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< u o suta d' ani in urma, 
frn împrejurări care grăbi m 
desfășură ne 'l i-v<-nhn<ii1vlur 
Mtl^condiici-ia .1 urnii < omit.-t 
r(-voluționar in humele < a 
rtiia BAb eseu redactase pro 
< lamația care chema la luptă 
massrle de țar,mi impotri\,i 
feudalismului, im epu la : 
laz o marc mișcare de mas 
se i u participarea larga a 
păturii țărănești, «are avea 
sa d< a semnalul revoluției in 
Țara Româneasca.

Iiț ai lamațiile poporului sa 
-putere. de lege proectula’ 

instituție care desf.’m 
țritilcgiile și robia, u

. pământ țăranilor, pro 
f. '< egalitatea drepturilor 
■^ztce, libertatea presei și 

alte principii, )x>trivil c ăi o t 
forma dc Stat era structural 
schimbata, guvernul provi
zoriu instituit dupii alunga
rea domnitorului și reorga
nizat ulterior, atârni <-undit- 
cerea treburilor public»..

Este dela s'nc înțeles <ă 
rcacțiunea strâns legată în 
jurul marilor proprietari de 
pământ, încearcă să submino 
ze a ctivitatea guvernului pro
vizoriu, în momentul în care 
stabilea legal uri cu marile 
puteri, profitând de neînțe
legerile care existau in gu 
vern și teușind in cele din ut 
na jsă amâne înfăptuirea îm
proprietăririi clăcașilor și 
să provoace intervenția strai 
nă, în spatele căreia reaqiu- 
nea moșiereasca încerca sal 
varea vechilor privilegii.

Numirea unei locotcnențe 
compusă dm trei,persoane in 
urma tratativelor cu furcii 
asigurând prioritate mode-a 
iilor gropului Ehade, împin
ge inevitabil la lichidarea re
voluției, chiar prin politica 
acestei locotcnențe care e- 
vită aplicarea punctelor din 
proclamația dela Islaz, pro
vocând neîncrederea păturii 
țărănești șt îngăduind ocupa 
rea țării de către trupele tu** 
ee-Ștț venite cu intenția să re
stabilească vechea stare de 
lucruri.

Revoluția era astfel înăbu
șită mulțumită uneltirilor rc- 
acțitmei interne cu sprijin 
din afară, la adăpostul tră
dării grupului Eliade, care 
prin nesatisfacerea revendi 
cărilor țărănești și îndepărta
rea țăranilor dc sub steagcl 
revoluției, netezesc drum >1 
adversarilor, grăbind ru-o*-a 
ra între burghezie și pătu
ra țărănească, care arca să 

Președintele Sovietului Suprem 
a adresat mulțumiri Prezidiului șa Guver
nului R. P. R. pentru telegramele de feli
citare trimise cu ocazia împlinirii a 60 ani

BUCUREȘTI- 8 Ager- 
pic-s)). Dn i prof. Dr. C- I, 
Parhon Președintele Prezi
diului Maici Adunări Națio
nale a R. P. R. și Dr. Petru 
Groza Președintele Țonsiliii 
lui dc Miniștrii au primit te’e

plati.-a»< ,i < ii ,.ing<- hnred.-' 
rea <-e o a, o:dase capilor p 
volu(ie)

I >< șt fam rezult.ita-l ■ dori 
i<-, revoluția btnglie o 
iikh rata d n Țai.i Rq n.nu-.h 
<a a dat «• lo.itui.i .Joasă 
orânduirii1 feudale, trezind in 
conștiința masse'oi dorința 
ri<- a lupta pentru iitlatuiv.r a 
exploatării Loi-reșii dinlaun 
tril și a < «Miopii ii din jfar i.' 
in,liniând poporul pentru 
cauza dreptății so< ial< și 
independenții naționale.

In acelaș timp revoluția 
arate imposibilitatea Imi'gbe 
ziei de a rezolva problemele 
fundamentale ale organiza 
ției de Stat i stmia in mersul 
ei înainte acordând proleta
riatului măreața sarcină de 
.1 dth-e la bun sfârșit lupta 
întregului popor pentru o 
lume mai buna.

