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Luptele $i realizările minierilor din Valea-Jiului arată 
calea de urmat pentru muncitorii din tara întreagă 

Prin mărirea producției la îmbunătățirea 
situatei economice a poporului întreg

dlcarea producției de cărbune. In luptă 
cu sabo'ajul din ce In ce mai sist* ma
fie și mal manifest al fostei direcțiun'i 
prestând posturi sup’imeDtare peste cele 
opt ore de lucru cu doi cartofi de 
multe ori, drept mâncare, deibrăcațl, 
muncitorii minieri au cunoscut m mente 
de grea cumpănă. In zilele cele mai 
grele îndrumarea Partidului Comunist, 
exemplul conducătorilor lor, luptătorii 
cei mai hotărâți pentru cauza clasei 
muncitoare, pe care au știut să 1 pre- 
țuiască, le-a fost întotdeauna un în
dreptar. El au înțeles dn primul mo- 
jaenf importanța misirnii lor, socotind 
sarcina măririi producției de cărbune 
pentru as gurarea transporturilor, a re
facerii economice, ca o datorie de con
știință, o d t>rle patriotică, pentru în- 
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Dnaaul către o v'eață mal bună se 
Măreție cu prețul multor sa rlMeii, tre- 
cftad peste greutăți ce nu arareori ar 
putea să pară de netnvlos. Dar la ca
pital a ce 6 iei anevoioase clrăd, se ri- 
(kcă lumnoasă prrspectlva unui viitor 
■al bun, al unei lumi mii drepte.

Nla.nl alții kt țara noastră, ca mi
nierii din Va ea J ului du cunosc mal 
bine începi tul acestui drum pe care 
■al bloa de un an II bătătoresc cu 
palaele lor sspra de muncă, cu toitl 
vigoarea elanului lor nestăvilit. Pilda 
eroismului lor, dator tă căruia au reușit 
«*-s< fcr.tranătățească situata încă de 
p« acum ți tinzâmd pe zl cc trece 
■al b.ne, luminează calea tuturor 
iora cart luptând pentru refacerea 
■onlcă a țării, Iți cuceresc un 
■ai bun.

P«'sp«ctlve noul de propășire se 
deschid ss> In Valea Jiului prin condi
țiile favorabile, care crează muncitorilor 
posibilitatea de a păți b 'tării ia o ri
dicare masivă a producției. Situația a- 
Saentară s’a ImbuaăUțt simțitor, în
fometarea sistematică exercitată de f ista 
dre țlune sabotoare a luat slâ ț t odată 
<u Instalarea nouei direcțiuni democ
rate. A început distribuirea tăind ți a 
jiăntaei In cant tata de un kg. țl ju
mătate pectrn cel ce muncesc la supra
față ți două kg. țl jumătate pentru cei 
se lucrează în mină. Sunt pe cale a fi 
înființate cantine la toate cele șase 
expl stări, care să asigure muncitorilor 
■inieri o masă suplimentară gratuită.

Prld roul contact colectiv, prevă
zând salarizarea In acord s’a d<t po 
slbiit-tca muncitorilor ă ți majireze 
salariile, care variază Intre o sulă șl 
șase sute ds mit pe lună.

Primei: acorda:* muncitorilor subfe- 
rani, ziua ți ți tehnicieni, primele de 
pro ucție, primele de coborIre în mină 
ți primele de randament su t o încu 
rajare puternică a<?ordată celor ce la- 
d- pliresc o muncă mai grea, Influen
tă îd la acel«ș tlmo r dl.area produc
ții

Ef’chle primelor Îmbunătățiri u a 
►•târsiat să se arate chlir din primele 
sile, marcMs printr’o mărire a prodne- 
ției hi luna Noemvrle cu II.OH) de 
tone față de luoa O tdmvrie. Elanul 
nou de muncă, sutele de voluntari care 
•e prezintă silnic la mine sunt semne 
sigure că tendința da urcare crește 
■eriH.

Noulle condiții de vleață nu vor în
târzia desigur si readuci In Valea Jiu
lui ți acele forțe de munci, silite din 
cauza sabotajului aprovizionării al fostei 
direcțiuni reacționate să-și caute exis
tența în altă parte, astfel ca prin pu
teri sporite, muncitorimea din V^lea 
J ului sâ-yl înd'plinească cât mal te
meinic rolul h otărltor pe care 11 are 
mlrirea producției de clibuni în refa
cerea economică a țării Întregi.

Dar, din victoria minierilor din Va
lea Jiului muncitorimea de pretutindeni 
va trage invlțlmlnte caresă-l slujească 
ic )up‘* *i.

Nu a fost ușoară sarcina pe care cu 
atâta entuziasm s’au ang jat să o adu
ci la îndeplinire muncito 11 minieri Încă 
din Noembrie anul trecut, aceea de a 
lupta cu prețul oricărui sacrificiu la ri-

Uzinelede Fier Hunedoara, cel mai 
puternic centru metalurgic pe țeră)(

Cel mat puternic centru metalurgic 
din țară, Uzinele de Fier a'e Statutul 
Hunedoara împreună cu izvoarele de 
minereu de fier din Qhelar stau astăzi 
la baza reconstrucției țării noastre.

Guvernul Petre Groza, care nu pre
cupețește nimic din efortul său, face 
tot posibilul ca tara să Intre In mersul 
el normal, pentru îmbunătățirea mate
rială a celor ce muncesc.

