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REFORMA
Nouile prefaceri interve

nite odată cu dtsvoltaica 
regimului dtm crat din țara 
noastră, aveau menirea să 
imprime Statului și Popa 
rului Roman un nou gen 
de organizare politico — 
economi:ă șl un alt stil so 
clăi de concepere a vleței. 
Ele s’au reflectat adânc hi 
toate ramurile de activitate 
din țara noastră influen- 
țâdu le fn mod hotărâtor.

In aceeași măsură Insă, 
nu este mai puțin adevărat, 
că multe din instituțlunlle de 
la n i, datorită structurilor 
înapoiate, nu r:ușesc să fa
că față șt să rezolve în spi
ritul nanilor vremuri o mare 
parte din problemele ee le 
revin spre soluționare. Una 
din acesta instituțiuni asupra 
căreia fenomtnvl de mai 
sus capătă aspecte acute 
este justi/la.

Justiția așa cum se aplică 
încă la noi în țară, nu mai 
corespunde nouiior cerințe 
ale jastlțlabllor. Ea esfe 
încă una din puținele In- 
stltuțlani care a rămas în 
urmă cu opera de democ
ratizare în sensul unii reale 
readaptări, a<ât a structarei 
ei organizatorice, c&t șl a 
suflului ce o animă, la 
nontle principii cari câ'rnu- 
esc astăzi socetatea romă 
nească democrată.

Formele procedurale sub 
care se manifestă această 
justiție și mentalitatea în
vechită a unui majorități 
din cei ce o compun șl o 
reprezintă, sunt fapte cari 
au fost de mult depășite di 
schimbările înregistrate de 
poporul ronân de li 23 Au
gust încoace.

Jus.lțla na esle iută a 
poporului. Eu trebue totuși 
să fie — și pentru Rate 
considerațiunilt' de mal sus, 
guvernul prin reprezentan
tul său la departamentul 
justiției dl. Lucrețiu Patra- 
șcanu a hotărât să pur
ceadă la reforma ei.

Intr’o atmosferg de~ însuflețită sărbătoare

In întreg județul Hunedoara^ 
a fost sărbătorită în cadrul Aso
ciației „Prietenii Scântei” trei ani 
de apariție legală a „Scânteii” 

organ central a P. C. R.
Ne-au sosit la redacție, dela 

corespondenții noștri din jude] 
numeroase dări de seamă asupra 
serbărilor prin care — înti’o at
mosferă de însuflețită sărbătoare 
— pe tot cuprinsul județului no
stru, .Prietenii Scânteii" au săr
bătorit trei ani de apariție legală 
a celui mai mare cotidlaa româ
nesc .Scânteia* organ central 
al P. C. R.

Astfel la Brad îq Sala U. T. M. 
în fața unui public numeros ser
barea a fost deschisă de d. Dr. 
Cornel Ivan directorul spitalului, 
care a arătat semnificația zilei, 
după care d. pretor Victor Radu 
a făcut un amplu istoric ai zid-

JUSTIȚIEI
de ADRIAN B0SS1E 

magistrat

Această frumoasă Inițl 
atlvă este bine să o rea
mintim, — a fost luată de 
Pariidal Comunist Român 
șl la cererea nusselor po 
pulate m mulțumite ue felul 
în care se împărțea dtep 
tatea oâtiă în prezent. De 
azi înainte, cam de altf l 
preconizează șl prin Ipiile 
călăuzitoare din expurgarea 
de \motlve {făcute de Lu- 
crețlu Patrașcanu, Ministrul 
fus Iției, noua justiție 
democrată va trebui să vi
zeze în specal trei cbltc 
tive de importanță capitală.

1. O apropiere a aparatu
lui judecătoresc de massa ju- 
stițiabilior, obiectiv care 
va produce In mod necon
testat o eftenlre a justiției.

2. O simplificare a apara
tului judecătoresc și a pro- 
cedurel utilizate, obiectiv prin 
care cei cari cer dreptate să 
o capete urgent și echitabil.

Continiiirc In pag. <-•

Gum au reconstruit dulgherii muți 
turnul de răcire dela Gura* Barza
Muncă și perseverentă, — eforturi și colaborare 

Lupt» cu căldura Înaltă și aburii fierbinți

Cine vine cu trenul Societății .Mica* sa pe j >s dinspre 
Tărățel spre Uzlua Societății .Mica" Gura Buza, nu s; poate să 
nu observe un turn uriaș de scânduri din care vara și laina se 
ridică un abur ca o ceață.

Lucrătorii angajați la Societate cunosc importanța tehnică a 
acești I turn și cunosc și povestea Iul din trecut.
Când s’a construit Uz na Elec

trică din Gura-Barz?, care joacă 
un rol principal în as'gurarea 
bunului mers al minelor de aur 
din reg une, s’a ridicat șl acest 
faimos turn da răcire, după pla
nurile unor specialiști g mani. 
Cu vremea Uzina s’a lărgit și în 
jurul ei au apărut o mulțime de 
alte ateliere. E'ectriflcarea atelie
relor, a cauzat un progres însem
nat în desvoltarea pioducției.

Dar mai mult chiar: s’a Intro
dus curent electric la coloniile 
muncitorești din jur, apoi la ora
șele din județ B rd, Deva, Baia

ru'ui .Scânteia" Insistând asupra 
rolului pe care îl deține în pro
pășirea democrației noastre.

Tov. Ioan Tisu, primarul orașu
lui a vorbit despre „S âateia" 
șl clasa muncitoare și țâtănească 
iar d-na Natașa Sâibu in aplau
zele asistentei, a recitat poezia 
„Pentru mineri". A urmat apoi 
conferința d-lui avocat I. V. Viad 
despre .Scânt la** și inteleclualii 
progresiști, rr citările poetului Bar- 
bu Pompillu, compoziția .Mos
cova" executală la pian de e- 
levul Pflug și producția vocală a 
d-rei Petreanu, răsplătite cu vii 
aplauze de publicul asistent.

^Continuare in pag 4-a)
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I
ORGAN AL P. C. R. PENTRG JUDEȚUL HUNEDOARA

Noui realizări sociale la H< nedoara

InfiinȚcrta unei policlinici la U.F.H.
M incitării evldențiați în muncă au fost 

trimiși la casa de odihnă
Fumul, t-mp stura înalk, igomotul și munca grra ce trebue 

depusă la Uzinele de Fler din Hunedoara, fac ca d mi te od mun
citorii aceBtor uzine să simtă nevoie de o liniște șl recreație, — 
b nemeritată

Șl dacă <a trecut acest lucru nu s’a făcut la Hunedos a, — din 
est za foitelor conduceri leacțlooare, care numai la așa ceva na se 
gâadcau, — astăzi el a căpătat viață.

La Ghelar exista utt pavilion 
al U F. H-ului, .cara de ozsp*ți* 
folosit doar alunei când dur în 
lâmplare se zbatea acolo ca e un 
„oaspe*.

de Criș, Hondol, Cirtej, Stănlja, 
Ziatna, Abr d, Roșia Mootznă etc. 
Populaț'a din județ a putut ast
fel să se bucure de această bine
facere a culturii, curentul eltcrric.

