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Intr'o atmosferă de viu entuziasm

Populația hunedoreană a sărbătorit 
ziua solidarității internaționale

Cum a fost sărbătorit I Mai la Deva — Uriașe meetirguri au avat 
lloc în întregul județ — Evidențieri în producție

Zi cu adeiaiat grandioasă. Zi din al cărei iuicș, s’a desprins viguros bucuria imensa ți entu
ziasmul sărbătoresc, care a animat, întreaga populație a județului notOu, in ziua măreața a priitului I Mai 
iu Republica Populară Români.

Fețele însorite de zâmbete și căldură sufletească a oamenilor care de mult se pregăteau pentru 
această mare sjrbătoare, au tran siormat această zi de primăvară, iu sarbatoare unanimă și bucur.e 
generală. Așa ne au ar.ltat-o forfota mulțimilor, pădurea aceia de pu mni strânși ridicați, vitrinele șjt 
frontispiciile clădirilor centrale și căsuțelor periferice ale orașelor, drapate in roșu, entuziamnul care 
a pulsat și dinamizat massele do rnanifestauți, precum și cântările de libertate și yoință dc lupta 
care se împleteau armonios cu flutu rarea ușoară a flamurilor muncitor; ești și ritmul cadențat al coloane
lor disciplinate.

Deva e in mate sârbatoa 
re. Zidurile ei bătrâne nu au 
mai văzut atâta bucurie. E 
deabia ora 7 dimineața, dar 
ferestrele și porțile caselor 
s’au deschis larg, să întâmpi 
11c, sărbătoarea cea marc. 
Grupuri mic'’ de cetatejii au 
apărut pe toate străzile ur
bei, grupuri care cresc vizi
bil, devenind masse compac
te.

Ferestrele și vitrinele sunt 
ornamentate cu flori și ver
deață, cu tablourile marilor 
dăscăli ai proletariatului, 
Mar.-, Engels, Lemn, Stalim 
și a conducătorilor poporului 
nostru sub a căror îndruma 
re dârză și neînfricată, mim 
citorimea iși sărbătorește, în 
libertate și entuziasm, ziua 
ei de solidaritate internațio
nală.

Pretutindeni lupta 
se întețește

AcelaȘ clan sărbătoresc c.i 
re însuflețește muncitorimea 
din toate orașele, târgurile 
și satele Kepublicei Noastre 
a cuprins și zecile de mii de 
mann’estanți ai județului.

Dar pană când în Reptt- 
plica Populară Română, in 
țările cu democrație popula
ră, in măreața țară a socia
lismului milioane de muri
tori, inundă piețele publue 
sărbătorind ziua muncii, a 
înfrățirii, și solidarității mon
diale, în Grecia monarho - 
fascistă în Spania însângera
tă de pumnalul odiosului' cri
minal Franco, în Franța în 
Italia în China lui Chang 
Kat Shek, în colonii și pre
tutindeni unde mâine'.e mur
dare ale imperialismului cau 
tâ să sugrume libertatea . 

și drepturile popoaretor tre
zite la viață, muncitorimea 
stă în luptă ascuțită cu du 
manii săi de moarte și ce 
privirile indreptate spre ră 
săritul viitorului luminos, 
dând no ri lovituri mortale 
dușrnunu.ui sau cxploatatoi

Lozinci și freamăt de 
sărbătoare

In tribuna pavoazată «.u portre
tele conducătorilor clasei muncitoare 
au luat loc, tov. Duduia Andrei se
cretarul județcnci P.M.R. Deva Hu- 
nedoara, Const. Grigoraț prefectul 
județului, Kdkoși Vitiam reprezei 
tantul Consiliului Șinei.al Județean, 
iar alături de reprezentanții organi 
zațiilor politice și de massă, capii 
autorităților civile și militare ale 
județului.

Unitățile militatc ale garnizoanei 
Deva, cu stindardul și fanfara în 
frunte, alternează in scandarea lo
zincilor cu formațiile sportive ale 
_______________ Gh, Pleșu

(Continuare în pagini II1)
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Cum a sărbătorit populația hunedoreană 
ziua solidarități internaționale

GJtwre din pag. ■ <1

O. S.I* Jfi orgolii zapa U.A t.,H care
freaiutta de i«i entuziaim tilie- 
rase. I>im fiecare lo-iue* lic-.iie|ts 
voința de lupta a luas^elc, in mar 
țul lor nestăvilit spre biruința de- 
wio. iuțlci, (

începe meetingul
Când tov. Gorun se returul plasei

P. M.R.-LAeva, mutește prințul cuvânt 
pentru drehklerra meuUigului, un 
torent de lozinci >i uia’r rntuzivle 
face să clocotea cj plata.

Și în atmosfcia aceasta de so- 
Lcnuiă saibâtoare tov. Gorun arată 
importanta zilei în <iue oamenii 
muncii de pretutindeni își întii'nd 
mâinile frățește, î*.i verii'i ă forjele 
ț<i pornesc cu tuai multa dârzenie la 
Juptă împotrita asupritorilor si ex
ploatatorilor săi. \

Cuvântările
In numele tineretului n 

cuvântul tov. Mălăescu Mir 
cea; secretarul organizației 
județene a U. T- M. care 
face bilanțul realizărilor ti
neretului pe tărâmul mun
cii voluntare luându-și în nu 
mele lor noui angajamente

Salutul U. F. D. R. este 
adus de tov. Mihuțescu Va 
silica arătând că femeile din 
județul nostru dau un spri
jin electiv guvernului în o 
pera sa pentru sprijinirea 
mamei și a copilului pentru 
îngrijirea sănătății poporu - 
lui.

In numele populației ma-, 
ghiare ia cuvântul d. Bara 
baș Ioan U. p. M- care in
sistă asupra strângerii prin 
muncă a legăturilor de piie 
tenie între naționalitățile con 
locuitoare.

Salutul plugărimii munci - 
toare este adus de'priet. Su- 
ciu Ilarie (Fr. Plug).

Am însămânțat mai mult 
decât era prevăzut așa că 
spaima foametei a trecut — 
spune el cu mândrie în fa
ța miilor de participând.

lși ia în numele' plugărimii 
angajamentul să asigure păi 
nea de toate zilele fraților^ 
muncitori.