în adevăr daca burghezia 
nu și-a schimbat atitudinea 
dela tradarea clin 1848, con
secventă ideologiei dc clica 
burghezo-moșiercască și a 
condus țara conform intere 
s< lor ei de jaf pe spinarea 
masselor populare, lupta a 
cestora a continuat cu mai 
multă tărie pentru pământ, 
pâine și libertate-

Iar dacă trădătorii mișei
Mihail Miltuțuseu

(Continua, e tn pag. IV a)

Depășind norma cu 172°|0 

Brigada 10 - Deva 
de pe șantierul național „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ dela Bumbești-Livăzeni, s'a situat 

la locul I
Datorită elanului cu care 

tincrii brigadieri hunedoreui 
au muncit, au realizat o de 
pășire de normă de 172 la 
sută, urmând apoi brigada 
6-a Brașo'-, <u o depășire 
de normă de 94 la sută. s' 
brigada 8-a Dâmbovița 
re a depășit norma > u 
la sută.

In cadrul unui ^careu 
nut in ziua dc 6 Iunie a 
brigada 10 Deva, datorită 5 
cestui rezultat obținut în 
muncă a fost declarată câ
știgătoarea întrecerilor intre 
brigăzi, situându se la locul 
1 pe șantier.

Acest succes al- brigăzii 
din județul nostru se datore 
ște atât avântului cu caic 

ca
54

ti

grame de mulțumire din par 
tea d Iui N. M- Svernic Pre 
ședințele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U. R. s. S. 
exprimate cu prilejul zilei 
de naștere a marelui om de 
stat sovietic.

Proletari din toate tar ileuniti-vi.

REDACȚIA: Oem 8tr. Kvl Mirx Nr 2 Telefon 262
ADMINISTRAȚIA: Deva Palatul Prefațării Telefon 426 
fm jf|*. pltlItA Ir *Mi«rar oont tprab. Ok. B»o FTi ir. tf7.26I.945
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Tov. VASILE LUCA 
Mlulilrul Flntețclor

Cu prilejul împlinirii a 
50 ani tov. Vasile Luca 

a fost decorat cu 
„Ordinul Muncii" cl. I.

Citiți textul tn pagina IV a

pe șantier
au muncit cât și muncii de 
îndrumare și ridi are a n'vc

Andrcșescu M. coresp. brig. i 
(Continuare în pag. H-a)

SnlccmînJuwțâ laal m|ul realizăriler pc luna «A&m

Muncitorimea din județul nostru
a obținut

In numărul trecut al ziaru 
lui nostru, am arătat realiză 
iile' în producție pe luna 
Mai a unui număr de intre 
prinderi și exploatări din ju 
dețul nostru. In continuare, 
publicam rezultatele obținea 
în producție pe luna Mai de 
muncitorii celorlalte intre - 
prinderi și exploatări, «om 
parate c u programul de pro 
dicție fixat de Min ster 1 In
dustriei, precum și cu pro 
ducția din luna precedentă.

I.M-S țWNEDOARA
Muncitmii uzinelor 1. \J. 

S. Hunedoara , deținătorii
Programat Dep propr. pe Ma

Fou'ă . . . . 3400 tona 4102 4543,83 33 6”'0
Opl . . . . 4000 tona 5071 5592 39 8»/0
Lamla&te < . . 3203 tone 3609 4497 5 40,5%

Dcascmenca programei a ta turnate cu 27,3 la se.; i la
fost depășit la piese de fon piese dc oțel tuniab* cu 7-4

BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII
CRAIOVA

ABONAMENTBi

LUiAit im ise ituciivt i»t «o .jmaui tkm. ■» 
r. 1 luai ta ss* aun B im ia

minele

de tov. VASILE LUCA
M. R. și Ministru de Finanțesecretar al P.

cu prilejul împlinirii a 50 ani
Cc

• I f J

al Partidului Mun-

loiaraștil \'a,i|<‘ Luca << 1 n. 1 ;
1 rt.lai al 1 ’.n li<lu,ul ț|unr i> < < >«ii.!. t.-IUl 

Român și Mini'tru <1- ti<i lui Xfu(|i
[• in.ințe, <11 țnilejui impliniri ■ « <«.._>*

âeumpe letarațe Cuca*

La împlinirea a 50 de ani. Comitetul Cen'ral
citoresc Român iți transmite calda felicitări tuvârâștefi. întreaga ta 
activitate politica este uii minunat exemplu d. abnegație de dârzenie 
de claritate a gândirii și devotament nemârgielt pentro măreați 
cauză a proletariatului, pentru interesele popcru'ul muncitor al 
patriei noastre.