L. Dușenco
(Continuare In pag. 3-a)

Motto; ,Dela lume adunate 
șt Iarăși la lume date".

Pe
lângă vânzătorii de produse ali
mentare, cari nu vor să Înțeleagă 
că a trecut vremea supraprețu- 
rllor cumpărătoiil vandali ce fă- 
bărăsc sălbatec asupra mărfuri
lor, a apărut in piață încă o 
specie de anormali.

E
vorba de anumiți oameni de ser
viciu, cari slujesc mai mult pe 
unii funcționari ,înalțl“ de cât 
instituția respectivă.

Acești
cetățeni, dăscăliți desigur de-a- 
casă, provoacă dezordini și ne
mulțumiri, tn rândurile celorlalți 
oameni din piață, prin preten- 
țiunea de-a fi servit înaintea 
altor cumpărători pentrucă... tăr- 
guește pentru doamna x sau Y.

Doamnele
acestea mari — ori cât ar fl de 
.mari*, — nu trebue să uite că 
n’au dreptul să scoată ’n piață 
titlul soțului șl că făcând o... cad 
in ridicol,..

D A. B

La intervenția iov. Raia VI- 
drașcu, soța tov. Ion Vidrașcu, 
directorul g-ral ai U. F. H., a- 
cțistă „casă de oaspeți* a fost 
amenajată în cată de cd h ă pen- 
tiu muncitorii care aveau neapă
rat nevoie de aceasta.

1. Rusneac.

(Conllnnare In pagina 3-a)

‘Breviar
O problemă care rămâne 

probabil incă mult timp In 
mijlocul atenftel generale, 
este desigur acea a aprovi
zionării orașului r.ostru cu 
produsele de consum general 
șl Ind.spemabl), în domeniul 
alimentar.

Este firesc ca preocupările 
de acest ordin să treacă 
dincolo de cercul restrâ s 
al gospodinelor de toate cate
goria,'reținând atenția tutu
ror factorilor ang j ți tn 
procesul muncii șl interesat! 
astăzi, mal mult decât ori
când, la d-săvârșirea conti
nuă a cond/flllor de trai, 
spre acel tot mat bine, viitor.

Condițiile obiective pentru 
realizarea acestui permanent 
deziderat (n mtrsul conținu 
spre progres al societății o- 
meneștl,sunt realizate astăzt 
prin stoblllzarea monetară, 
legea oficiilor Indastrlalale 
șl a cont olului economic, 
împreună cu celelalte leglu rl 
menite să apere șl să conso
lideze noua monetâ, să apere 
șl să cucerească cond.țil tot 
mat bune de trai pentru cel 
care muncesc.

Bineînfeles roadele t ta- 
ror acestor noui orânduiri 
câștiga'e de cel mulțl In 
spiritul unei demo rapt popu
lare, care cucerește sub ochii 

M M'h.

Urmare in pag 4'a|

Tkreanu fuge de răspundere
Chemați in fața justiției pentru a răspunde de 

neregulile comise Ia 
Țiereanu și complicii

De neregurile săvârșite de 
către banda lui Țiereanu la 
uzinele Cugir, ziarul nostru 
s’a ocupat la timp șl pe larg.

Procesul lor urma să se ju
dece de către judecătoria 0- 
răștie în ziua ae 22 Septem-

IN PREAJMA 
al. gurilor s nd cale 

învătătareștl
Mlș-arta sindicală din țara 

noiit'ă se găsește în al treflei 
an de liberă șl rodnică rctlvtfate 
organizatorică și de luptă pentru 
întărirea conștințel de clasă * ,1 
rldl carta standardului de viață a 
celor ce muncesc cu brațele ș cu 
mintea.

Acolo unde s’a înțeles covâr
șitorul rol ce-1 au sindicatele în 
viața socială, e.onomică, politică 
șl culturală a muncitorimii, s’au 
făcut însemnate progrese in toate 
Eectoarele de muncă sindicală. 
S’au ales comitete s ndicsle din 
elementele cele nul etntite, ca
pabile, hotărîte și devotate po
porului. S’a muncit planificat șl 
s’a ajms la rezultate neașteptat 
de îmbucurătoare, kvlngând greu
tățile economice șl financiare, cu
cerind poziții însemnate pentru 
oamenii muncii șl Întărind regi
mul nostru dim icntic, fără de 
care nu poate exista progres și 
bură stare pentru cel ce trudesc.

Noi, dascălii, ce trudm cu 
mintea pe cgorul școalel, irebue 
să recunoaștem că am rămas cu 
mult în urmă, la ce privește or
ganizarea și munca sindicală, față 
de tovarășii noștri ce trudesc cu 
brațe e In ateliere, fabrici și uzine. 
Dtla aceștia putem lua sănătoase 
învă|ămlnte, pe plan organizato
ri ', pentruca șl sindicatul no
stru, al tuturor dascălilor popo
rului, să devină o forță princi
pală d* luptă, a'ătur) de celelalte 
sindicate profesionale din C.G M., 
pentru refacerea economică a ță
rii, culturalizarea poporului șl 
consolidarea regimului democratic, 
prin oim'clrea lămășlțelor fasciste 
șl a reacționarilor maniști-brătie- 
niști-tltelfști. ’

Prima sarcină ce ne stă în față 
est' de a proceda la alegerea 
noului comitet sindical. Aeestava 
trebui să fie alcătuit din cel mai 
buni, din cei mii cinstiți, din cel 
mal pricepuți luptători pe linie 
sindicală, elemente democratice 
verificate, fiindcă numai un ase
menea comitet va putea munci cu 
folos și va duce la bun sfârșit 
sarcinele ce ne vor reveni prin 
planul de muncă al C. G. M.. 
pentru b dele 
muncitor.

A

întregului popor

D, MANGIUREA, 
Insp. Școlar Jud.

uzlnele Cugir, Remus 
săi nu s’au prezentat

brie a.c. dar din cauza proce
durii încomplecte și a absenței 
inculpaților, a trebuit s& fie 
amânat pe dala de 29 Sep
tembrie a.c. când Remus Ție- 
reanu și complicii sâi vor tuJf 
•duși cu mandat In inatanțfl^*



2 ZORI NOI

pernei sâ
Am auzit o domnă trecând pe 

atradă cum discuta cu cineva și 
am reținut ultimele cuvinte: „Să 
nu mai vorbim de război"...

Da, să nu mai vorbim de răz
boi, Insă să ntl uităm niciodată 
grozăviile lui. După primul răz
boi mondial s’a căutat prin arti
ficii, printr’o propagandă nespri
jinită de realitate, prin filme cu 
muncitori care au limuzine som 
ptuoase și frecventează casinouri 
da lux, să fie uitată durerea vă
duvelor, trupul desfigurat al in
valizilor șl dorința după un trai 
mai bun al celor care muncesc. 
Și lupta a continuat sub alte as
pecte : purtată de massele popu
lare sperând Intr’o viață mai o- 
menească, Împotriva moșierilor și 
bancherilor care profitând de 
greutățile economice șl de con- 
dlțiunile In care s'a făcut stabi
lizarea, după primul război mon
dial, asupreau și exploatau pe 
cel care așteptau reforma agrară, 
salariu omenesc și libertăți de
mocratice.