Armata pavăza poporului
Cuvântul armatei este a- 

dus de d.Lt. Col. Georgescu 
comandantul garnizoanei.

Dsa. face istoricul armatei 
din trecut când ea era mâ
nată să tragă în,poporul care 
își cere drepturile.

Astăzi -- continuă d-sa — 
am devenit pavăza unui po
por și a unui regim care ne 
aparține și suntem mând’i 
că putem apăra cuceririle1 no 
pulare.

Ne luăm angajamentul 
a încheiat oratorul — să a- 
părăm până la sacrificiu pa 
tria și poporul împotriva duș 
manilor din țară și de p»- 
ste hotare luptă în care nu 
suntem singuri ci stăm ală- 
tături de țările vecine și prje 
tenc în frunte cu,U. R S. S-, 
și genialul ei conducător ge- 
neralissimul Stalin.

Vă vom asigura pacea pen 
tj-u a putea munci în liniște. 
Cuvintele au fost acoperite 
de aplauzele ostașilor care 

au sacadat:
Vom munci și vom lupta
Să ’ntărim Republica.

Noui angajamente, 
noui eforturi

Salutul muncitorii organi
zate din jiul, nostru’esle adus 
de tov. K^kosy Viliam, se
cretarul organizatoric al Con 
siliului Sindcal județean-

După ce arată că în mul 
te sectoare muncitorimea j.i 
dețului nostru a re^.iO să de 
pășească media producției 
din 1938, trece la analiza-, 
rea cauzelor care au permis 
gui ernului să procedeze la 
scăderea prețurilor, dintre 
care un factor esențial este 
tocmai producția crescânda 
a uzinelor și ogoarelor noa 
stre.

Muncitorimea își ia an 
gajamentul — ti spus vorbi Io 
rul în încheiere să’și in
tensifice eforturile pentru a 
contribui la îmbunătățirea 
treptată a traiului celor mu1 
ți, pentru lichidarea complec 
tâ din țara noastră a exploa
tării omului de către om.

Tov. Constantin Gr'g> 
raȘ prefectul județului, ■■.Ju 
ta în numele întregului apa 
rat de Stat ziua internaționa 
lă a celor <■<> muncesc.

D-sa evidențiază mu va de 
pusă de țărănime pentru ren 
șita campaniei de însămân 
țări și în cadrul! lucrărilor d'- 
folos obștesc.

Anunță premierea plasei 
Orăștie care a depășit, plano! 
de însamânțări cu 8 la sui.., 
precum și premier, a celoi 10 
comitete gospodărești, caic 
s’au evidențiat pe întregul 
județ.

Muncitorimea hunedoreană 
a făcut pași uriași înainte

Primit cu ovații și ap’au 
ze ia cuvântul tov. Duduia 
Andrei secretarul organiza . 
ției județene P. M. R. Hu
nedoara Deva.

După ce face istoricul zi
lei, tov. Duduia trece în re
vistă succesele obținute în 
toate domeniile în ultimul 
timp de regimul democratic 
din țâra noastră de clasa 
muncitoare și poporul mun
citor din acest județ.

Evidențiază în special 
munca depusă de muncitori 
mea minieră din MunțiitAp’i 
seni care a câștigat drape- 
pelul producției în cinstea 
lui 1 Mai subliniind pașjj 
uriași pe care muncitorimea 
i a făcut în domeniul pro 
ducției față de anul trecut

Deasemenea sunt evideti 
țțați muncitorii ș techm’cte- 
nii atelierelor C. F. R., Si 
meria, uzinelor I. M- S- llu 
nedoara, Călan, Certej', și Te 
liuc — care au dat dovadă 
de abnegație și voință de 
muncă în întrecerile care an 
avut loc în cinstea zilei de 
1 Mai.

Vorbind despre eforturile 
depuse de țărănime tov."Du

duia a arătat < ă ea și â fii 
cut datoria întâmpinând ziua 
ziua de 1 Mai cu insămân- 
țârik- efectuate.

Avem însă multe de f;î 
cut — și tov. Duduia a tra 
sat o serie de 'sarcini care 
stau în fața poporului no
stul, sarcini care duse până 
la capăt vor grăbi is.taurarca 
acc-lei societăți către car(. tin 
dem < u toiii; societatea so
cialistă.

Ultimele cuvinte ale iov. 
Duduia, au fost subliniate <_ii 
vii aplauze ele demonst 
rând voința și hotărîrea cla 
sei muncitoare a poporului 
muncitor (]in acest județ de 
a lupta consecvent pentru 
punerea in aplicare a do
rinței lor: desființarea ex - 
ploatării omului de către om.

începe defilarea
După meetingul în fața pa 

latului prefecturii, începe ac- 
filarea.

Unitățile militare într’o ad 
mirabilă ținuta ostășeasca, • 
care ogl iideștc spirit.îl nou 
al ostașului nostru—deschid 

defilarea, culegând ira'. 
le d<- simpatie ale niulț’mei 
însoțite de nenumărate bu
chete de flori.

Armata care pâiu cri c 
ra, întrebuințată contra ma-. 
selor muncitoare astă'i i-sr- 
scutul credincios al interese
lor poporului, care încori 
joarâ cu dragoste ferbinfc, 
coloanele ce se scurg prin 
i i!a tribunei.

Minute întngi coloane ne 
sfârșite de ostași defilează 
prin fața tribunei, a căror le 
filare este încheiată de ma
șinile cu aparatele de teleg 
rafie ale Regimentului ț 
Transmisiuni Deva.

Formațiile sportive ale O.
S. P. local, își deschid defila 
rea cu o echipa de avantgar 
dă, formată din Comitetul 
Județean al O. S- P.-De 
va. Urmează echipele de 
foot-ball ale garnizoanei și 
Gruparea Muncitorească 
Sportivă Deva, secundată de 
echipa vânătorilor in costu
mele lor specifice, a sliiori 
lor, tenisiștilor, cicliștilor <1 
motocicliștilor, care închid 
defilarea într’un splendid ( a- 
reu estetic.