In cluds tuturor greutăților puse Ia 
Cile de gu .rernele reacț'orare de dina
inte de 6 Martie In strânsă colaborare 
cu fosta conducere rea țlonară Ohenea 
Rău a acestei întreprinderi, muncitori 
mei uzinelor Hunedoara a depus un 
efort eroic, pentru a înf flnge pedecife 
ciimlnale, care amenințau închiderea 
fibricl care ar fi insrmnat penie țase 
mii de muncitori fără pâine și un sa
bota] crinrml contra refacerii țării.

Narea Britanie a hotărât naționalizarea 
NINCLOR DC CĂRBUNI

M nisferul britanic al 
energiei tlecWce a-

LCHDRA.
Cărbunelui ți 
dresându se com teti lui minelor ți 
căi hunilor din B roul Internațional 
al Muncii, a declarat că Marea 
Britaole a hotărlt gă naț onalizeze

>

Se face tot posibilul da a menține în 
funcțiune furnalul Înalt șl In aatlaț 
t*mp muncitorimea depune un efort 
pregătindu-se pentru punerea în func
ție al celui de al doilea fuma', care va 
însemna pentru producția metaluiglcă 
de bază i7 mii tone fontă anual în plus.

MSsurl Importante luate 
In vederea asigurării 

desvoltăril producției
In cursul lunii Noemvrle 1945 o de

legație de tehnicieni pricepuți înfrunte 
cu directorul general al întreprinderii 
au plecat In C' li mlovacla, pentiu a 
trata chestiuni irnp utinte In legătnră 
cu tiv area de către statul C<h)slovac 
a materiilor refractare necesare cuptoa
relor țl furnalelor, cât țl de a trata li
vrarea de <ălre Statul C hoslovac a u- 

(Contlnnare In pag 3 a)
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minele deoarece este conv ns cA 
aceasta este o măsuță economică 
justă, f) sa a m i spus că In 
toate țările problemele cărbunelui 
nu vor fi soluționate decât dacă 
statul Iși asumă răs >underea.

SPECULANȚII 
să fie trimiși la ocnă!.

O familie „istorică" de > 
specul; nțl

Ai îndeplinirea scopului ti infom do 
« provoca haosul economic pentru a 
împiedeca refacerea economici a țărg 

Sfa' care un popor întreg trudește dth 
'greu, reacțiunea folosește toate mij oa
ie t ca e îl stau la îndemână. *

Neputincioasă de cele mai multe or 
în fața uriașului elan de muncă pentru 
mărirea producției tn ciuda sabotaju
lui tehnic și economie, reacțiunea s’a 
cuibărit și lucrează cu înverșunare pe 
tărămul speculei, al doslrel mărfurilor, 
în dauna mulțimii nevoiașe, în dauna 
acelora ce nu precupețesc nici un efort 
ta lupta pentru ridicarea nivelului da 
tralu al tuturor celor ce muncesc.

Lucrând tn acest sector reacțiunea 
sabotoare a legilor economice a crtzut 
câ-șl va putea continua nestinghentă 
mârșava operă destructlvă graț e con- 
plicttățli slugilor el cuibărite tn magis
tratură. Această speranță deșartă tra
buc să fie și va fi cu siguranță foarte 
curând spulberată.

Dacă Nelu Mihăllesca, criminalul sa
botor din București a reușit să se facă 
achitat, dacă Pop Candin, speculantul 
din Alba-lulia a scăpat de ocnă, dacă 
atâția alțl sabotori nu-șl primesc pe
deapsa cuvenită, aceste fapte nu vor 
trece fără urmări grave pentru acei 
Judecători care lipsiți de cinstea pro
fesiunii lor, lipsiți de conștiința cetățe
nească na înțeleg să ajute poporul în 
Lpta sa î ^potriva bandelor ae jefui
tori speculanți aplicând acestora pe
depsele cele mai drastice.

Un nou caz de speculă tn stil mare 
a fost descoperit în județul Alba la 
Abrud, datorită vigilenței poliției de
mocrate.

Este vorba de speculantul ing. Lu
cian Borza, fost director al Fabrice! 
de ciorapi Cernăuți, rudă apropiată 
cu speculantul Pop Candin șl lo an C. 
Pop, cundsapft politicieni manlștl din 
Alba-Iulta. lată și mărfurile descope
rite: 100 m pânză albă în valoare de 
circa 3,000 000 lei, 110 kl. zahăr, 
lână f na albă în valoare de 6.000 000 
lei, 24 m. stofă englezească in valoare 
de circa 4 800 000 le1, mătase naturală 
pentru cămăși în valoare de circa 
700.000 șl o mare cantitate de trico
taje încă.

Procesul intentat împotriva acestui 
sabotor urmează să fie dezbătut la 
tribunalal din Abrud.

Întreaga populație așteaptă ca jude
cătorii să-și facă datoria, pedepsind 
fără nici o cruțare, fă'd nici o milă 
pe acești speculanți. O cer această 
dreptate massele largi de muncitori șl 
salariafl cari nu vor să fie el singurii 
care cu prețul atâtor greutăți apără 
legile economice menite sd ajute la refa
cere ță-li.

Magastrațll vlnovațl de fl ocolit 
aplicarea legii vor avea să răspundă 
de actele lor necugetate tn fața justiției. 

, Voi lovi fără nici un fel de 
rezervă în toți acei care, indiferent 
de locul pe care îl ocupă in erarhia 
judecătorească se vor abate dela înda
toririle lor pe cari le dictează legile 
țarii, obligațiile morale șl comanda
mentele naționale*, spune tov m n^tru 
al lustițlei L. Păfrășcanu tn înclieerea 
declarațiilor privitoare la măsurile 
lua e împotriva ju lecătorllor lui Nelu 
M hăiles u. in fel»l acesta magistra
tura va fi curăț tă de. elementele care 
o tmpedlrâ fn îndeplinirea rolului ei 
in timpurile grele p-in care trecem

SI cu aceasta speculanții șl sabotorii 
trebtie să înțeleagă odată pentru 
to'deaiina că ceva s’a schimbat totuși 
tn țara aceasta, care tt va împiedica 
să-și desăvârșească opera lor dușmă
noasă fnd eptată împotriva poporului 
tntreg muncitor.