Măcelul dela București din 13 
Decembrie 1918, gloanțele regi
mului Iul Maniu din 1933, Gri- 
vlța, Lupenl .. Ororile siguranței 
statului împotriva luptătorilor de- 
mocrați, Doftaua, Mislea, toate 
acestea au fost menite să pregă
tească calea pentru un nou răz
boi mai sângeros, mal bestial 
decât primul.

In sunetul marșurilor fasciste 
militare, Ignorând plânsul înăbu
șit al văduvelor uitate fără pen
sie, moșierii și bancherii, cu spri
jinul proprietarului de mine de 
aur Meniu șl al elicei lui para
zitare, pregăteau cu bani și 
gloanțe cotropirea vecinului din 
Răsărit și jaful țării românești,

S'au ridicat mii de voci mun-

|ce cuprind” Propunerile P.C.R., referitoare
In șed.nța Consiliului Politic al Blocului Partide or Dtma:rate 

din 19 Septembrie a. c., ținută sub președinția d lui prlm-mlnis- 
tru dr. Petru Groza, tov. Lucrețlu Pakațcanu, ministrul jritiției 
a înfățișat, în nuimle Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, propuneri pentru reforma justiției. Propunerile acestea au 
fost acceptate în unanimitate de reprezentanții tuturor partidelor 
prezentate la ședință.
Democratizarea justiției este 

singura cale de-a pune de acord 
funcționarea <1 cu nevoile $1 spi
ritul vremii

1. Apropierea aparatului jude
cătoresc de massa just^iabililoI,•

2. Simplificarea aparatului ju
decătoresc și a procedurii utili
zate, odată cu ieftinirea justiției;

3. Alcătuirea Tribunalelor mixte 
cu participarea elementelor po
pulare pe lângă msgstrații da 
carieră.

Organizarea judecă
torească

In cadrul reformei instanțele 
judecătorești vor fi următoarele;

1. Judecătoriile, 2. Tribunalele, 
3. Curțile de Apel și 4. Curtea 
de Casație.

Se observă dispariția sfaturilor 
de împăciuire. Era și necesară 
căci nici n’au dat rezultate șl nici 
nu erau compuse din reprezen
tanții autorizați ai obrtlei.

Se înființează însă judecătorul 
ambulant, Curtea de Casație va 
fi reorganizată în două (ec țiuni: 
civilă și penală.

O atenție deosebită se dă Par- 
chstulul, urmând ca membri lui 
să nu 1 părăsească până la sfâr

Colțul femeii: 

nu uîluniMa 
pitorești arătând pericolul. Dintre 
femeile care munceau in Lbrici 
pentru un salariu de mizerie, 
dintre cele care trudeau pe o- 
gorul muncii Intelectuale, m ri
dicat și femei, aprige luptătoare, 
înfruntând chinurile siguranței, 
bezna închisorilor șl chiar moar
tea. Ele au luptat și au suferit 
pentru câștigarea drepturilor asi
gurate astăzi de regimul demo 
cratlc din țara noastră. Elena 
Sârbu, Donca Simu și altele au 
căzut jertfă luptei duse pentru a 
Impune conștiiuței întregului po
por adevărul că bogățiile noas
tre naturale erau jefuite de im
perialiștii din afară, sprijln'ți de 
partidul Iul Maniu, că țăranul are 
drept asupra pământului care-l 
muncește, Iar muncitorul trebue 
să albă o viață asigurată ia con
diții omenești, prlntr'un salariu 
egal cu eforturile sale tn pro
ducție.

Deși jertfele clasei muncitoare 
au fost mari, deși mulți au căzut 
In această luptă ; ne fiind cru
țate nici luptătoarele femei, alții 
au luat loiul celor c*zu|i, ducând 
mai departe lupta întregului po
por pentru o vleță mai bună 
Nu putem uita nici Lupenil, nici 
Grivlța, nici mormintele celor că- 
zuți la Stallngrad pentru intere
sele imperialiștilor fasciști, nici 
carcera fabricilor și nici celulele 
închisorii dela Mislea, Fascismul 
a căutat să distrugă liniștea că
minelor noastre și să perver
tească sufletul copiilor no-.trl. 
Fasciștii au încercat să ne tră
deze și să ne vândă țara impe
rialiștilor străini. Dar noi nu ui
tăm. Noi nu cruțăm dușmanii de 
moarte ai poporului. Ei trsbue 
să dispară, să dispară pentru tot
deauna.

șitul carierii lor șl având dreptul 
de a nune concluziuni în orice 
materie.

justiția militară va fl complect 
refăcută și se vor înființa Tri
bunale Speciale.

Asesorii populari

Deoarece experiența făcută atât 
la rol cât și în alte țări a dat 
rezultate rodnice, se propune 
participarea asesorilor populari la 
judecata instanțelor de fond: ju
decătorii, tribunale șl Curți de 
Apel. Acești asesori vor fi al;șl 
dintre cetățenii cei mal cal.ficațf, 
pe termen de un an, pot fi de
semnați pe teimen de trei luni 
cu drept de realegere pe încă 
trei luni. Ei îșl păstrează locurile 
din câmpul muncii, continuând 
a fi retribuit! de Întreprinderile 
si Instituțiile in care au lucrat.

Maglstrații profesioniști vor fi 
Inamovibili. Asesorii vor participa 
numai la instanțele penale, cu 
excepția judecătoriilor rurale, unde 
vor asista pe maglstrațl în toate 
materiile.

Vor funcționa asesori și la 
parchete.

SFATUffl PRACTICE

Anul acesta reco'ta de fructe 
— mai ales de mere șl pere — 
In județul nostru fiind abundenți, 
pentru păstrarea lor trebuesc 
luate măsuri din timp.

Fiuctele în stare proaspătă nu 
pot ține mult, din cauza conți
nutului prea mare de apă, care 
este fo'osită de .microbi ca cel 
mal bun mijloc de a topi mate
riile hrănitoare din ele. Acești 
microbi se găsesc mai ales pe 
coaja fi udelor și se înmulțesc 
foarte repede, producâodu-le stri
căciuni.

Ptnlru a le putea păstra proas
pete mai multe luni de zile se 
aleg acelea care sunt complect 
sănătoase, adică: nelovite, fără 
jullturi, neviermănoase, necrăpate 
și nu prea coapte. Deucela ele 
se culeg cu mâna șl se pun In 
panere (coșuri) căptușite cu câr
pe, pae, lalaj sau rumeguș de 
lemn.

Imediat după cules, fructele se 
așează intr'o încăpere cu ușl'e 
deschise spre a se aerisi câteva 
zile In acest timp ele pierd o 
parte din rpa dobândită mal ales 
in urma ploi'or din luna August 
șl ioceputul iui Septembrie.