Un târnăcop și o lopată 
simbol al reconstrucției

Prima coloană a U. T- M-, 
poartă' o pancardă uriașă pe 
care tinerii au imprimat în 
în cuvinte de foc, voința lor 
de muncă pentru reconstiuc 
ția țării și construirea vjtoru 
lui socialist.

Doi tineri dintr’o coloana 
de brigadieri, țin încrucișate, 
un târnăcop și o lopată, sim 
bol grăitor al muncii uriașe 
pe care tineretul țării o des
fășoară pe șantierele națio
nale.

Urmează coloanele elevi 
lor din școlile primare și se 
cundare, pe a căror obraz 
stă imprimat un zâmbet de 

viață nouă. Sunt întâmpinați 
cu lozinci din a căror con
ținut se desprinde nădejdea 
pe care tineretul o reprezin 
lă pentru viitorul pop arului.

Ș. în uralele masselor de 
parliJpanți, trec în acelaș 
ritm cadențat, coloanele de 
muncitori, țărani, iatclect ia 
li, tineri și femei, purtând 
tablourile celor mai i ibiți Iii 
ai clasei muncitoare ai po 
porului nostru.

La Hunedoara
Ziua de 1 Mai, muncitorii 

hunedoreni și alături de ei 
întreaga populație a ora.u’.ui 
Hune li ara, au rbător t-o 
cu un entuziasm carat» ris 
ti. , 1 lor mari.

Piața hunedoarei unde a- 
cea'-'ă mare mulțime se adu 
nasc să-și manifeste tot en
tuziasmul, devenise o marc 
de capete deasupra cărora, 
fălfăiau nenumărate drap-- 
le roșii și tricoErc.ise vedea 1 
placarde cu lozinci și p >rlrc 
telr conducătorilor clasei 
muncitoare.

Meetingul <c a mina’, a 
dat ocazia ca c-ntuzia-mui în 
mg 1 mulțimi adunate a<’u!o 
sa se manifeste MzJ mmulto-.

D p;i nto.iarea „Int-na 
ționajei” adunarea a fo-t des 
ehisă de tov. Moklovanu, 
membru Î11 biroul Org 1’. 
M. R. — I. M. S,, A luat 
apoi cuvântul Slt. Be'oiu d'n 
partea armatei, tov. N ț<> 
dea primarul orașului in nu
mele organelor ad-tive, tov. 
CJh. Sâbău din partea Org.PMR Hu 
ncaoara și t. Budău.din par 
tea Org. P. M. R.-I, M, S,> 
care după ce ca și antevor
bitorii săi salută ziua de 1 
Mai, fac/; o scurtă trecere în 
revistă a grelelor lupte duse 
de clasa muncitoare p mă a i 
când poate păși spre no ia 
viață mai bună.

Tov. Tdrtik decorat cu 
„ordinul muncii11

Ca încheere a luat ap ,i cu 
cântul tov. Moldovan- care 
a arătat printre altele star 
nind un val nesfârșit de u 
rale ca printre cei deco
rați cu ocazia zilei de 1 Mai 
de Prezidiul Mărci Adunări 
Naționale este și un munci
tor dela uzinele 1. M. S.t 
Torok Ștefan dela laminoa
re.

A dat apoi cetiri* unei te
legrame trimisă de Cons. de 
Administrație I. M. S. -- 
București care salută munci
torimea hunedorear.ii expri- 
mându-și totodată înende ■ 
• ea în felul în care a ecti Iu 
crători vor ști să-și im 1 și 
pe mai departe datoria in 
câmpul muncii.

Hotărîrea muncitorimii hu 
nedorene de a cont nua lu
pta lor pentru mfirirea producției și 
au exprimat-o în telegramele 
propuse de Org. P M. R,-
I. M. S, deța fi trimise C. C. 
al P. M. R, și C, G. M> > 
care au fost primite cu .,e- 
sfârșite aplauze.

După intonarea „Interna 

ționalei' 'meeting ul a luat 
sfârșit, in aceeași atmos^t* 
de înalt entuziasm

Ziua de 1 Ma\D lluni-4aa 
ra a fost o zi în care s’a te 
cui o trecere in revistă 
a unei rodnice munci, o zi te 
care hotărîrea de a lupta tu ai 
departe cu eforturi sporite 
a devenit mai puternică, u» 
târîre exprimată >i în < âxiie- 
cui br gadi: r l>r hunedoreîii; 
Muncitori din Hunedoara 
Mai aveți răbdare.
Cel de-al patrulea furnal 
Este în lucrare.

(Continuase ia pag. IV-a), 
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Adunările generale 
ale tuturor Asociaților 
Micilor Meseriași din 

județul Hunedoara
In conformitate cu hota, 

iile luate de conferința pe 
țară a Federației General.- a 
Meseriașilor din Român.a t , 
re a avut loc în Bucurc-șt. 
în zilele de 18 și 19 Apniie 
a. c., și conform l.utar.rilo-. 
luate în conferința delegai 
lor din județul Hunedoara 
< are a avut lo< in ziua de 
25 .\[>ril:e a. c.. l.c Deva, A- 
dunarile generale ale tutu.or 
Asociațiilor din i< est judi-, 
se vor desfășura după 1 uiu 
urmează:

In ziua de 5 Mai Asii' . 
Mixt, pransport, și Îmbrăca 
minte Deva ora t8;

In ziua de 6 Mai incălța 
minte. Lemn, Alimentar De 
va și Mixt Simeria ora 18;

In 7 Mai Asoc, Metalur 
gist Deva și Mixt Brad, lla 
nedoara și Băița ora 18;

In 8 Mai Baia de Cr’Ș, Hih 
și Hațeg;

In 9 Mai Mixt Dobia Cu 
g r și Orăștie;

In 10 Mai Mixt- Lupen’;
In 11 Mai Mixt Vulcan-
zXclunarile se vor ține la 

orele fixate ele fiecare As* 
ciație iar dacă la ora fixată 
nu se va intruni numărul ne
cesar de membrii se va ține 
cu orice număr ele membrii 
Cu o oră mai târziu.

Dreptul de vot în Adunări 
le generale îl au numai acei 
membrii care sunt la cure it 
cu cotizațiile până la finele 
lunei Aprilie 194C.