ZOR! Ne

Solemnitatea Inaugurării căminului de copii 
orfani înființat de UFAR. $1 A.P. la Alba*lulia

Djmlnecă 10 Decemvrie la Alba- 
lulia, la prezenta autoiitâților civile și 
militare și a reprezentanților org mi
xatelor politice, îatr’un cadru festiv a 
avut loc desfășurarea ceremonii i inau
gurării căminului de orfani deschis de 
Uniune a Femeilor Antifasciste din loca
litate In colaborare cu Apărarea Pa
triotică.

Festivitatea a Început prin oficierea 
sfeștaniei localului de către P. S. Pr: 
Tem șan d n localitate, fiind urmată de 
botezul unui copil orfan ai cărui oaș 
au foit U. F. A. R. șl A.P.

După terminarea sitjbei religioase, 
prietena Matei Președinta U. F. A. R. 
din localitate dă cuvântul D-luI Dr. 
Mucea.subpretectul județului Alba, care 
In numele D-lui Prefect al județului 
aduce elogii U. F. A. R. și Apărării 
Patrl tice care au muncit neprecupețit 
zi și noapte, Înfruntând greutăți enorme 
pentru Înfăptuirea acestui cămin unde 
50 copii orfani — al căror pătrioți au 
murit pe câmpul de luptă — vor găsi 
o Îngrijire părintească. Iu lncbeere, dl 
Subprefect promite că toți din fruntea 
județului vor da Intri gul sprijin acestui 
cămin, aj tându-1 cu tot ce are nevoe.

D-l C. Dumitrescu — Primarul ora
șului Alba-Iulia — Intr’o cuvântare 
plică de entuziasm salută opera Apă
rării Patriotice șl U. F. A. R. din lo- 
coktate și aduce elogii pentru cel ce 
au muncit pentru realizarea acestei 
opere. .Primăria nu a dat până act<m 
an sprijin prea mare acestui orfelinat 
dar promitem că de acum Înainte vom 
da tot sprijinul pentru ca midi copilași 
care se adăpostesc aici să ducă o viață 
demnă de înaintașii Iar care s’au jert
fit pentru patrie*, Iși tnohee dl Primar 
cuvântarea sa.

Luând cuvântul dl Colonei Hulubel 
Comandantul Garnizoanei aduce salutul 
Armatei șl omagiile sale de admira(le 
Apărării Patriotice șl U. F. A. R pen- 
ru realizarea strălucită a Înfăptuirii 
Mimului așezământ de ocrotire și bine- 
ăcere In Alba lulia. .Opera Dvs. este 
ru atât mai strălucită și merituoasă 
— spune d-l Colonel Hulubei — 
m cât a(l realizat-o In condițluni 
oarte grele: lipsă de fonduri, lipsă 
le local șl materiale, lipsă de 
ilimente șl combust bil șl mai ales a 
rebult să luptat! din greu contra in- 
lif rentei, neîncrederii și relei volntl a 
mei bune părți dn populația orașului 
Uba-Iulia. Cir sie și onoare Dvs. care 
iți reușit ca din nimic șl în foarte 
curt timp să crelați acest așezământ 
le viată, dragoste șl educație d*mo- 
ratică, Închinat popiruhd*. In ln< h ere, 
I. Col. Hilubel urează ca această ln- 
tltuție să crească cetățeni democrat!, 
jptători pentru rea'izarea binelui, a fe- 
icirii și a propășirii poporului.

In numele muncitorilor ceferiști din 
dba-l illa a vorbit muncitorul Lâncră- 
in care la câteva cuVBte arată că tot 
ersop’lul ceferist sa oferit ca din sa- 
iriul său să dea lunar o cotă pentru 
irsținerea acestui așezământ de b'ne- 
icere. .Ceferiștii vor da tot sprijinul 
cestor copilași ca să fie crescuți șl 
jutorați pentrucă ceferiștii au înț-lea 
I părinții lor s’au jertfit pe front pen
ii apărarea democrației acestei țări*.

Prietena Laura Col. Codorcea vor
bind In numele U F A.R, spune că prin 
drepturile ce se dau femeilor să căutăm 
să Influențăm ca prin educația ce o 
dăm viitoarelor generații, să stârpim 
din sufletul lor ura de rasă. .Voim să 
facem din acest cămin — a spus d-sa 
— adăpostul frumc s și cald al unui 
număr de copii orfani, fața de atâția 
alții, care vor aștepta nu mila noastră 
ci datoria morală ce o avem față de 
acești micuți de a-i ocroti, de a le în
druma pașii tineri spre o vicață de 
cinste, de omenie și de muncă, spre 
a deveni cetățenii cooștieDți d; mâine, 
tntr'o ța'ă liberă și fericită. Acestor 
copil orfani să le dăm prilejul de a uita 
suferințele, să le dăm că dura sufle 
tească de care au nevoe*. încheind, 
prietena Laura col. Codorcea —la nu
mele acestor copil orfani — face un 
călduros apel la cetățenii orașului Alba 
lulia pentru a da tot concursul noului 
așezământ.