După ce fructele au ssudat 
(cum se spuue) se pun io niște 
lăzi aproximahv de o jumătate 
metru lungime și adânci de o 
palmă, alegându se pe calități. 
Ele se vor așeza pe 3 — 5 rân
duri șl cât mai strânsele unele 
de altele.

la reforma justiției
Competința instanțelor și 

procedura de judecată

Se va m»H competința de ju- 
d.cstă a judecătoriilor. Ttibuna- 
lele vor jjdeca numai în materie 
penvală delictele g.ava șl cauzale 
mal Importante din materie civilă 
șl comercială. Curțile de Apel, 
transformate tn Curți Crim'nale 
vor judeca in penal și recursu
rile dela Tribunale.

Se vor simplifici formele de 
judecată pentru a sî asigura ur
gența în cea mal mare măsură, 
fără atingerea dreptului de apă-

Contlnuare io pag 3-a

Exemple demne de urmat
In urma acțiunii întreprinse de 

secția județeană a Apărării Pa
triotice, grupurile S’ndicale din 
Deva și-au luat angajamentul 
pentru întreținerea copiilor din 
Orfelinatul „Filimon Sârbu' pe 
timp de un an.

Astei:
1. Derubau 5 copii, Spitalul 2 

cOpli, Federala 2 copii, Sindica
tul Metalo-Chimic 2 copii, Of. P. 
T. T., Telefoane, Adm. Financ. 
Prefectura, Funcționarii bancari, 
Funcționarii Pr măriei, câte un 
copil.

S'a realizat astfel numai in 
Deva întreținerea a 17 copii.

Este d< ană deasemenea de re

Pivnița sau odaia, In care se 
vor păstra fructele se va aerisi 
numai pe timp uscat și cald. Pe 
timp umed șl rece este destul 
dacă aerisim un sfert de ceas 
dimineața și numai odată la două 
zile. Pentru restul de timp se va 
putea lăsa deschis un singur o- 
cblu de geam de mărimea unei 
cărți dacă pivnița sau încăperea 
nu este mai mare de 3 4 metri,

L&zile de fructe se pot așeza 
unele peste altele, având grija ca 
intre muchea dela gura lăzi care

In vederea stimulării producătorilor in 

munca lor pentru o viață mai bună

Camera Agricola Deva 
a organizat o expoziție horticolă, pomicolă și legumicolă

Printre acțiunile Ministerului Agriculturii și Domeniilor menite a 
contribui la valorificarea produselor gricole, pomicole șl legumicole, 
in v derea unei extinderi a culturii lor, aceia a expozițiilor este una 
dintre cele mai fericite prin faptul că stimulează pe producători in 
munca lor creind astfel condițlunile unei vieți mai bune pentru oa
menii muncii dela sate și orașe

Pornind dela aceste conside
rente. Camera de Agricultură din 
județul austru In colaborare cu 
Comandamentul Unic Legumicol 
a inițiat organizarea unei expo
ziții horticole, pomicole și legu
micole la Deva care va fi inau
gurată ta ziua de 28 Septembrie 
a. c. și va dura o săpfămâoă.

Expoziția va cuprinde două 
sectoare distincte :

Un sector documentar io care 
se vor expune realizările Comi
tetului Legumicol Județean ia 
cadrul campaniei din primăvara 
și toamna anului curent, ia ceace 
privește mărirea producției hor
ticole, legumicole și pomicole, 
precum și aportul adus la Imbu 
nătățlrea hranei muncitorilor șl 
țăranilor dela sate și orașe.

Acest sector vi cuprinde o 
documentare asupra necesității 
organizării Comandamentelor le
gumicole, programul de lucru e- 
fectuat ia primăvara 1947 acti
vitatea si rezultatul recoltelor din 
grădinile comunale și țărănești, 
precum și cele ale sindicatelor, 
eoonomatelor și ale orașelor.

Deasemenea va mai cuprinde 
și realizările stațiunilor județene 
de industrializarea fructelor și 
legumelor.

Sectorul doi va cuprinde ei 
punerea produselor proaspete șl 
industrializate, obținute in cadrul 
acestei acțiuni.

Ca o anexă, standul pentru or

levat acțiunea A. P. Călan cere 
întreține ia Uzină un număr de 
patru copii orfani. Aceștia au a- 
slgurată hrana si au primit îm
brăcăminte nouă.

A. p. Locala Calan șt-a mai 
luat angajamentul de-a întreține 
ia cămin, un număr de 5 copil.

Așteptăm ca aceste exemple 
ale sindicaliștilor din Deva și 
muncitorilor din Calan să fie ur
mate in tot Județul prin exemple 
concrete.

Copii orfelinatului „Filimon 
Sârbu* sunt victimele răsbolului 
fascist. Să I ajutăm, să-i educăm 
pentru a crește din el cetățenii 
de mâine al țării — adevărații 
democrați.

vine dedesupt și fundul celei 
care st așează peste ca, să ră
mână un loc liber de 2-3 degete.

Perele șl gutuile se păstrează 
ia mod obișnuit mal mult pe du
lapuri, așezate pe un strat de 
frunza acoperit co hârtie

Toate fructele Irecute la păs- 
Ir re, lă se controleze ia fiecare 
săptămână ladepărtâudu-se cele 
bolnave.

Dacă pe timp de Iarnă unele 
soluri de mere ee zbârcesc, e 
bine să se stropească 1* 2-3 zile 
și numai seara.

ganizarea s'dorului pomicol va 
arăta evoluția suprafețelor pomi
cole a județului pe specii de po
mi, precum și îngrijirile ce Ie 
trebuesc date. Dr ademenea va fi 
expusă situația recoltelor com
parativ pe ultimii 5 ani și evo 
Iuțit iogr jirli și tratamentelor a- 
pllcate pomilor

Pentru coordonarea măsurilor 
de organizarea expoziției Sâm
bătă 20 Septembrie a. c. s'a con
stituit un comitet restrâns com
pus din d ing Chiroașcă direc
torul Camerei Agr'cole, ing. M. 
Romos sobdirector, dl. 1-odeaco 
delegatul Serv. Tehnic de pe 
lângă Prefectură profesor Budlu 
si delegatele UF.A.R.-lul și Fr. 
Plugarilor secția femei.

In sectorul expunerii produ
selor, s'a preconizat prezentarea 
materialului pe ocoale agricole.

FOOT-BALL
Ce matchuri se dispută în 
etapa VI a a campionatului 
Diviziei Naționale A

Cluj: Dermats— C.SM.M. 
fsv. Dertnala

Cluj: Ferar—C.F R. (Buc) 
iav. C F.R.

Petroșeni : Jiul—Juvcotui 
fav. Jiul

Oradea; Libertatea—Oțelul 
fav. Libertatea

București: Un. Tr.—Dermagant 
fav. Dermagant

București: Ciocanul—I.T.A. 
fav. I.T.A.

Timișoara: C.F.R, (T)—U. 
fav C.FR. (T.)

Buc.: AS.A.—F.C. Ploești 
match nul

DIVIZIA NAȚIONALĂ B. 
Seria 111-a

Timișoara: Pohtechnica —Mica 
fav. Politechnica

Arad: Gloria—U.F.H. Huned. 
fav. Gloria

Lupenl: Minerul—Indagrare 
fav. Indagrarea

Seria IV-a
Slmeria: C.F.R.-Sim,— Minaur 

fav. C F R.
Satu Mare: Stăruința —C. S. 