Ordinea de zi;
1. — Cuvântul de deschi 

de re;
’-l. — Alegerea prezidiului;
3. — Alegerea comisiilor 

de verificare validare candi
date și rezoluție;

-ț- Raportul de activii» 
te .1 comitetului;

5. Di-cuții Lițra|k):irte și 
descarc ire de gestiune;

6. Modificarea statute
lor; —

7- ~ Alegerea noului co
mitet:

8. Alcger a delegaților
la congre^

9 Program de activ ita
te pe anul viitor;

10. —' Diverse. 
Comitetul Centrului Jud
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Alte reduceri de preturi 
la produsele industriale

Scăderi de prețuri la lemne de foc, benzină auto, țesături de 
bumbac, țesături și tricotaje de mătase vegetală și alte articble

Deosebit de reducerile <b 
grețuri anunțat'' în ziarul' no 
.<*tru de [oi, s’a mai hotărît 
reducerea prețurilor și la m 
mătoarcle produse:

Țesături <]e bumbac:
Lniet dela 9- la 75 'e>; zc- 

fer dela iot la 90 lei, tifon 
albit dela 39 la 31 lei. dr;l 
dela 181 la 145 lei.

Tricotaje de bumbii' :
Ciorapi bărbătești duzini) 

dela 675 la 631 le;, liorapi 
de clamă 'duzina')) dela 1093 
la 804. ciorapi de copii din 
zma) dela 522 lai 500 lei, clii 
k>ți de d una duzina) debi 
2293 Î;1 t50<> Ici.

Ață bumba c:
Ață de cusut nT. 50 (duzi

na) dela 119.25 la 112, ață 
de cusut nr. 40 (duzina) dela 
159 la 149

S’att mai fixat prețurile |j 
următoarele articole: ațică 
vopsită metrul lei 69, pânza 
pentru batiste lei 84, chiffon 
albit și apret it lei 88. ptoso:i 
pe lei 89, basmale, imprimate 
lei 66. i așmir lei 114. pânza 
albita lei 80, ihrișine duzina 1 
lei 27. ață de țesut ciorapi 
(10 gheme) lei 82. Toate 
prețurile de mai sus se înțe-

Știri și fapte din Țara Socialismului
Valoarea unui minut în 
Uniunea Sovietică

U11 minut de lucru! Ia prima 
vedere, o cantitate absolut negii 
labila, t ieiaie minut economisit ie 
prezintă o cantitate însemnata de 
bunuri in plus, reprezintă un spor 
al avuției naționale.

In tie.aie minut al anului 1047 
minerii Uniunii Scivietycc au dat 
Urii 170 tor- de țărbuni, metalu 
giștii 48 tone de oțel ți 32 tone 
tonta, pet-ofi.fi 57 tone țițeia. [>e 
pe bandele rulante a;e uzinelor de 
automobile in lie are minut iee un 
automobil in f.e are 4-5 minute un 
tractor. Fabricile de te.xli e dau un 
minm 9,5 met:i_ de țesătuii, cele 
de pielărie 600 pere, iii încălțăminte.

•
Această minimă unitate de măsură 

J timpului este impoitanlîi nu. nu 
mai pe scală generala, ea o te fio 
lărtyoare pentru bunul mers al pro
ducției și pentru rentabi italea fie 
cărei urine, fiecărei secții, fiecărui 
mașini Î11 parte, lată câteva exem
ple :

Fierarul Busâghin dela uzina de 
automobile din Gorki a ieu.it să 
economisească la fabrica ea de arcuri 
i,5 secunde la fiecare piesă. Această 
economie minimă a făcut po ibilă 
fabricarea a încă 80 piese într'un 
schimb.

I.a uzinele l ord in U.S.pro 
ducția de arcuri este de 110 bucăți 
pe oră. Muncitorii sovietici din Gor 
k) au izbutit să realizeze 163 pe oră.

Exemplul lui Busâghin a fost ur
mat de nitul.itorii celorla.te secții. 
In 1935 fabricarea unui autoturism 
,,M. 1” necesita 478 ore de lucru, 
în 4940 numai 189. Cu alte cuvințe 
m acela? interval de timp, în Ioc 
de două mașini, uzine.e din Gorâi 
au reușit să producă 5 mașini.

Cunoscuta țesătoaie Natalia Du 
biaga deja labri a „Treligornaifc MM 
nufactura’’ deservește 16 războaie 
de tip Jacquard.

leg la < onsumator.
țesături șt tricotaje ele,m.i 

tase vegetală:
Chripe de chine dela 22 > 

la 2o9 lei, cămăși bărbătești 
dela 244 la 230 lei, serge băi 
bătesc dela 596 la 476, chi- 
loți de damă scurji dvla 3țS 
la 295 lei, combinezoane de 
dama dela 607 la 489 lei, că 
măși bărbătești dela 841! la 
706 lei, ciorapi damă duzi
na) dela 247(1 la 2380 leț.

Lemne de foc: dela: 22.200 
la 20.760 lei vag inul do 10 
tone la consumatori.

Benzină auto: dela 22,ți 
lei la 21,09 Ie1 litiu loco.ia- 
fincrie.

Drojdie de bere: dela 113 
ia 103 lei kg la consuma
tor.

Chimicale:
Acid sulfuric: dela 10 la 

9 lei kg. loco fabrică.
Bicromat de sodiu: dela 

236 la I90 lei kg. loco fa
brică.

Produse metalmgi'c:
Sârmă zincată kg dela 

i2o la 68 lei, sârmă oțel 
pentru cablu dela 100 la i/2 
lei, sârmă oțel blanc dela

la schimbarea servic'i'or Natalia 
Dubiaga economise te 2,4 se un le 
și 13-14 secunde la îuodatul firelor 
-Ie urzeala rupte. 14 n aceste secunde 
i'i ctirș d .0 luna se strâng zeci 
de ore de lucru. In cursul anului 
191/ aceste economii au rezu tat 
33 600 ir. Ol gc mătase in plus, ceea 
ce iepredtd:i 110.0)0 rochii-

Raționaliza,ea fie ărei secunde te 
lucru a permis ere,teica nu,mă u ui 
de muncitori care deservos: mai 
multe lăzboaie. |n anul 1916 12000 
de textili ti au tre ut la acest si» 
tem de lucru, ceea.e a permis pu 
nerea in funcțiune a încă 1(0.000 
fuse și 4500 lăzboaie noui,

Noui materiale de con 
sirucție realizate de la
boratoarele Sovietice

Institutul central de cer 
cetări științifice afiliat indu
striei hârtiei a reușit să gă
sească un nou material d<' 
construcție care poate ti
întrebuințat cu succes la
construirea caselor.