Iți u-âm, iubite tovarășe Luca, ani muiț. de viața ți de rodnica 
Republicii Populare Române jactivitate pe tărâmul prosperârii 

construirii orânduirii socialiste.

Din jrartea (,}u\ cinului, t" 
tarășul Vasile 1 a, a prim t

In numele Guvernului și 
primiți calde felicitări cu ocazia aniversării zilei D-vs 
de naștere, salutând in persoana D-vs pe uimi din con- 
ducătoii de frunte ai clasei muncitoaie și poporului român

Vă transmit mulțumirile Guvernului pentru activita
tea D-vs. energică și consecventă în vederea democrati
zării și însănătoșire finanțelor tării, prin care afi adus o 
importantă contribuție la opera de redresare economică 
și imbunătăfire a condifiunilor de uiafa ale poporului.

Vă urăm ani îndelungați pentru desăvârșirea sarci
nilor pe care vi le-a incredinfat poporul pentru înflorirea 
R. p. R. Dr. PETRU GROZA,

Președintele Conciliului de Miniștri
(Continuare in pag. V a)

noui victorii în
Drapelului Producției m ii- 
dustira siderurgică pe țară, 
actualmente în întrecere in 
producție cu U. D. R și T 
N. C„ precum și împreună 
cu celelalte industrii inetalm- 
gice din țară în întrecere <-a 
metalurgiștii din jugolat ia 
inchcindti-și bilanțul realiză 
iilor în producție pe luna 
Mai au obținut o nouă i 
toric, depășind atât piogra 
mul de producție fixat 1 - 
M. I.. precum și producția 
realizată în luna preccd-.m. 
ta.

lata realizările lor:
Realizat Ap«.Ț Realizat Mai

i

uunaloar- > t> i«-g<amA -Ir l« - 
licitare:

al meu personal, vă rog sa

producție
la suta, la tuburi de fontă cu 
i2,ț la șuta, la piese forjate 
cu 16,6 la sută, la unelte 
gricole cu la sută. pr« 
cum și la fabrica de oxigen 
< t» 11.5 Ia sută

Muncitorii și teehnicicnii 
uzinelor I. M- S- Hunedoara 
arata astfel ca sunt hotărî t 
dc a du< e mai departe lupta 
pent’ti cucerirea de noui y-.. 
torii iu pioJucție. pentru a 
deține și pe mai dcțxtrt: 
DrajU'ltiJ Produ< ției țx'ntra a 
1 l-prezenta cu «Juste 1‘epu- 
1 ’ • Populară Româna, in 
întrecerile cu muncitorii Ro 
jmbli' 11 federative |ugosța 
\ <■■

Mrncle <țe fi. r din Glielar
Buncle rezultate în produc 

țic, obținute de uzinele I, 
(. BRANEA

(Continuare ta pag. lil a}
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In întrecerile în muncă între județe

Tinerilor hunedoreni le revin noui sarcini
Un nou fel de a învăța 
și de a privi învățătura

lntr’o ședința ținuta în ziua de 
4 Iunie u.c . între reprezentanții 
org. județene U.T.M Arad, Hilioi, 
Timiș și Deva s’a procedat la pro
vocări reciproce la întrecere în mun
ci intre U.T.M.-iștii din județcla 
respective.

In ce consta întrec erea
Punându-sc în discuție obiecti

vele de tuuncă in vederea acestei 
întreceri, s'au stabi’it mai mu te 
puncte după j.are se va determina 
care județ și-a dus la îndeplinire 
în inai mare măsură sarcinile cei 
stau în față

Ca punct principal s’a pus antre
narea a cât mai rnulți tineri în com
petițiile ce se vor disputa în ca
drul Cupei Unității Tineretului, pre
cum și mobilizarea a unui număr 
cât mai mare de brigadieri în ac
țiunile de muncă voluntară, pe șan
tierele locale, și naționale.

Tot im punct important îl con- 
spitue și întreprinderea de cât mai 
multe acțiuni în cadrul F.N.T.D.I<Ji 
precum și întărirea din punct de se 
dere organizatoric, a tuturor orga 
nizațiilor afiliate Federației.

Avându-se în vedere .necesitatea 
continuei ridicări a njyelu'.ui poli 
tic și cultural al tinerilor, se va in
tensifica munca de difuzare a zi a 
relor de tineret în special al zia
rului Tânărul Muncitor.

Toate aceste acțiuni vor fi ra
portate la sută iar perioada în Uit- 
cerii este dela 1 Mai până la 20 
August a. c.