Aninoasa, fav. Stăruința.

C.FR


Trei ani de apariție legală a „Scânteii** 
Sărbătoarea întregululul popor

Reorganizarea Comisiei Locale 
a Sindicatelor Unite la Brad

Urmare din pag. l-a

la ultima parte a programului 
a iost remarcată conferința tov. 
Nicolae lheșu despre aceea care 
este centrul de lumini, luptă șl 
grijă pentru zilele frumoase ale 
lumii de mâine, capitala URSS. 
nemuritoarea „Moscovă".

La sfârgitul programului d. Dr. 
Ivan a mulțumii publicului pen
tru participarea înlr’un număr a- 
tât de îmbucurător, făcând apel 
la toți cetățenii conștlențl să vi
nă alături de „Prietenii Scânteii" 
în acțiunea de ap, j nire a zia
rului caie luptă pentru binele șl 
progresul României democrate.

După imlaza a avut loc, In 
cadrul aceleiași sărbătoriri, un 
match amical de foot-bJI, Intre 
gruparea polisportivă „Zarand" și 
„Spoitul Studențesc' din locali
tate pe stadionul liceului 
„Avram laucu".

La Telluc
la localul Caslnoului Mint lor 

Telluc a avut loc o serbare or
ganizată cu prilejul comemorării 
a trei ani de apariție legală a 
ziarului „Scântei?" organ al P. 
C. R. Cu această ocazlune a 
conferențiat d. Itg. M hai Lazăr 
despre lup>a ilegala șl activitatea 
hgrlă a „Scânteii" pentru binele 
tuturor celor care muncesc, pen- 
t'u întregul popor.

In încheiere d. kg. Lazăr M(- 
hai a mJțumit adunării ptntru 
participarea la serbare, făcând 
apel la sprijinul tuturor cetățeni
lor cinstiți și hotărâ(< In lupta 
pentru ducerea ia bun sfâiș't a 
sarcinelor ce stau în fuța demo
crației noastre de tip nou. A ur
mat apoi o s rată dansantă a 
cărei venit a fost depus pentru 
Apărarea Patriotică.

La Certej
ln sala cinematografului Cer- 

ttj a avut loc sărbătorirea celor 
trei ani de apariție legală a „Scân
teii", o g mizată de „Prietenii 
Scânteii" cu care prilej iov. Ghe- 
orghiră a vorbit despre lupta 
ziarului popular pentru binele în
tregului popor, A urmat apoi 
conferința tov. ing. Viahovlci Ma
tei despre „S.ânteta pentru de
mocratizarea poporului român' 
după care urmează o poezie re
citată de tov. Pârvuleccu V. șl 
ia apoi cuvântul prietena Tar- 
novschl Margareta Prr ședința U. 
F. A. R. din Certej care a arătat 
roiul ftmeiiîn lupt» pentru întă
rirea pozițiilor democrației noas
tre de tip nou. A urmat recita
rea tov. Lecca și câteva cântece 
populare executate de tov. Uiea 
Alexandrina și tov. Moruzi. Prie
tena Palade a vorbit despre „Fe-

APĂRAREA PATRIOTICĂ
organizează Sâmbătă 27 
Sept. a. c. ora 21 fix, în 
sala Teatrului Comunal

SERBARE
culturală-artistică

Concertează A. P. „Pui“ 
condus de SMIRNOV VLADIMIR 

cu următorul repertoriu:
— Răsunetul Ardealului
— Lugojana
— Sârba ’n căruță
— Iacă a,a
— Calul dracului

Piesa de teatru
Răscoala din 1907

jucată de ansamblul artistic 
al A. P. — Deva

Dupi serbare BALUL TELEFOANELOR
AJUTAȚI ORFANII 
din căminul ,FILIMOM Sf.f.BU“ 

mela și Politica" subliniind drep
turile ce s’au acordat femeilor în 
regimul nostru democratic, după 
care tov. Dr. joția Elena a vor
bit despre „Femela in Uniunea 
Sovietică* subliniind climatul rea
lizat în slutul socialist pentru 
dezvoltarea ln cele mai bune 
condiții a condiției femeii, pe plan 
social, economic șl cultural. Ser
barea se încheie cu două cântece 
executate de prietena Nafornlță 
Anastasia, acompaniată la ghl 
tară de tov. Galic Petre, după 
care tov. Gheorgh'ră Petre face 
apel la concursul cetățenilor pen
tru ducerea mal deoarte a luptei 
„Scânteii" pentru propășirea în
tregului popor.

La Hațeg
Duminecă 21 Sept. a. c., 

ia ort le 8 seara, a avut loc 
în sala llct ului comercial, tn 
fața unui public txt,em de 
numeros, desfășurarea unui 
program artisllco - cultural 
dedicat anversărli a trei 
ani de apariție legelă a 
„Scânteii*.

Cum au reconstruit dulgherii moți turnul 
de răcire dela Gura-Ba: za

Urmare din pagina l-a

Io icest timp turnul de răcire 
a stat necunoscut în umbra uzinei 
până la data pe care o ține minte 
chiar și ultimul copil: noaptea 
fortunei din 15 August 1946.

Dintre diferitele pagube con
statate a doua zi, a fost dărâma
rea turnului de răcire din Gura- 
Birza, până la soclul Iul din 
beton.

Dacă conducerea Societății reac- 
ț oaară pe acea vreme, nu s’a 
s'iuhisit decât prea puțin de a- 
cest eveniment, s’au găsit totuși 
destui oameni ai muncii, înțele
gători și activi, care nu au vrut 
iă-1 lase nereparat. Dar unde să-l 
mal caute pe inginerul neamț 
care a construit prima oară? De 
unde să ceară planurile necesare 
și calculele statistice atât de di
ficile. Totul trebuia chibzuit din 
nou, ch'ar șl pentru material tre
buia ausă o luptă aprigă.

Și totuși, s’au făcut toate prin 
forțe proprii.

S’au făcut eforturi perseverente 
până ce c’a putut aduce ma- 
tarlalul lemno3 necesar. Și apoi 
la treabă!

Era timp greu de vară. Căldu- 
durlle insuportabile, mai cu sea
mă la amiază, nu au putut goni 
pe bieții dulgheri moți dela lucru, 
cl din contră cu atât mai tare 
îl îndemnau la muncă.

„Ca să se răcească mai bine 
aburul"! așa spuneau ei, și iar 
muncă de zori": Ca să meargă 
mai ușor cazanul" — și iar muncă 
de zor, cu atenție și grijă — pen- 
truca niciodată să nu-l mai dă
râme nici o altă furtună.

Unii ridicau cadrul din stâlpi 
grei de brad, alții combinau în 
mod iscusit schelăria, cât mai 
economic, pentruca randamentul 
să fie asigurat. Și la căldurile a- 
cestea se mai suprapunea tensi
unea aburului fierbinte, amețitor 
șl otrăvitor. Dulgherii totuși știau 
că munca lor trebue să asigure 
populației din jur curentul cel 
folositor și rezistau Îj mod eroic

ZORI NOI 
primește mică și 
mare publicitate 

A se adresa la adrralnlstrj- 
ț a ziarului.

