Orga
nizației Națiunilor Unite la au- 
to-apărarea individuală sau co
lectivă. in conformitate cu ari 
52 al Chartei.

Ajunge sa spunem că un a- 
semenea drept, potrivit Chartei 
Națiunilor Unite, se poate ivi 
numai in cazul amu atac ar 
mat împotriva unui membru al 
Organizației, deși după cum 
știe toată lumea, nici Statele 
Unite ale Americii m, i Mărci 
Britanie, Franța sau alte părți 
semnatare ale tratatului, nu 
sunt amenințate de vreun atac 
armat.

Este limpede că referințele 
la art. 51 și C2 ale Chartei Na
țiunilor Unite sunt de nesusți
nut și sunt destinate numai ca
muflării adevăratelor scopuri 
agresive ale grupului militar 
de state, înființat prin inchee
rea tratatului Atlanticului de 
Nord.

Nimeni nu poate tăgădui că 
tratatul Atlanticului de Nord și 
în primul rând art. 5 al aces
tui tratat, contrazice in mod 
direct Charta Organizației Na
țiunilor Unite. Textul articolu
lui 53 al Oiartei, care vorbește 
despre acțiunile de constrânge
re in cadrul acordurilor regio
nale, declară textual că „nici o 
acțiune de constrângere nu 
poate fi luată pe baza acordu
rilor regionale, sau de organe
le regionale, fără autorizația 
Consiliului de Securitate”; cu 
excepția măsurilor speciale pre
văzute față de fostele state ina
mice.

Cu toate aceste, art. 5 al tra
tatului Atlanticului de Nord 
prevede folosirea forței armate 
de părțile semnatare a tratatu
lui fără nicio autorizație a 
Consiliului de Securitate. In 
modul acesta, chiar dacă tra- 
t?.tu'. At1;.oticului de Nord ir 
fi considerat ca un acord re
gional, art. 5 al acestui tratat

este incompat bil cu Chart* 
Națiunilor Unite. Acea ta ara
tă incă odată cât de neînteme
iate sunt toate pretențiile du
pă care tratatul Atlanticului de 
Nord ar recunoaște principiile 
și scopurile Chartei Organiza
ției Națiunilor Unite.

Pe baza celor spuse mai sus, 
guvernul sovietic ajunge la ur
mătoarele concluzii:

1. Tratatul Atlanticului de 
Nord nfi are nimfe comun cu 
scopurile de ajutorare ale sta
telor semnatare ale tratatului, 
care nu sunt amenințate cu ni
mic si pe care nimeni nu inten
ționează să le atace. Dimpotri
vă. acest tratat are un caracter 
evident agresiv și ste îndreptat 
imjwtriva Uniunii Sovietice, 
fapt care nu este ascuns nici 
chiar de reprezentanții oficiali 
ai statelor semnatare ale trata
tului. in declarațiile lor publi
cate.

2. Tratatul Atlanticului de 
Nord nu numai că nu contri- 
bue la consolidarea păcii și se
curității internaționale, care este 
datoria tuturor membrilor Or
ganizației Națiunilor Unite, 
dar el contrazice in mod direct 
principiile și scopuri'e Chartei 
Națiunilor Unite și duce la sub
minarea Organizației Națiuni
lor Unite.

3. Tratatul Atlanticului de 
Nord contravine tratatului din
tre Marea Britanie și Uniunea 
Sovietică semnat în M po
trivit căruia ambele state și-au 
luat obligația de a colabora la 
menținerea păcii și a securită
ții internaționale și de ..a nu 
încheia niciun fel de alianțe și 
de a nu participa la niciun fel 
c'e coaliții îndreptate împotriva 
celeilalte înalte părți contrac
tante”.

4. Tratatul Atlanticului de 
Nord contravine tratatului din
tre Franța și Uniunea Sovieti
că. semnat in 1944, potrivit 
căruia ambele state și-nu luat 
obligația de a colabora la men
ținerea păcii și securității inter
naționale și de ,,a nu încheia 
nici un fel de alianță și a nu 
participa la nici un fel de coa
liții îndreptate îmi* tnva celei
lalte înalte părți contractante”.

5. Tratatul Atlanticului de 
Nord contravine acordurilor 
dintre Uniunea Sovietică, Sta
tele Unite ale Americii și Ma
rea Britanie. încheiate la con
ferințele dela Yalta și Postdam, 
precum si la alte conferințe ale 
reprezentanților acestor puteri, 
ținute atât in timpul cât și du
pă al doilea război mondial și 
potrivit cărora Statele Unite 
ale Americii și Marea Britanie, 
ca și Uniunea Sovietică, și-au 
luat obligația dc a colabora la 
consolidarea păcii generale și a 
securității internaționale și de 
a contribui la întărirea Organi
zației Națiunilor LTnite.
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