Din pirtea Apărării Patriotice vor
bește prietina Colonel Hânza care face 
un istoric al muncii pentru înființarea 
acestui cămin. Campania A. P. din 
luna Octomvrie ne-a dat posibilitatea

Apelul Comisariatului General al Preturilor 
pentru stăvilirea speculei Ilicite

Pentru stăvilirea speculei ilicite 
Comisariatul Genera^ al Prețurilor 
face apel către consumatori, co- 
merciațl șl industriași pentru a da 
întreg concursul de> unțând auto
rităților de resort cazurile de spe
culă.
Se semnalează des cazuri de solida 
litate tacită atât a consumatorilor 
cât și a comercianțllor cu speculanții

PRIMĂRIA BAIA DE CRIȘ

Nr. 1517 | 945 Satul Rișca

Publicațlune
S- aduce la cur.oștllnța generală că 

în ziua de 10 Ianuarie 1946 orele 12, 
cu respectarea rorm-lor legale în vi
goare, ae vinde spre «xploatare prin 
licitație publică cu of rte Iruh se șl si
gilate material 1 lemnts r^ziltat din 
exploatarea p r h*tu ui 1945 | 1946 in 
supr față de 8,48 hectare din pădurea 
B' hiș holar B rtio proprietatea satului 
Rijca pendinte de corn Baia de Crfș.

informațiuni la primăria corn. Bila 
de Criș și Ocolul Silvic Bila de Crlș.

Garanția provizorie în numerar este 
de 5 la b ta din prețul oprit.

Oferte telegrafice, telefonice, condi
ționate, nesigilate sau supra oferte nu 
se primesc.

Ia caz de lipsă de concurențl licita
ția a doua se va ținea la 21 Ianuarie 
1946 ora 12 In a.eleași cmdțiunl și 
în a elașl loc,

Bala de CHș 8 Dec. 1945.

Primar, 1OAN GOIA 
Notar, Nlcoîae Bâ a

ANUNȚ ~
Dentist technician(ă) angajez

Dentist GOTTLIEB
1-3 DEVA

să tiecem la muncă — spune D-sa — 
U. F. A. R. a obținut localul casei 
Miyer și l-a pus la dispoziția acestui 
cămin. Înțelegând măreția faptului, dl 
Prefect Bucur Emil a donat din partea 
Prifecti ill 2 000 kg giâu, dl Col. Hu
li bei B mandantul Garnizoanei, a do
nat zarzavaturile necesare căminului 
până In primăvară, D na Gh țe din 
partea Crucii Roși ne-a împrumutat 
50 p’turi, 50 saltele, 25 pătu'i, 50 
cearșafuri, 50 fețe perină, mobl ierul 
pt. sufragerie și vesela necesară iar 
dl Sasu Iun a donat 30 k<. ulei. Pe 
lângă coDtnbuțla frumoasă în campania 
din luna O:t. sindicatul muncitorilor 
c. f. r. Wâtid necesitatea acțiunii noa
stre au hotăiît să dea o cotă lunară 
proporțională cu salariul fiecăruia.

Aduc<m pe această cale mulțumirile 
noastre șl ale copiilor — care și-au 
găsit In acest locaș dragostea ș1 căl
dura familiară — tuturor celor care au 
contribuit la realizarea lui.

După terminarea cuvântărilor prie
tena Matei mulțum-ște asistenței pen
trucă a participat intr’uo număr așa de 
mare, invită să viziteze încăperile că
minului, despre care vom scrie în nu
mărul viitor.

Deacea se atrage atenția câ or
ganele Comisariatului General al 
Prețurilor au instrucțiuni de dare 

în judecată atât împotriva acelor 

care pretind prețuri de speculă cât 
și împotriva ace ora care acceptă.

Publicul consumator este dator 

ă p etindă ca prețurile cerute de 

comerciant să fie etichitate iar 
atunci când prețurile sunt ilegale 
să anunțe imediat organele Comi- 
saiiatului General al Prețurilor.

PRIMĂRIA BAIA DE CRIȘ

Nr. 1517 | 945.

Publicațlune
Se aduce la cunoștllnța generală că 

In ziua de 10 Ianuarie 1946 orele II, 
cu respectarea normelor legale în vi
goare se vinde spre exploatare prin li
citație publică cu oferte închise șl si
gilate materialul lemnos rezultat din 
exploatarea pirchHtilui 1945 | 1946 în 
suprafață de 11,76 hectare din pădu
rea Bichiș din hotar B riln pro «rietatea 
comunei Bala de Criș. | d. II inedoara.

Info m țiunl la primăria cCmund Bala 
de Criș și la Ocolul Silvic Baia de Criș.

Garanția provizorie în numerar de 5 
la sută din prețul oferit.

Oferte telegrafice, telefonice, condi
ționate, nesigilate sau supra oferte nu 
se primesc.

In cazul de lipsă do concurențl, lici
tația a doua se va ținea la 21 Ianuarie 
1946 ora 11 în aceleași condițiunl șl 
în același loc.

Baia de Criș la 8 Decemvrie 1945. 
Primar, IOAN GOIA

Notar, Nicolae Bâca

Sărbătorirea 
Zilei Agriculturii 

la Alba-lulla
Duminică dmincața la orele 10 în 

asia de ședințe a Camerei de Comerț 
șl Industrie din A ba lulia, în preaesța 
reprezentanților autorităților, a organi
zațiilor muncitorești și a unui numeros 
public, a avut loc să'bătorlrea .Zilei 
Agriculturii*. Sala era frumos pa
voazată cu drapele, lozinci grafice ară
tând muncile realizate precum și gra
fice arătând avantajele muncii colective.

Ședința este deschisă de dl Irig. Iflsp. 
Agricol Dan, președintele Camerei de 
Ag'icultură, care expune realizările ag
ricole pe jud ț precum și planul viitor 
al programului agricol.