Festivalul a început în 
sunetele Internaționalei, cân
tată de către corul U. T. M. 
din Hațeg.

Apoi a urmat conferința 
d-lui avocat Sextll Pop, care 
a făcut un scurt istoric ai 
celui mal dârz opărător al 
di epturilor cdor ce muncesc, 
care este ziarul „Scânteia*.

Festivalul a continuat 
prin recitarea poeziei 
„Aniversare*, compoziția 
d-lui Grosz Andor din lo
calitate, la sfârșitul cărfia 
a apărut în Utere mari, 
fosforescente, numele zia
rului „Scânteia*.

în special acest minunat 
tablou final a avut darul 
să trezească aplauzele en
tuziaste ale publicului, fiind 
extrem de reușit.

împletind patriotismul lor moțesc 
cu conștiința muncitorească. Cura- 
gioși în fața pericolelor, dârzi în 
fața tuturor greutăților, lucrătorii 
dela serviciul de construcție și-au 
înțeles rolul lor Important în re
gimul democrat șl nu s’au lăsat 
antrena(l nici de provocare la 
greve, nici descurajați de un mic 
accident, îatâmplat pe timpul de
montării unei s helc.

Deși in condlțiuni materiale 
foarte grele, departe de vetrele 
lor, dulgherii moți șl-au făcut da
toria pe deplin, dovedlndu-se 
astfel nu mai prejos de oamenii 
muncii din alte regiuni.

In primele râaduri se pun dul
gherii: Slcoe Ioan, Sicoe Vaier, 
Sicoe Crăciun șl Ioan lui Aron 
din grupa II a tov. Broască, Al- 
mășan, Matei, O.jrca și Sicoe Ilie 
din grupa l-a a tov. Poleacu.

Conducerea Societății, r ecu- 
noscătoare, le-a oferit câte un 
premiu.

Ceia ce se desprinde însă din 
această acțiune este ințelegerea 
și colaborarea armonioasă dintre 
muncitori șl techilclenl. Turnul 
de răcire din Gura Barza ne ră
mâne în viitor simbol al acestei 
unități

L. DUȘENCO

Pentru ebonatii 
noștri

Pentru a preîntâmpina suspen
darea expediției ziarului, rugăm 
pe toți abonațti noștri să se gră
bească a ne remite costul abo
namentului ln LEI STABIL'ZAȚI, 
socotind pentru una lună.

Lei €0 particulari,
Lei 50 salariați — individual.
Lei 40 colectiv.
Plata se poate face prin man

dat CEC, prin reprezentanții noș
tri autoriza(i sau la cassieria zia
rului.

spre închiriere ca
meră centrală fru
mos mobilată
INTRARE SEPARATĂ.

Adresați ziar. t

ln prezența tov. Șt. Nistor pre
ședintele consiliului sindical ju
dețean a avut loc la Brad reor
ganizarea comisiei locale a Sindi
catelor Unite. După deschiderea 
ședinței tov. Nistor a arătat în 
câteva cuvinte care sunt sarcl- 
ncle care stau în fața sindicate
lor în lupta întregii claie mun
citoare pentru consolidarea pozi
țiilor democrației noaitre de tip 
nou, după care s’a trecut la re
organizarea comitetului după cum 
urmează: Președinte: tov. Oprișa 
Iuliu; Vicepreședinții Slmedrea 
Nicolae șl Borza Adam ; Secre
tar: Adamovlcl FranclsC; Casier: 
Brnea Sabin. Din comitet mal fac 
parte tov. Jurca Nicolae, Flrțu- 
lescu Crlstea; Economic: Carabaș 
Mihal; Tineret: Tocacl Ioan, Mun- 
teanu Maria, Dr. Cortina Cornel, 
Marusțel Petru, Nlșca Pomplllu șl 
Parița Ioan. După constituirea 
comitetului s’au dat sarcini con
crete în munca ce stă în fața 
noului comitet pentru realizarea 
obiectivelor mișcări sindicate.

*

In același zl au fost convocați 
șefii grupurilor sindicale la Gura- 
Barza, sindicatul Crișclor, cu care 
prilej tov. Șt. Nistor, președin
tele consiliului sludlcal județean a 
făcut momentul politic litern șl 
extern, după care au fost pre
lucrate sarcinile pe viitor ale 
grupurilor din Întreprinderile res

Ce cuprind propunerile
P.C. R. la reforma justiției

Urmare din pag. 2-a

rare și a posibilităților admlnls - 
trării probelor.

Procurorii Generali al Curților 
de Apel vor fi obligați să Intro
ducă, laaintea Curții de Casație, 
recursuri în interesul legii, 
îa contra hotărârilor instanțelor 
de toate gradele.

Revizuirea legislativă
Reforma justiției va fi comple

tată cu revizuirea legilor impor
tante. (Codurile civile, penale și 
procedurile lor.

Coop. de Consum „Horea" Deva

Aviz important
Pentru a da posibilitatea tutu

ror sslarlaților (publici și parti
culari) de a se putea aproviziona 
în viitor în condlțiuni optime cu 
articole raționalizate facem apel 
la cei în cauză, ca in interesul 
lor personal să se înscrie de ur
gență cu una sau mal multe par- 
ticipațlun’, cunoscând că reparti
zarea mărfurilor se va face îa 
ordinea vechlmel (adică în ordi
nea înscriere!).

Costul unei partlcipațiuni este de

Lei 500
plătibll in rate lunare de câte 
100 Iei.

Taxa de înscriere șl de carnet 
este de

Lei 20
Informsțluni msi detaliate se 

pot lua în biroul Cooperativei.
DIRECȚIUNEA 

pective, ședința luând sfârșit prin 
angajamentul acestora de a duce 
mai departe bătălia de ridicarea 
producției pentru consolidarea 
stabilizării monetare șl întărirea 
democrației noastre populare.

Alegerea comitetului 
sindical al funcțio
narilor publici la 

Hațeg
In ziua de Vineri 19 Sept, 

a. c., a avut loc alegerea 
noului comitet al Sindicatului 
funcționarilor și pensionarilor 
publici din Hațeg.

Au fost ale?1, In unanimi
tate, următorii: SchiduMhai, 
Lăzăroi Marcu, Dr. Kalman, 
Cel pens. Itroia, Eae Gheor- 
ghe, Brașoveanu Vladimir, 
Oniga Dommsie, Dr. Antal 
S'g.s nund și Lambustin Au- 
gustin.

Cetă|«nî,
Denunțați pe toți acei 
cari pretind și cari 
oferă prețuri mai mari 
decât cele oficiale, la 
Serviciul Județean de 
Control Economic 
Deva, telefon Nr. 313.

Facultatea de Drept va trece 
sub supravegherea Ministerului 
de Justiție. Se va reorgatiiza pe 
noi baze Corpul Avocaților.

Apărarea intereselor Statului va 
fi in toate cazurile asigurată.