Noi sarcini n muci
Pentru ca județul nostru să fie 

ia fel ca și până acum fruntaș 
în toate acțiunile trebue ca tinerii 
hunedoreni să intensifice munca pen
tru ducerea la bun sfârșit a sar
cinilor ce le stau în față. i

Trebue să aibe în acest sens o 
participație cât mai numeroasă pre
cum și o temeinică pregătire la 
toate competițiile ce se vor des
fășura în cadrul Cupei Unității Ti
neretului. Pentru aceasta trebue in 
tensificată munca de lămurire și 
munca în domeniul sportiv pentru 
a face cu cinste fațfi tuturor probelor^

La fel trebue dusă o intensă mun 
că de lămurire pentru mobilizam a 
a cât mai rnulți tineri pentru bri
găzile de muncă voluntară. Tre- 
buesc combătute cu hotărîre toate 
svonurile lansate de reacțiune și de 
a arăta importanța muncii voluntare

30 zile IUNIE 1948

Calendar muncitoresc

Soardar.4 31
. »P- 19,57

Zila trac 160
Zila răm. 206

Mercur!
1848— Proclamația de'a Is'az.
1912—m. Ion Luca Caragialc- 

1852—1912. «
1940 - Primul Congres național al 

Studenților demo rați di î Bu u- 
iești.

CARACilALE DESPRE FOSTEIE 
CLASE CONDUC ĂTOARE 1>‘N 

ROMANȚA
„Oligarhic sen i uită sau în rel 

mai rau caz fals cultă, pe cjfțde 
incapabila în producție utila ori de’ 
gândire, pe atât de la.omă de cJiști- 
guri și onoruri.

împărțită în două bande ce se 
numesc cu pretenție ..ist rî e” — 
liberali ji conservatori — a castă o- 
liparhie ’cj-ierazj. a l.mnidreazi, 
-calcă a/i legile pe care le-a făcut 
ieri, preia e im - leg' e .ă.uie a i, 
ca poimâine să le ca e i p.c a- 
cilea, fără s.iiil de eoni.uit :le i 
fara alta sistemă de ât numai împă
carea excluși >e or ei inte-e-e pen
tru perpetuarea sa rei irgani-aț uni 
asa numite demorratice’'.

(Dai brcyura .,101/”).

prin cari se lecladește țara.
Tinerilor din uzine le revine 

sarcina de a se organiza în brigăzi 
de producție, de a munci organi
zat și cu mult elan pentru mărirea 
producției și a productivilățiT mun
cii. La I.M.S.Iiunedoara tinerii din 
brigada ,,Gh. Apostol” au început 
deja această bătălie. Exemplul lor 
trebue urmat de toții tinerii mun
citori conștienți de marea lor mi
siune.

Întărirea colaborării gu organiza
țiile a iliate F.N.T.D.R. constitue imn 
din sarcinile de primă actualitate 
și de mare importanță a tinere
tului nostru. Acestea de Igur nu so 
va putea face decât prin Întreprin
derea a cât mai multe acțiuni co 
inune fie în domeniul reconstrucției 
fie în domeniul cultural sau sportiv.

Munca de difuzare a ziarului? 
Tânărul Muncitor, Organul Cenlral

La I M. 8. — Hunedoara

S’au deschis două școli 
de cadre ale org. U.T.M.

In săptămâna trectită la 
Hunedoara s'au deschis ’ 
școli de cadre ale org. U. T. 
AL, I- M- S. Ele funcțio
nează pe lângă Căminul de 
Ucenici și pe lângă brigada 
de producție ,,Gh- Apostol”.

C u ocazia deschiderii 
cursurilor a luat cuvântul 
tov.'F. V]ad, din partea org. 
U. T- AL care a arătat serio
zitatea cu care tinerii trebvP 
să primească și să însușească 
toate lecțiile ce ]i se vor pre
da.

Luând apoi cuvântul țov 
D. Ifrim, în numele org. P. 
AI- R-, arată importanța ace
stor școli care vor crea noui 
posibilități de orientare a ti
nerilor în munca politica p(> 
care o vor duce precum h 
în munca lor din uzină.