Acest nou material este 
un carton turnat și se pre
zintă sub formă de plăci de 
6,5 m. lungime și 1,5 m. 
lățime. Șlefuirea ^exterioară 
și interioară a plăcilor este 
realizată prin turnare.

Construcțiile din acest ma 
terial prezintă următoarele 
avantagii: sunt trainice; fru 
moașe și mai călduroase de
cât cabanele construite dm 
lemn. In afară de acestea, 
durata de construcție este 
minimă și costă mai eftin de
cât orice alt material. In fa 
bricarea acestui material in
tră' deșeurile de celuloză de
la fabricarea hârtiei. Noul 
carton asfaltat fabricat de 

289 l.i 270 lei, sârma baza) 
dela 51,69 lu 5" lei. 1 uic 
baza) dela 68 la 56,50

Obiecte din sticlărie:
Sticle de lampa pem.ireale 

nr- II dela 13,80 la <) Ici 
borcan 1 litru dela 19,35 'a 
11,60, borcan de 15 litri Je 
la 146,80 la 95,70 h i, P|C;i. 
i ile sunt loco fainii a

Reducerea taxelor de 
francare pentru scrisori

ln conformtati a cu lu’lai i- 
rea Consiliului de Miniștri 
de reducere a tarifelor și ]()e 
țurilor, taxele de francare 
pentru scrisori au fost redu
se astfel:

Cartea poștală simplă dela 
7,50 lei la 6 lei.

Scrisoară simpla loco de'a 
8 lei la 7 lei.

Scrisoare simpla în, alte 
localități dela i2 ]ei| la 11 lei.

Tarifele de francare pen 
tru trimiterile de ziare vor 
fi reduse cu 50 la sulă.

Tarifele de mai sus vor fi 
puse in aplicare pe data de 
5 Mai 1948, cu excepția ta 
rifelor jșentru ziare care in , 
tră în vigoare ja! 1 Mai 1948.

industria sovietică prezintă 
următoarele (calități remarca
bile: este foarte rezistent, 
impenetrabil iar durabilita
tea se întrece pe cea a foi
lor de tablă.

Fabrica de orașe

Asțfei poale li numită vii'oaiea u 
zina pentru construcția ile case stan 
dard, din apropierea lacului Onega, 
Atelierele ei înzestrate cu mașinile 
cele mai perfecționate, vor constri 
anual 1.000 de case cu 1, 2, și 3 
camere.

Construcția primei părți a tizi 
nei esfe pe terminate. De curând 
s’a pus în Tuncțiunu o fabrică de 
cherestea, la care încep procesul 
tehnologic al construcției caseior 
standard. A fost începută construc
ția de case cu un etaj și 8 a-ar 
tamente, simple și frumoase. Pri 
mele casc' vor li furnizate ce'ui 
mai mare combinat metalurgic din 
țară „Azovstal”. Cu executarea a 
vestei comenzi, noua uzină îți în 
cepe o viață rodnică și producți i.

Fabrica de cherestea aie 3 ga 
tere puternice. Actualmente se ma, 
instalează 1111 al patrulea. Fie are 
din ele poate da 150 m. cubi de 
material de fiecare schimb. |n 24 
ore fabrica produce 1000 111. cubi 
de scânduri și materiale de con 
strucție. |

O altâ instalație a uzinei este 
„uscă'.or.a’' — un tunel de cărămidă 
cu o lungime de 90 in. în care 
încap deodată cam 1C0 ragoane ma
teriale de construcție. Uscătoria este 
in întregime automată.

Aliere medicinală

Oamenii de știință sovie
tici au reușit să obțină o 
varietate de miere conținând 
chinină, la stațiune experi
mentală din Nordul Caucazu 
lui. Această varietate a fost 
obținută hrănind albinele cu

l'ail Marx s’a na- ut la 5 Mai 
'1818 in oiașul Trier din Germanei 
și a murii la I ondra n Martie 181-3

KARL MARX
Viata tui Mar a fost închinată 

in intiegimc < auzi ■ Urci muiiritoa 
re. El este împreuna it I r 
dricli Lngels - crea o ul tni.Tf.nitr 
lui șțiințili , adieri al 011, e,.ți< i lu
pă care sistemul ca pi ta i t, n 11 
formitatv <11 propriile sa c !e -i i

—1883)
nrrrnu' șl <a urinare a lupiu <ăui>e 
de tlasa muncitoare, 11 fi mlovot 
prin sisiemul de orgaiuzaic i.oiu«»M. 
Aceasta conce|<ț>v a lui Marx -e âtla 
expusă îiiti’o scrie întreaga de fu 
rrari ștutțilice, din cate cea mai im 
portanla este „Capitalul”.

Marx nu a fost pumai un uaa 
de știința, ci -i un om de acțiune. 
El a lii|>tat o via;a int.eagâ |»na 
tiu punerea In pra, tic. a ideuo* 
sale. A fost interne etoruJ 1 coada 
< atorul (/rimei A-oJații Mun itoie-ti 
Inie naț or ale rfnterirșaț c/.ia a I a),- 
luptând cu pas.une ți abnegape in 
Iruu.'ea niun itoiimii de pretutindeni 
împotriva dușmanilor ei des:l i i, m 
potriva fal-ilor <i prieteni, pentru 
viitorul feri-it al <i - i al omeniifi' 
întregi. Și in aceasta aepunc a su 
a aiui tot (impui langa el pe Fne 
drich Engeh, de care- 1 a legai o 
prietenie unu rar se întâlnește h> 
i-torie.