D n partea oi ganizațiifor politice or
ganizate în F. N. D. a vorbit tov. losif 
Ma ian Secretarul Județean al F. N. D. 
aiăiând atențiunea șl sprijinul pe care-1 
dă Guvernul de largă concentrare de
mocratică agriculturii. .In urma dezas
trului lăsat țării noastre de războiul 
Ciiminal deslănțuit de hiileristi, spune 
tov. Marian, în urma însămânțărilor 
deficitare cauzate de sabotajul moșieri
lor, sașilor din Ardeal și a șvabilor din 
Binat, pentru satisfacerea necesiiăților 
populației era clar că numai o produc
ție mărită șl în special cea agricolă ne 
poate salva.

Guvernele dinainte de 6 Martie an 
sabotat însămâotările și s’au opus re- 
firmei agrare. Interesul lor era Înfo
metarea poporului.

Guvernul Groza însă, a pășit hotă
rât la munca de refacerea țării. Legi
ferarea reformei agrare, pentru care 
țăranul a luptat veacuri, a pus .'capăt 
exploatării țăiânimii de către moșierime, 
Astăzi țăranul este stăpân pe pămâstul 
său, pe eare-1 muncește cu mai multă 
dragoste șl sârguință*.

Apelul C. F. R.
In vederea transporturilor cu 

ocazia sărbătorilor
In vederea aglomerării trans

porturilor de mărfuri cu ocazia 
C ăclunulul se aduce fa cunoștința 
publicului că administrația C. F. R. 
a luat toate rrifisuHle posibile pen
tru efectuarea tuturor transportu
rilor ce se predau pe C.F.R.

Având însă In vedere că o mul
țime de magazine mari sunt dis
truse, parcurile de vagoane pen
tru transporturi economice destul 
de reduse administrația CFR. face 
apel să se ridice imediat mărfurile 
sosite.

In caz contrar CI R. va fi obli-i 
gat a sista livrările pent’u stațiu
nile blo.ate, a lua măsuri ca măr
furile să fie descărcate pe răs
punderea primitorului iar mărfurile 
anunțate șl neridicate după 24 ore 
să fie vândute la licitație.

O Inițiativă
La apelul lansat pentru subscripție 

la «Fondul de piesă* al zlaiului Scân
teia, elevii Școalel de cadre care func
ționează pe lângă Comitetul Regional 
Valea Jului a P. C. R., au subscrii 
suma de 14000 lei, care a fo<-t văisaty 
la cec nr. 138. Este o InlțMM d> mnă 
de a fl urmată da toate oig nizațllle 
Partidului nostru.
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850 perechi bocanci distribuiți conform angajamentului 
luat prin contract colectiv muncitorilor din Călan

C. G. M. 
împotriva urcării pre
turilor de Imprimare

la griji 9« pentru îmbusitițirf a si
tuației economice a clasei munci
toare, Cor federația Generali a Muncii 
• susținut lacheerea contractelor colec
tive, care urmează acum să se facă pe 
baze noi elaborate de C. G. M. pe ra
muri de Industrie.

Binefacerile ootractetor colective s’aa 
vădit pretutindeni unde au fost In- 
chrate A-tfd muncitorii dels Cllan au 
primit acum, confo.m cu prevederile 
contractului colectiv încheat câte o pe
re.ho de bocanci care s’au distribuit 
ta mod gratuit celor 850 de muncitori.

A început d asemenea d atribuirea 
de st fă la preț redus, urmând să mai 
fie adusă păci la complectare.

In afaiă de acestea, muncitorii care 
lucrează la foc au primit In mod gra- 
tult câte o cămară rizstentă de lucru.

Econcmatul funcționează mulțumitor 
tn măsura posibilităților actuale, mun
citorii primesc regulat rația de pâine 
șl uhlr.

încheierea noilor contracte colective 
va aduce importante îmbunătățiri eco
nomice tuturor muncitorilor, în așa fel 
ea acestea să fie numai In folosul lor

Uzinele de Fier din Hunedoara 
cel mai puternic centru metalurgic din tară.

— Urmare din paf. 4-a —

□or laminoare pentru fabricate feruite 
pe cari Uzintle Hunedoara nu le are 
precum și Instalarea de conării la Hu
nedoara.

Dcasemeni s’a cerut guvernului asi
gurarea cotei de combuslib I, cărbuni 
fi păcură necesare funcțiov ărll uzine
lor. h legătură cu finanțele, s’a cerut 
majorarea capitalului social cu 100°/, 
dela 2 25OCOO.OOO la 4.500.000 000 și 
majorarea creditului pentru economat 
la 600.000 000 lei. Totodată s’a cerut 
•n împrumut de 8 200.000 000 lei pen
tru mărirea capacității de producție || 
dotarea uzinelor cu ech pmentui teh
nic necesar, precum și un fond de rul
ment ne:esar.

Efortul depus până acum de munci
torimea și funcționărimea uzinelor, a 
avut ca rezultat asigurarea livrărilor 
Importante de fontă șl semifabricate 
pentru industriile metalurgice din țară.

Sarcini ce se Impun
întărirea unității muncitorești care a 

fost aceea care a salvat uzina din mâi
nile trădătorilor Ghenea Rău șl este 
chezășta de mâine pentru punerea în 
funcțiune a Instalațiilor la capacitate 
maximă.

O colaborare strânsă între munci
tori și funcționari este prima datorie ce 
ie impune sahriaților uzinelor de fier 
ale Statului Hunedoara.

Asta va losemna sprijinul puternic 
acordat g vernului In ma.ea operă de 
reconstrucție a patriei noastre demo
crate.