Cumpăr* 
biciclete 
în bună slare 

cu acte în regulă Administrația
ziarului „ZORI NO 1“ 

Palatul Prefecturei

REDACȚIA 
DEVA 

Str. Regina Maria Nr. 5 

Telefon 252. 
ADMINISTRAȚIA 

In Palatul Prefecturii 
(Imprimeria județului)



ZORI NOI

EVENIMENTELE ZILEI
Noul guvern al Ungariei 
Președinte de consiliu este dl. Lalos Dlnnyes 

Noul cabinet cuprinde cinci comuniști, câte patru socialiști 
și agrarieni și doi țărăniști

înființarea unei policlinici laUFH.

BUDAPESTA — Noul guvern 
ungar cuprinde cinci min'ștri 
comuniști, patru din partidul 
micilor agrarieni, patru so
cialiști șl doi țărăniști.

Președintele consiliului este 
tot d Lajos Dlnnyes.

MATHIAS RAKOS1 (comu 
nlst) și ARPAD SZAKAS1ȚS 
(socialist) sunt vicepreședinții 
consiliului de miniștri; Minis
terul Apărării Naționale a fost 
încredințat dlui. PETER VE- 
RES șeful partidului țărănesc.

Celelalfe departamente au 
fost ocupnte astfel:

Ministrul de interne: LASZ- 
LO RAJK (comunist)

Ministrul afacerilor străine: 
ERIK MOLNAR (comunist)

Mln8trul comunicațiilor: 
ERNE GERO (comun'st).

Ministrul sănătății: KAROLY 
OLT (comunist).

Ministrul comerțului : ȘAN

Partidul socialist unificat German
Numiră 1.800.000 membri

MOSCOVA — La congresul so
cialist unificat german, care aie 
loc la Berlin, președintele congre su
lul, Hermaan Tiell, a făcut un 
raport asupra activității partidului 
arătând lupta acestuia pentru în
făptuirea unității clasei muncitoare 
și colaborării cu toate forțele 
demoeratlce.

A vorbit apoi delegatul Wursk*, 
care a declarat că numărul mem
brilor partidului snc’al ți unificat

REFORMA JUSTIȚIEI
— Urmire dla pag. l-a —

3. Tribunalele mixte cu o 
participare a elementului po
pular pe lângă maglstrațil de 
carieră, inițiativă cate are 
menirea să antreneze in răs
pândirea principiilor de ju
stiție, massele largi populare 
și In felul acesta să imprime 
justiției adevăratul ei caracter 
popular atât de necesar vre
murilor noui pe cari le trăim,

In eeeace privește reforma 
competințel Juridlcțtonale, 
din expunerea d lat Mini
stru al Justiției, se detașea
ză net o singură mare ten
dință și anume; lărgirea 
competenței judecătorilor, 
adică a primelor instanțe 
de fond atât în materie pe
nală cât și in m iterie civilă șl 
comercială, obiectiv care ur
mărește iarăși o coborâre 
a Justiției din sferele el 
greu accesibile d:pâr,ăazl, 
in mijlocul poporului în 
mijlocul satelor, acolo unde 
îndeosebi iși avea menirea. 

Prin acele sedii secun
dare, care vor zompleta și 
suplini lipsa mai multor 
juiecătorii fixe, in cât mai 
multe comune dintr’un județ, 
se întemeiază practic prin
cipiul de mai sus, al p pu- 
larizirii justiției. In felul 
acesta ea va fi într'adevăr 
la îndemâna tuturor celor 
cari au nevoe de ea, dirnu 
sunt dispuși să-șl consume 
o avere întreagă pentru a 
obține un drept ce-l merită.

DOR RENAI (socialist).
Ministrul industriei: ANTAL 

BAN (socialist)
Ministrul justiției: 1STVAN 

REISZ (socialist),
Ministrul finanțelor: MIKLO > 

NYARADY (micii agrarieni).
Ministrul agriculturii și aii

„Francezii vroesc să trăiască 
liber într’o țară independenta *

MAUR1CE THOREZ condamni politilca 
de slăbiciune a guvernului Ramaiiner

PARIS. — „Unirea socialiștilor 
ți comuniștilor', — a fost tema 
cuvântării rostite la o întrunite 
de Maurlce Thorez, secretarul 
general al Paitdalul Comunist 
Francez.

După ce a reamintit împreju
rările în care .cel dintâi partid 

a crescut dela 1 milion 298 mii 
în momentul înființării, la 1 800.000 
cifră care nu cuprinde comuuiștii 
din zonele apusene șl simpatleințil.

In aplauzele asistenții s’a cetit 
apoi telegrama Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist bolșevic 
al URSS în care se urează Con
gresului partidului socialist uni
ficat succesul în munca sa pentru 
construirea unei generații noul, 
unite țl democratice.

In aceiași măsură slm- 
plicarea procedurei judecă- 
cătorești are menirea să 
imprime o notă activă jus
tiției, făcând-o să participe 
efectiv la mersul procesului. 
Dreptatea conform simplifi
cărilor de mai sus se va 
distribui rapid și, nu prin 
tergiversări interminabile, 
care să exaspereze buna cre
dință a justițiabililor, mic
șor ându-le încrederea în efi
cacitatea ei. Prin simplifi
carea procedurei judecâto 
rești, judecătorii democrați 
vor căpăta o mai mare pres
tanță șl autoritate în fața 
justițiabililor, putându-și ex
terioriza cu prisosință în
treaga lor personalitate și 
în special lărgi Inițiativa 
atât de necesară acelor cari 
trebue să pună șt suflet 
atunci când judecă. Mai pu
țin dogmatism deci șl mai 
multă trăire socială, mai 
multă apropiere de sufletul 
masselor și de nevoile lor. 
Iată ce vizează noua refor
mă a justiției. In felul a- 
cesta justiția demo 'rată așa 
cum o vor toți cei care ur 
măresc binele poporului 
nostru, va ține pasul u 
ncuile tendințe ale vremii și 
nu va mai prelejui pe viitor 
nemulțumiri cari să zădăr
nicească frumoasa o ■ eră de 
democratizare și reconstruc
ție a țârii.

Ad’ian Bo.ie, magistrat.

mentațiel: ARPAD SZABO (mi
cii agrarieri).

Ministrul educației: GYULA 
ORTUTAI (micii agrarieni).

Ministrul constru (iilor :
JO3EF DARVAS (țărănist).

Noul guvern a depus jură- 
mănlul Miercuri seara.

al Franței a fost dat la o parte". 
Maurlce Thorez a făcui bilanțul 
situației economice a Franței țl 
s’a ridicat împotriva „neputinței 
ți lacoherenței guvernului".

Ocupându-se de politica Inter
națională și referlndu-se In spe
cial la plaoul Marshall, secretarul 
general al Partidului Comunist a 
citat caracterizarea făcută de un 
z'ar, care a numit planul Marihall, 
„libertate supraveghiată* șl a 
adăugat că francezii .voetc să 
trălacă liberi Intr’o țară Indepen
dentă".

In Grecia teroarea monar- 
ho-fasestă ucide pe cei mai 
buni patrioți și prin desele 
provocări la frontiei ele cu ță
rile I bere șl democrate ame
nință pace din Balcani, deci 
șl viața noastră.

Subscriind la Cont C,E C. 
910, prin banul nostru vom 
sprijini lupta de eliberarea a 
poporului grec.