Prima țara din lu-rie ia are i- 
deile pentru caie a u. ut V. iu 
găsit o leali/are pra tica este U- 
riiunea Soviet! a, Aci, pe a ța ea 
parte a globu ui j a 1 ântvse, aproape 
2 <1 milioane de oameni au aruncat 
jugul capitalișrnu ui ți, ub condfe 
cerea lui V. 1 Lenin ' I. V, 
Stalin, au comtiuit socialismul, pe 
care la pieiestit Marx

In pri ele zile eh lunei Mai

Vor fi deschise agențiile B. N. R. 
din Orăștie, Hațeg și Dobra

ln cadrul acțiunci pentru 
organizarea agențiilor B N- 

chinină și miere sau zahar. 
Mierea astfel obținută a’e 
calități medicinale • excepțio 
nale. S'au obținut deaseme 
ni în ultimii ani și varietăți 
de miere cu vitamină.

0 nouă mașină Jde cal
culat

Uzina de mașini de calcu 
lat și de mașini de scris din 
Moscova lucrează la con - 
staucția unui nou tip, de ma
șini de calculat. Aceste na 
șini se vor întrebuința la cal
cularea salariilor în între - 
prinderile mari, la calcularea 
circulației pe transportul fe 
roviar, la operații bancare , 
CXC..

Mașina e formată din 50 
mii de piese și are o greutate 
de 65° kg-

A fost pus in funcțiune 
primul cuptor nalt „Mar
tin" dela „Zaporojstali"

La 17 Aprilie a fost pus 
în funcțiune primul cuptor 
înalt „Martin” dela ,,/apoio 
zstali' .

Inginerii, muncitorii, con
structorii au terminat acea 
stă lucrare înainte de termen 
în cinstea lui iz Mai.

Următoarele cifre ne per 
mit să ne facem o idee de 
spre munca depusă: s’att la 
cut aproape ioo mii m. c. 
lucrări de pământ și s’au 
restaurat și montat peste i2 
mii tone construcții de me
tal.

R. din județul nostru, in ve
derea acordării creditelor a. 
gricolc, in primele zile ațe 
lunii Mai vor fi deschise a- 
gcnțiile din Orăștie, Hațeg 
șt Dobra.

Prm deschiderea ace - 
stor trei agenții, situate în 
regiunile cele mai agricole 
ale județului nostru, plugări- 
nieă hunedoreană va fi mult 
înlesnită în obținerea credi
telor, care vor fi acordate In 
condițiunile atătate în ziarul 
nostru.

Celelalte 8 agenții, vor fi 
puse în funcțiune în măsura 
necesităților și posibilităților 
de care B. N R.-Deva vadîs 
pune.

Convocare
In conformitate cu hotă 

rirea Biroului Consiliului 
Sindical, se convoacă jn șe
dință de lucru secretarii și 
președinții sindicatelor pe 
ziua de 6 Maija. c., orele 8.30 
la sala festivă a școlii de ca
dre din str. Aurel Vlaicu.

Ordinea de1 zi:
1. — Deschiderea ședinței 

de lucru de tov. președinte 
Nistor.

2. — Raportul de activitate 
a sindicatelor (pe resoarte) 
pe luna .Aprilie și discuții la 
rapoarte;

z 3. — Raportul de activita
te a Biroului Consiliului Sin 
dical Județean prezentat de 
tov. Ârdeleantt Victor.

4. — Analiza rapoartelor 
prezentate, instructaj și .... 
cini pe secții din partea se : 
rotarilor de secții din Bir. 
Consiliului Sindical și .1 mv. 
Lăpădatu din pai tea C. 
G. M.

5- — Diverse ș\ propuneri. 
Trăiască Republica Popu 

Iară Română I
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România și Cehoslovacia vor încheia 
in tratat de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală

Batlarațiiie minislrulHi de afaceri st elne al Ceheslovaciei

FRAGA. Comitetul Adu- 
■âiM Naționale legislative 
peatru Afacerile Străine a ln- 
cepat să ia In discuție tra 
taial bulgaro cehoslovac de 
prietenie, colaborare și asis
tenți mutuală semnat la 
Frigă la 23 Aprilie.

Vorbind i i fața comitetului 
■Metrul Afacerilor Străine, 
a saHinlat importanța acestui

tratat pentru C> hulovaca și 
a ar.'tat că el sâ bazează pe 
principiile exotisc in tratatele 
încheiate Intre Cehoslovacia 
și C' lelalte (âri slave, Ce 
mentls, a anunțat c? tratatul 
de prietenie, Colaborare si a 
sistențâ mutuală intre C ho- 
slovacia și Român a va fi In 
scurta vreme semnat la Bu
curești.

Cunoscutul fruntaș laburist de stânga

John Platts Mills exclus din palidul laburist
pentrucă se

LONDRA. — Comitetul 
Național Executiv al l’ar 
tidului Laburist britanic 
a anunțat Miercuri că. depu
tății laburiști, printre care 
se află si deputatul1 Konny 
Zilliacus, cari au trimis de cu 
rând o telegramă de felicită 
ri lui Pietro Ncnni>ț.condu< ă-

ÎNFIINȚAREA
I

opune politicii lui Bevin
torul Partidului Socialist 1- 
talian, vor fi excluși din par 
tid daca nu și retrag semnă 
iutile până la data' de 5 Mai.

Comit» tul Național £xeo 
tiv a anunțat deasemen e.x 
< ludcrca din pai rid o depura 
tului JoJin I’la tts Muls.

Lupta pentru schimbarea politicii gu
vernului laburist nu poate fi înăbușită 
prin campania antidemocratică

Declarațiile Iul Jelin Platts Mills, în legătură cu
lui Bevin Aileesa din partidul

excluderea

„Ordinului MunciiS 5(6

Decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale
Prezidiul Marei Adunări Națio 

nale a Republicii Popuțare Româ
ne, a dat următorul decret:

Arii. 1. — Se înființează „Or
dinul Muncii’’, care se va conferi 
tuturor acelora care s’au evidențiat 
prin ridicarea calității ji product} 
rității muncii; prin introducerea me
todelor ooui de muncă și prin in
venții, prin activitatea lor în ca 
drul întrecerilor în producție și prin 
participarea lor la muncă voluntară 
în uzine fabrici, școli, institu if. 
de știință și cultură; prin ridicarea 
nivelului științific literar și artistic 
al operei lor; prin noua concepi- 
ție și atitudine față de muncă 
vorîte din devotamentul față de 
por și de regimul democratic 
pular; precum și pentru cei ce 
aci înainte se vor distinge în | 
cesui munci), 
livitatea lor la propășirea R.P.R., 
la bună slaiea materială și cu tu 
rală, la fr-ricirea, independența , i 
libertatea poporuluiî.