In vederea asigurări unei discipliae 
în producție este necesar ca prim pas 
unificarea celor doul sindicate a mun 
Eforilor și a funcționarilor, necesitate 

șl să nu poată p evoca o nouă urcare 
a prețurilor. Pdn străduință |Confedt- 
rației Orgerale a Muncii, u^mărifid ri
dicarea standardului de viață a munci-

Luptele șl realizările minierilor din 
Valea*Ji calul arată calea de urmat 
pentru muncitorii din tara întreagă

(Unnare din pag l-a} 

depllnlrea cărda nici un efort nu tre- 
buc precupețit.

La acțiunea de Înfometare care vroia 
să-l împingă la grevă ei au răspuns cu 
posturi suplimentare, prestate nu numai 
de minieri cl de toți oamenii muncii mo
bilizați în jurul lor, meseriași, Intelectuali, 
tineri șl femei.

La uneltirile șovlniste, la încercările 
de desbinare a muncitorimii, ei au răs
puns prin întărirea șl mai stiânsă a 
UDltății clasei muncitoare.

La încercările de sabotaj, ei au răspuns 
cu îotărirea disciplinei in muncă, p i i 
gărzi de control la locurile de produc
ție, organizate de mutlci'ori.

pe cari cei mal mulți funcționari dej] 
au simțit-o.

Muncitorii sunt conștiențl că lupta 
pentru democrație este barată pe uni
tatea absolută a celor ce muncesc. Sun
tem siguri că prin realizarea ur>| ățll 
sindicale a silarlsțllor uzinelor Hune
doara se vor aplana măruntele confli.de 
provocate de reacționari ,că funcțio
narii ar fi o clasă privilegiată" il care 
a dat de multe ort ocazie sub ng’mu- 
rile trecute la să pana prăpăstlef adâ ici 
între muncitori șl funețonari — p-«. 
psstle, care nu s’a văzut decât după 
23 Ai gust 1944, dală la care ambele 
categorii de muncitori s’au gărt pe a- 
ceeași linie de lupă pentru leviode- 
carea drepturilor șl pentru con6 >lidar<a 
pozițiilor câfigate prin actul istoric de 
la 23 August 1944 — 6 Maitie 1945

Soarta funcționarilor este legală st ânr 
de carta muncitorilor șl deci trate 
greutățile întâmpinate în lupta dusă 
peniiu consolidarea democrației șl pen
tru o viață mal bună sunt de în
tâmpinat împreună. Pentru o victorie 
sigură este cea mai imperlcasă neceii 
tate o unitate absolută, o rok-b >ra:c 
strânsă într’un singur lindlcat unit a 
muncitorilor manuali cu a muncitorilor 
Intelect aii din Uzinele de Fier ale 
Statului Hunedoara.

(In numerele viitoare ale ziarului nos
tru vom pub Ici o s ile de articole 
despre viața, munca și lupta celor ce 

muncesc la U F. H )

Convocare
Toți membrii din comitetul Frontului 

Pli gărilor org. Brad, sunt rugați a lua 
paite la adunarea comitetului din ziua 
de 3 Decembrie 1945 pentru comuni
cări urgente.

torimil se va garanta In ac* lași timp 
îmbunătățirea randamentului de muncă 
atât de necesare astăzi fu greaua operă 
de refacere economică.

La curentele anarho sindicaliste mun
citorimea din Valea Jiului a răspuns cu 
ma’if s’âri e oice a e solidaritâții prole
tar luptând fără încetare pentru îmbu- 
nâtâț rea vieții clasei muncitoare și a 
întreg .lui popor.

La prăpastia pe care reacțlunea caută 
să o sape Intre muncitori șl intelec
tuali, ei au răspuns p in înființare de 
comitete de producție, formate din cei 
mal buni ingineri, maeștrii, b hnlcieni și 
muncitori, colaborând la aflarea celor 
mai bune mijloace de îmbunătățire a 
producției.

Aceas a a fost calea cea dreaptă care 
a asigurat succesul luptei minierilor îm
potriva direcțiunii sabotoare, aceasta 
e calea pe care cu puteri înzecite o 
conțin ă azi cu șl mai mare hotărâre.

Di<i lupta minierilor din Valea 
Jiului întreBga muncitorime din Ro 
mânia va învAța și va înțelege că 
astăzi nu prin grzve, nu prin acțiuni 
anarhke ci numai prin ridicarea 
producției, prin disciplina in muncă, 
prin întărirea unității muncitorești 
biruința în lupta pentru o vleață 
mal b inA, va fl asig rată

In acest fel șl numai așa,refăcând 
țara, sorijlnând tânăra noast fi de
mocrație, — chezășia că acest uriaș 
efort se face pentru p ima oară în 
folosul celor ce muncesc și numai al 
lor, — muncitorimea, In fruntea 
luptei pentru binele întregului po
por își va îndeplini misiunea sa, 
asigurând pentru ea și țara în- 
treagâ un viitor mal fericit.

Ședi nfa publica a Partidului Comunist la Calat 
a decurs sub semnul întăririi y 
unității clasei muncitoare

O ganlzațla de pa tld a P. C. R. 
a ținut o ședință educativă, care s’a 
bucurat de o numeroasă participare.

A luat cuvântul tovarășul Nistor 
Ștefan, vorbind despre allunfa munci
torilor cu țărani șl însemnătatea lup- 
ttl muncitorimii pentru sprijinirea în
făptuirii reformei agrare ca șl pentru 
drsăvârșlrea el, luptând împreună la 
refacerea economică a tării.