Victoria democrației !n Gre
cia va fi victoria păcii.

„Asociația Prietenii 
Scânteiiu 

s’a constituit pretltudeni 
în județul nostru

In toate centrele importante 
din județul nostru — la Deva, 
Orăștie, Simeria, Hunedoara, 
lila, Dobra, Brad, Baia de 
Criș, Călan etc. — s’a con
stituit . Asociația Prietenii 
Siânteii.*

La constituire au ținut să 
participe masse întregi de ce
tățeni — de toate categoriile 
— dovedind astfel că toți în 
țeleg să fie alături și să spri
jine ziarul ce luptă exclusiv 
pentru Interesele poporului.

Citiți și răspândiți

Scânteia 
Organul Central 

al
PARTIDULUI

COHUrST ROMfiH
Imprima a Județului H.ntdo.ia Dova 783— 1947.

— Urmare din png. l-a —

Casa dc odihnă a foit deichlaă 
dela 18 Augiet la 18 Sept, a, c 
adăpostind trei serii ele muncitori 
țl muncitoare, istoviți de muncă, 
— evidențl>(l în producție.

Gr |a deosebită ce s’a purtat 
muncitorilor trimiți la recreere, 
reeie intr’iin mod minunat din 
acrlsoarea pe care tov. R. Topll- 
ceanu, Oh. Mltcofan, Teodor Chici 
ți I. NecțB, au trimis o direcțiunii 
Uzinelor, in numele celor glzdulți 
in aceasta câtă de odihnă.

Mulțumind conducerii uzinelor 
ți tov. Raia Vldrațru, pentru fru
moasă inițiativă, scrisoarea apune: 
„Am avut țl noi prilejul si ne 
od haim 8 zile in această cată. 
An fost aleți cel mal slăbiți. Tre
buia să ne refacem, să ne întoar
cem cu puteri noul în uzine. Ni 
s’«iu pus la dispoziție camere spa
țioase, — am avut o alimentație 
suficientă țl de o calitate supe
rioară, primind de 5 ori mâncare 
pe el. Pentru distracție ți cultu
ră, — «pune mal departe scri
soarea — am avut la dispoilțle 
cărți, z are șl reviste. Ne-am sim
țit liniștiți, am uitat de toate gri
jile ce ne înconjoară”.

Șl scrisoarea continuă pe ace- 
laț ton, închelndu-ae cu angaja
mentul lor că tntorți la uzine, cu 
forțe noul, refăcute, vor depune 
țl mai mari eforturi pentru reali
zarea celor prop: se de tov. Gh. 
Gh.‘orghlu-Dej, în numele Parti
dului Comunist Rornâo.

înființarea unei poli
clinici la U. F. H.

Tot din Inițiativa tov. Rila 
Vid-ațev, la Hunedoara se trece 
acum la înfăptuirea altul dezide
rat al m talurglțtllor dela U.F.H.: 
înființarea unei policlinici. Poli
clinica va funcționa în localul foi
tei „case de oaspeți* din Hune
doara, având deocamdată o capa
citate de 30 paturi. In afară de 
sala de consultații, policlinica va 
cuprinde o sală de operații, secții 
de Roentgen, dentlstlcă, farmacie, 
etc., îozestrate cu cele mai mo
deme utilaj: medicinale,

Ațe zată la distanță de zgomo 
tul uzinelor, într’un decor de parc, 
noua policlinică -a fi, pe lângă

Actuala politică 
americană duce la 
lichidarea O. N, U.
WASHINTON, (Radio) Lu

ând cuvântul la un mare neetlng 
popular, Dennis secretarul general 
al Partidului comunist american 
a declarat că actuala politică a- 
mericană duce la lichidarea 
Organizației Națiunilor Unite.

Vorbind despre .planul Marshal* 
secretarul general al Partidului 
comuiist american a declarat că 
aceit „plan" va ețua fiindcă 
prevede în primul rând restaurarea 
Gerr.ui.iei.

un ioc dc căutare a sănătății 
muncitorilor ți un loc de minu
nată recreație.

liaugurarra unti policlinici va 
avea loc In cursul slplămâoll 
viitoare.

O altă Inițiativă de actlaț gen 
e cea luată de direcțiunea U.F.H. 
de a da premii In vinuri tonice 
țl vitamina C. muncitorilor evl- 
dențiațl în muncă.

•
ate cele enumerate mal sus, 

dețl sunt numai începuturi, con- 
stltue încă o dovadă puternică 
a grijii țl interesului deoieblt de 
care se bucu>ă muncitorul In tâ
năra democrație populiră romă- 
neaică.

Ele însuflețesc în muncă, în
tăresc țl mai mult hotărârea 
masselor muncitoare de a-ți in
tensifica lupta lor de refacere > 
țării, de consolidare a ng mulul 
de democrate populară din țara 
noastră, — prin mărirea produc
ției.

I. Rusuesc

‘Breviar
(Urmare din pag. l-a)

noștitl ncal poziții, consoli
dând pe cele vithl, nu pot 
fi păitrate In folosul între
gului popor, fârâ efortul 
organizat al masielor, con
știente de rolul vere-1 ou In 
aceattâ acțiune.

Șt începutul s’a făcut 
tlmțlt dt cu ând s! in orașul 
nostra. Uniunea Femeilor 
Antifasciste a organizat e- 
chipe de îndrumătoare care 
actlvlcză în orele de pl fă, 
arătând populației necesita
tea reipectărlt p re tu r tio r 
fixate de mercurial, itărutnd 
asupra disciplinei care tre- 
bue păstra'a In piață, cu 
înțelegere pentru nevoile f e- 
cărulo, Impuse de stricta 
necesitate șt cu înlăturarea 
favoritismului încă existent 
din cons detente as ăzl, dta- 
drtptul anacronice.

Acțiunea castor echipe, 
credem fniă, nu trebuie să 
se oprească aici.

Cu con ursul poliției care 
nu poate să mai lipsească 
tocmai ati nclcând este mal 
mult nevoie de autoritatea 
el — U.F.A.R -ui șl alături 
de aceastk toate celelalte 
organizații de masss Intere
sate deopotrivă în dttc pll- 
narea cetățenilor pe linia 
Intereselor colectIvttățlt în
treg', stl formeze noul 
echipe.

Acestora le re vine sarcina 
de a controla la bariere'e 
orașului activitatea acelor 
recldtvtștl preocupați atât 
de cerințele lor exagerate, 
încât uită prețurile mercu
rialului și datoria lor de 
cetățeni șl oameni. El vor 
trebui aduși pe arterele princi
pale ale urbei șl plimbați tu 
o anume indicație la gât, 
pentru a fl cunoscuți de țoală 
lumea, cu faptele lor.

Celdela bariere, împreună 
cu acel comercianțl care sa
botează, refczând să se a- 
provizloneze șl să exercite 
efectiv comerțul lor, nu tre
buise cruțați.

Este o sarcină care revine 
fiecărui cetățean conștient, 
este mal mult, o datorie față 
de poporul care t udeșfe și 
are dreptul la o viață mal 
bună, pe drumul pe care ni
mic șl nimeni nu-l va putea 
opri.

M. MIH.