Art. 2. — „Ordinul Muncii” arc 
următoarele clase în ordinea lor e- 
rarliică: * 1

a) clasa 1;
1») clasa II, I
c) clasa III ’ (
Art. 3 -- Pr.nt.’un regulament 

special sc va stabili fo~ma, culoarea 
și dimensiunea însemnelor ți a p 
gliciior respective.

Art. 4. — Ministrul Afaceri'or 
F xierne este însărcinat cu aduce ea 
la Îndeplinire a prezentului Decret.

Dat în București la 29 Apr. 1918.

ÎS- 
po- 
po- 

! de 
pro 

contribuind prin ac

Printre cei decorați 6e află ur
mătoarele personalități:

Dr. Parhon I. C. profesor uni
versitar, București; Pop Ludovic, 
ipiner, Pctroseni-Petrila; Tdrex Șter 
fan, lăcătuș, I.M.S.-Hunedoara; To- 
ma Alexandru, poet, București; Ro 
ller Mihail, istoric, București; Tco- 
dorescu Emanue], profesor universi
tar, București; Merlak Petru, miner, 
Soc. Petroșani-Petrila; Răutu Leon'.e 
publicist, București; Tonia Sorin, 
ziarist, Scânteia, Bucure-ti; Damian 
Jon, inginer, Soc. Petroșani Lupeni; 
Zaharia Stancu, scriitor, Teatrul Na 
țional, București; Cosma Vasi'.e, mi 
ner, I.M.S.-Hunedoara Ohelar; Boi- 
cu Leonida, inginer, Soc. Petroșani- 
Petrila; Florea Co nel, miner, Soc. 
Petroșani-Petrila ; Farkaș E neri , ma 
estru mecanic, A.C.P., Petroșeni; 
Cara NicoLae, cazangiu, atelierele 
C.F.R. Simeria; Cobranscl i Iosif, 
muncitor lăcătuș, I.M.S. Hune loara; 
Frais |on, miner, Petroșe. i Lupeni; 
Lăzăreanu Barbu, scriitor, I u urești; 
Nicolau Ște'an, profesor universitar, 
Fac. de Medicină, București; Voicu 
Ștefan, Scânteia, Bucu e-ti; Șelmaru 
Traian, ziarist, Scânteia, Bucure,ti; 
Nicolae Bellu, ziarist, România Li
beră, București; Vlădu'.escu Zaharia, 
miner, Petro.eni Lupeni; Sâ-aluș'Pe- 
tni, miner, Pet o eni-Aninoasa; Far- 
na Aie anJruju ior, miner, Petro.e
ni Aninoasa; Ulrich Ștefan, mfcler, 
Soc. 1 onej: tjostian Petru, turnător^ 
I M.S.-Huu < oa'a . Mogoș Ludovic, 
muncitor, șantierul Rumbe ti Liveze- 
ni; Nagy jstvan, scriitor, Clui; A-

szody Ion, ziarist, Via;a Sin leală, 
București; Răuță [oan, miner, Pe- 
troșeni,
Vasas Ștefan, turnător, Uziuelc Că 
lan, Călan; Dudai Dlonisie, tepitor, 
oțelar I.M.S.-Hunedoara;

Art. 11. — Ministrul Afa.erilon 
Ex-terne este însărcinat cu îndeplini- 
rea prezentului Decret. I

Dat în Blkureșști la 29 Apr. 19-ISț 
Președintele Prezidiului Maiii 
Adunări Naționale

Dr. C. I. PARHON 
Secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale 
MAR1N FLOREA IONESCU 
Ministrul Afaceri'or Externe

ANA PAUKER

i

LONDRA- D< pntatul 
John Plants Mills, care a 
fost exclus din partidul labu
rist britanic pentrucă a tri 
mis o telegramă de urări con 
ducătorului partidului socia 
list italian Pietro Nenni, ru 
prilejul alegerilor generale 
din Italia, a declarat urmă
toarele unui corespondent 
Agenției Reutcr.

„Fruntașii de dreapta din 
guvern au dus Marea Brita 
nie in lagărul războinic al 
Wall-Streetului. zXctualii con 
ducători a Americii, c< și 
Hitler și industriașii care 
l-au adus la putere, „fac te 
tul pentru a obține domina 
ția lumii”.

Politica lui Bevin este a 
cea de aservi Anglia și Do

minioanele față 
pentru un pumn

Departe de a r'-zulva greu 
tâțile noastre economice, a 
ceasta politică le mărește 
Dacă nu va lua sfârșit, ,e; 
va aduce poporul nostru L 
faliment complet Marea li
tanie va deveni asemănate; 
re unei colonii".

John Platts Mills a in 
cheiat spunând: „Efo.'turiă 
de a schimba politica ex
ternă a guvernului nu pot i 
înăbușite- pnntr'o at tt ci.- o 
nică și nedemnă perse »;ie 
ca aceea care are loc astă/' 
Numeroasele m< sagii și rt 
zoluțn de solidaritate pe car 
lc am primit inâ incuraieaz. 
să rămân ferm p<i poziția ‘ir 
ta.

deArneri< e 
dc dolar:.

Cum a sărbătorit populația hunedoreană ziua 
solidarității internaționale a celor ce muncesc

(Urinare

La

din pag. 11-a)

Petroșani
zilei a avut lo: >n

A apărut în limba română „Pentru pace 
trainică, Pentru democrație populară" Nr. 12.

Organul Birou -
li* Informativ al Partidelor 
comuniste și muncitorești 

cuprinde
— Spre noui victorii în lu

pta pentru Pace și democra 
pc;

— In întâmpinarea zilei
de i Mai.