Tovarășul Crefu a făcut o expu
nere a situoțfet politice Interne șl ex
terne. V- rbește despre Importanța în
tăririi Frontului Unic Muncitoresc pe 
care tl legă cu succesele obllnute a- 
supra hiflerismulul de frontul Noțiu
nilor Unite F. U. M., tnebee tovară
șul Crețu este coloana vert brală care 
tn runmd tnfreaga muncitorime, con- 
stitue forța principală tn jurul că
reia se gruptază toate torțele democ-

Confederația Generală a Muncii» 
luând cunoștință de tentativa pa
tronilor tipografi de a spori cu 
100—150% costal de imprimarea 
ziarelor și a tuturor publicațiunilor, 
sub pretextul locheerii contractu
lui colectiv de muncă in Artele 
Grafice, declară că este hotărită 
să ia toate măsurile posibile împo
triva oricăror majorări de prețuri 
sub orice formă s’ar încerca a fl 
impuse aceste majorări.

Confederaț a G nerală a Muncii» 
este alături de toti acei care luptă 
împotriva speculanților, sabotorilor 
și a celor < ari vor să provoace 
haos în viața financiară a țării 
prin ridicări nesăbuite de prețuri 
— și as gură ziarele și publica
țiile a căror existență este ame
nințată in urma încercării de ur
care a costului de imprimare — 
de tot sprijinul său in lupta con
tra cererii patronilor tipografi de 
a spori prețurile de tipărire.

Comitetul Exacutiv 
al C. G. M.

Convocare
Part d >1 Comunist, Og. de 

plasă Brad» convoacă la o 
adunare generală pe toți 
membrii, pentru comunicări 
u gente p ntru Duminecă 16 
Decombrie orele 17,30, în lo
calul Partidului

fru se admite nici o lipsă.

AVIZ
S’a pierdut un ceas de mână „D >xa‘ 

între Cerna și Piața U tirii în ziua d> 
9 Decemvrie a. c.

Găsitorul este rugat ca în contrJ 
unei recomp- nse de 100 000 Lei si- 
p’edea la administrația ziarului nostru 

ratlce din țara noastră tn lupta pet 
tru refacerea țării șl consolidare 
democra, tel.

Echipa sovietică 
,.DInamo“ a sosit I 

Bucuiejti
BUCUREȘTI. Marți 11 D, 

cembrie a sosit la Bucureț 
echipa sovietică de foot bc. 
„Dlnamo* din Tbllisi. La sosi 
a fost solutatd de reprezentan 
ARLUS u ui, care patronează 
cest turneu și de per^OnaUti 
sportive.

confli.de
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-= ULTIMELE ȘTIRI =-
Mareșalul Montgomery recunoaște existenta trupelor ”SEI^E^IL 

germane în zona de ocupație engleză AtnoeXe
MOSCOVA. — In ultimele zile a de- 

venit cunoscut ci memorandum-ul so- 
ftetk cv privire la exiiteoța unor trupe 
fesa na In tona de ocupație brita
nică din Germania a fost discutat la 
ultima ședință a Consiliului Aliat de 
Control din Qomsola. Mareșalul Mont- 
gose-y a recuioscut ci In zona de 
ecupape brltankă se afli Intr’adevir 
nl i|ile militare germane șl statele ma- 

german despre care este vorba 
h memorandum, in leglturi cu acestea 
a declarat ci unitățile militare ge-mane 
aa afli tn sit a(ia de trupe vrișmișe 
desarmatc, iar statele m jore sunt țEute 
pentru a da unele relațiunl. Mareșalul 
Montgomerl a declarat că oameni 
din ontlățile militare af«ri de cele 
germane se ridici la 52 0(0 p'ln’re 
care 27.000 soldați și ofițeri unguri. 
Comandamentul englez a mai co
municat că efectivul a 16 state ma- 
|o e nu se ridici la 100 000 ci la 
99.COO. Reprezentantul Comanda
mentului englez n*a dat nici un fel 
de Informatiun asupra unor unități 
speciale și a flotelor navale de 
război și aeriene precum și despre

Noul guvern italian
R 'MA. De Oasp rl noul prim- 

mln stru italian a declarat ci prin
cipala misiune a noului gu.e n este 
sl apere democra'la pentru a evita 
o repetare a sitvațlel din 1921—22 
care a dus la dictatură. Ouvernu , a 
Spus D sa, este aa mat de un spi
rit democratic.

Procurorul a cerut condamnarea iul Tanner.
MOSCOVA | La 10 Octom 

trie au fod reluate de sba ier ii le 
ia pr< eesul vhov țl'or rf" război 
finlandezi Traând ia judcarea 
Iul laaner, a uzarea arată că 
Tanner s’a străduit sâ tmp'edice 
tncheerea pâ ii și datorită Iqcu- 
■ui său In partidei social de
mocrat a jucat un rol deosebii

MNiSTIE 
în Grecia

LONDRA, — Oavernul g'ec 
f hotd’tt amrLsti- rea teturorde- 
tlnufilor * dlllcl în hlși din tim 
oul ocupației germane și până 
tn Fubru r‘ 1941

De această amnistie benefi - 
rtazd 18 000 com-iniștl și mem
bri ai grupărilor din E A.M 

caracterul celar 5 districte șl 25 
comandaturi.

S’a făcut propunerea pentru a se 
trim ta o com'aiune mixtă pentru stu
dierea situației la fața locului dar a- 
ceasta n’a fost adoptată din cauza

Manifestație de prietenie 
Franceză-Sovletică

PARIS. — Cu prilejul împli
nirii unui an dela semnarea ac
tului de asistență mutjald Intre 
Franfa și Ut ian a Sovietică, 
Asociația Franța Uniunea Sj- 
vieiică a d t o recepție la care 
au participat șl d. Bidault Mi
nistru de Externe ai Franței șl 
Bog nokv ambasadorul Unlunti 
Sovietice tn Franța.

In cuvântarea pe care a țl- 
mt-o cu acest prilej, d Bidault, 
a elogiat eroica Armată 
Rișle și ș'-a expdmat dorința 
ca acest pict să nu fie pe^u

a depus jurământul
Membrii no Iul guvern italian au 

depus Jurământul tn fața Principe
lui Umberto.

N >ul cabinet Italian a fost apro
bat de Comitet I lta'ian de elibe 
rare naționali tn care sunt repre- 
z-ntate cele 6 pariide Guvernul 
Italian u'tneazl să fie recunoscut 
de celelalie națiuni unite.

de important. A uzatorul l-a gă
sit vinovat și a cerut rondem- 
nnrea lot.

ȘT/R/ 5CCJRTC
• BRAZAViILLE Comitetul Central al Partidului Comuni»! Austriac a decla tn una

nimitate si par Iclpe la noul guvern austriac.
• LONDRA Corespondrntul din Viena al poseurilor de radio britanice transmite cM 

Corni» a Ailatl de Control din Austria a anun(at ci alegerile s’au destlșurat pe cale demo- 
eratl ă.

• KAI KUÎA. Congresul națoml Indian a adoptat o rezolute împotriva trimiterii de 
trupe indene pe frontul Indonezian Congtesul cere Ameți el si Intervină pentru libertatea 
Indonezienilor.

• MOSCOVA Autoritățile brAsnlre au stabilit na control I» granl|a germano-danezi 
șl atf anunțat ca la Sud de ac- astă g-anițl s’i creat o zonă specială unde accesul cate Inter
ii» tuturor In afarl de cei care locuesc acolo.

• LONDRA Autorități e militare nord americane vor remite germanilor întreaga ad
ministrație a Germaniei, Inclusiv postu-l e administrative cri- măi înalte din provincii.

• IO DRA Slndii ațele auslrtare au cerut naționalizarea industriilor cbee «I reprezen
tare» iacrător-lor in Ministerul Producției.

• CIIU i KlNG Reprezentanții guvernului sovietic sl chinez au terminat n-'grcierile tn 
legături cu iranspott-1 pe calea aerului a trupelor guvernamentale ch neze In Manciuria s1 
preluarea de către chinezi a administrației manciuriene.
rând ia*ilndr?KA ° a •nK|°-am<,fkanl pentru Pak.tlna •• va întruni ai-

oblccțlunilor prezentata do rspraxaa- 
talul englez.

Reprrientantul engles î'a fost ta 
stare să spună nimic cu privire h des
ființarea și lich darea acestora p'esum șl 
a flotei aeriene și navale de război.

20 ani ci pentra totdeauna. 
D. Bogolonov a răspuns că a- 
cest pact nu tnteresazd numai 
cele două țări ti și pe cehlalte 
noțiuni mici șl el constitui? o 
temelie de pace.

Guvernul Sofulis este o primejdie 
națională spune comunicatul C. C. al E- fl. M.

ATENA. După o reuniune care 
a durat patiu ore, Comitetul Cen
tral al E AM a anunțat că și-a 
retras încrederea ce o acordase 
guvernului prezidat de Sofulis.

Comunicatul dat cere spriji
nul E A M. șl continuarea lup

Pregătiri în vederea 
conferinței dela Moscova

LONDRA. D. Bevîn Ministrul de 
Externe al Angliei lucrează acum 

ia un memorandum tn vederea în
trevederii care va avea loc Sftm 
bltâ la Moscova între Miniștrii 
de Externe al Angliei, Amerlcel șl 
Uniunii Sovletl e

Cu acest prilej ziarul Tlmea

va fl desvălult*
■ declarat D-l Byrnes

LONDRA. înainte de a pleca 
Ia Moscova, d I Byrnes, Secreta
rul Departamentului de Stat ame
rican a declarat că la viitoarea 
conferință Uniunea Sovietică va 
fi ii foimatâ asupra rezultatelor și 
hotărârilor luate de Statele Unite, 
Marea Britanie și Canada cu pri
vire la energia atomică. Secretul 
erergiei atomice va fi desvăluii 
șl pus In sl jba Națiunilor Unite 
— a declarat d-l Byrnes. Doresc 
ca viitoarea conferință de pace să 
aibă loc cât mai curând posibil, 
și-a încheiat d-sa declarațiile.

tei pentru continuarea rezistenței, 
amnistie totală și alcătuirea unul 
guvern cu adevărat reprezentativ. 
Cornunlcitul arată că guvernul 
Sofulis este o primejdie națională 
și cere un guvern Iu care E.A Mr 
să fie reprezentat.

scrie că întervederea celor trei 
miniștri de externe ni marilor pa
teri rate semnul cel m»i îmbucură
tor apărut la orizontul politii după 
impasul care a pus capăt tn mod 
prematur conferinței dela Londra.

•
WASHINGTON D. Byrnes, șeful 

departamentului de stat amerkaa 
a avut o lungă întrevedere cu pre
ședintele Trumxn In cursul căreia 
a’a desbătut problemele în legă
tură cu viitoarea călătorie la Mos
cova a d 'ui Byrnes. Un purtător 
de cu flnt al ministerului de exter
ne american a declarat că nu s’a 
fixat un program al negocierilor. 1 
La ministerul de externe american 
s’a declarat că U lunea Sovietică 
• sie îndreptățită să ținfl trupe In 
Pers'a până în Msrtle 1946.

Antifasciștii germani 
cer pedepsirea crinii, 

nalilor de război
BERLIN Cele patiu partide ger

mane antifasciste au publicat o re
zoluție în care cer pedepsirea tu
turor vlnovaților fasc ști.
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