Ana Pauker: întărirea a- 
hanței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare;

Dolores Ibarruri: Poporul 
spaniol își continuă lupta;

VI. Gomulka Veslav: Căi
le de desvoltare ale mișcă, ii 
muncitorești din Polonia;

Clement Gottwald: Spre
■oaj sarcini;

Hary Pollitt: împotriva u- 
neltirilor ațâțătorilor la răz
boi.

Mathias Rakosi: Victoria 
democrației populare în Ui- 
garia.

Pietro Roși : Despre alege
rile din Italia.

Li-Shun: Lupta poporu
lui chinez pentru îndependen 
ța națională.

Wilhelm Pick: Congresul 
poporului german.

Giuro Salai: Succesele cla 
sei muncitoare în construirea 
nouii Jugoslavii.

Szakasits Arpăd: 1 Mai 
reînoit.

Meetingul 
tr’o atmosferă de cald entuziasm, 
ia care au participat peste 8003 de 
mineri, veniți din centre.e Lo^ea, 
Aninoasa și Petrila.

Tov. Rodea Athai a disckis mee 
tingul, după care a luat cuvâutul 
prietenul Bota, din partea Fr, Plu
garilor, tov. Călina, losif, din par
tea U.T.M. și tov. Butariu Virgil 
secret. Județenei P.M.R. Valea J u- 
lui, care a subliniat importanța isto
rică a ziilei, lupta muncitorimii 
împotriva forțelor imperialiste și e- 
forturile depuse de clasa muncitoare 
pentru ridicarea nivelului 
viață.

După meeting a urmat 
rea pe strzile orașului.

Prin entuziasmul unanim
tieipanților desfășurarea zilei de 1 
Mai la Petrojeni, a avut cara ferul 
anei^adevă a c sărbători, in cadrul 
căreia harnicii mineri ai Văd-Jiu,, 
lui, ți'au manifestat intens spiritul 
de solidaritate și .hotărârea pentru 
intensificarea luptei pe care da a 
muncitoare o duce pentru făurirea 
societății socialiste.

său de

delila-

al par-

Umpiem butelii de

Aragaz tnSormațfnnl 
li Adm -ția 
„Zori Noi"

La Lupeni
Minerii din Lupeai au sărbătorit; 

ziua de 1 Mai cu o însuflețire 
uriașă care oglindește trecutul de 
luptă și suferințe al acestor bravi 
mineri. Ei au simțit pc pielea lor ce 
au însemnat vremurile de oprimare 
ale îegimuri'or rea-ționare. Dea ei 1 
astăzi când 1 Mai a devenit o a 
devă.ata sărbătoare a cla ei munci-

toare-, minierii din Lupeni ri-au ma
nifestat intens bucu ia prin partici
parea la acest măreț eveniment.

Meetingul la care au participat 
și minierii din Vulcan și Uricani 
a fost deschis de tov. Varga Ben a 
min, ^are Î11 cuvinte înflăcărate a 
trecut în revistă trecutul de lu tl 
al clasei munritoa e, cuceririle și sar- 
cinele ce reviit în munca -i 
sa de viitor.

A mai vorbit tov. Mârșav 
Fr. Plug. Sclnvartz Nic. din 
Sindicatului local, Coconeț 
din partea U.F.D.R. tov. 
săreanu din partea U.T.M. 
Fericeanu Cili, din partea ju !e,enei 
P.M.R. Va'ea-Jiu u .

La 
cetire 
Miron 
nelor 
cită pe minierul Viădulescu Zahari 1 
pentru realizarea sa un) ă 11 pro 
ducția carboni'eră, obținând o de
pășire de 353 la sută pe te norma 
de lucru prevăzut i, du ă care s’a 
înmânat drapelul produ ției cf tig.t 
de exploatarea Lu >eni in cadrul :n 
trecerilor in proluc ie orgcniza’.e 
ii» cinstea liu 1 Mai.

După meetingg a u mat de .la 
rea miilor dc minieri care au ma
nifestat 
țională

lu^ta

Petru 
partea 
Muia, 
Mătă- 

și tor.

sfârșitul ineetingului s’a dat 
telegramei trimise de tov. 
Consta.it'nescu Mi'pidrul Mi 

și Petrolulu’, prin care feli-

pentru so’ida i alea iste na- 
a celor ce mun.esc.

La Călan
Aici Sărbătorirea zilei de 1 Mai 

a început prin deșteptarea popu'a 
ției locale, sunată Ia orc'e 7 dim. 
de fanfa-a muncitorească, pe străzile 
pr;n ipale a'e cartiere or mun ito-ești 

Muncitorii s’att încolonat a oi în 
curtea uzine', de unde in grupuri

compacte și disciplina i, au mau 
testat pe străzile orașuluk Sf«u 
scurs prin fața tribunei, muncitori» 
uzinei pc secții de munca, orgaM 
zațiile de massa, școli.e ri -itătric 
militare din lo.a.itate. '

Meetingul s’a JcsIj u at a 
Castnoului Mun. itor l-sc, in 
căreia au vorbit to . Suteu 
secretarul org. ioca.e l'.Mjftj tfK 
Nistor președ. Consiliului jări. M 
Sindicatelor și fox. D.aicu P ■■Mț 
partea județene. P.M.R. 1 < 
nedoara. Fi ’

După masj pe arena sportivă 
desfășurat 
bilf între 
talurgiști.

un mat h amical ’e fi JU 
echipe.e U.T.M. și "te

La Cugir
de mun itorii .lin uzi«a. 
lo a'ă a participat iatr'lw

Alături 
populația 
număr mare la entuziasta manifes
tație care a împrumutat zilei carieic- 
rul unei sărbători unanime.

După defilare în piațj ora'u'ri. 
a avut Ioc meetingul zilei, ca e a 
fost deschis de tov. Op ița re ed 
Sindicatului local.

Tov. Vlad Al. se reta.nl org. lo
cale P.M.R., a subliniat importai a 
deosebita pe care o are ziua de 
1 Mai pentru clasa munctioare, zi 
în care forțele productive se .'iigB- 
jeaiă in noi bătăi i, menite să dntA. 
clasa muncitoare la victoria deX 
nitivă.

Meetingul a luat sfârșii printr’b 
horă uriașă încinsă <k- to'i parti 
cipanți: în piața orașului
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