In cadrul acestor școli ii

Brigadierii hunedoreni 
sunt primii pe șantier 
________ Urmare din pag, l-a

lu]ui politic și cultural.
Un mare aport în obține 

rea acestui succes la adus 
colectivul de muncă datori
tă căruia brigada și în ge 
neral munca a fost temeinic 
organizată. ,S’a dat o deosebi 
tă importanță organizării gru 
pelor care printr’o justă re 
partizare a brațelor de nwn 
că, au aceeași^puterc de mun 
că. De asemenea s’a mai si a 
bilit că fiecare grupă să mun 
ceașcă aparte astfel încât 
responsabilul tehnic să poa 
tă cerceta cu ușurință ran
damentul fiecăreia să arate 
zilnic rezultatele întreceriloi 
ce sunt organizate intre fie
care grupă stimulând și mo
bilizând astfel la o muncă și 
mai intensă pe fiecare bri
gadier.

In acest fel brigada lume 
doreană, datorită muncii ne
precupețite a fiecărui bii - 
gaclier, și a comandamentul 
lui ei. a reușit să câștige Dra 
pelul muncii și să fie m frim 
tea tuturor brigăzilor de pe 
șantierul Bumbcști Li ez.eai.

Andre,es.u Miicn, ccresp 

al U.T.M. trebue șă constitue una 
din preoctipăiile piincipale ale ti
neretului liuiiedoiean. Trebue însă 
ca pe lângă difuzarea foilor libere 
— șl care datorită bunei organizări 
și perseverenței, a dat rezultate e- 
xeinplare in pla^a Hunedoara — să 
se măriască numărul de abonamente 
în masse tot măi largi de tineri.

Aceste câteva sarcini — având 
în vedere că de rezolvarea lor de
pinde câștigarea locului de cinste 
în întrecerea Li care nin țrornit —, 
trcbuesc duse la bun sfârșit fără șo 
văire. Ele vor demonstra încă odală 
că tineretul din jude(ul Hunedoara 
nu precupețește nici un efort când 
e vorba de a lupta pentru ridi arț d 
nivelului său cuituraț-politic, de- a 
lupta pentru r construi (Ia țării, de 
a lupta pentru unitatea Întregului/ 
tineret din Republica Populară Ro 
mână. 1

se vor preda elevilor 8 țec- 
ții care vor cuprinde problc 
me ideologice și politice.
Tinerii au pornit la muncă cu entu, 
ziasm concretizat atât in fre 
vență regulată cât și în c- 
lanul car(-l depun la învăță 
tură.

ELEVII
din județul nostru —• la fel ca 
și cei din întreaga țară — după 
terminarea cursurilor, voi merge să 
muncească pe marile șantiere na
ționale dovedind astfel că sunt pă
trunși de importanța marei misiuni/ 
pe care o are întregul tineret al 
Republicii Populare Române.

Din școlile di î județul nostru von 
pleca un număr de cea, 6 brigăzi. 
Semnificativ e faptul că până a um 
numai la Deva, s’au înscrii pentru 
a merge la muncă voluntară, pestei 
100 de elevi si eleve și nnmăniL 
lor e în continuă creștere.

Ei vor contribui astfel la recon
strucția țării șî în acelaș timp la 
desăvârșirea unit-iții îitre>u ui tiiicr 
ret unindu-se prin itiuiică cu frații 
lor ce ipiiiices.’ în uzine sau pe. 
ogoare.

întrecerea în muncă a de 
venit un curent care a cu
prins cele mai largi masse 
de muncitori. Acest nou spi 
rit începe să pătrundă însă 
în toate locurile și sute de 
mii de oameni tineri sau bă 
trâni se luptă tovarășește 
pentru a fi câștigători ai în 
trecerilor.

Acesta e cazul Lic. Indii 
strial din Deva unde tinerii 
elevi au pornit la o adevăra 
ta bătălie a întrecerilor în 
muncă.

Făcându-sc bilanțul tutu 
ror rcalizărilor pe acest an 
școlar, într’un cadru festiv, 
a fost decernat steagul mun 
cii elevilor din c]. y-a.

AceȘtia în tot ti, pul anii 
lui au fost evidențiați atât 
la orele de curs și atelier 
cât și în acțiunile în dome 
niul reconstrucției muncind, 
cu mult elan pentru rec'ă

Primind < n bu1 uri<- lozijj 
ca C. U.A.E.R, „Niti un 
repetent, < âți mai puțini ■ o 
rigenți” elevii din școlile se 
cundaie din județ au pornit 
kt muncii, îndemnați de or 
ganiz.ațra lor.

Astfel, la Li'cui Decc-bal 
din Deva, elevii mai bum 
din toate clasele/£j au juat an 
gajamentuFde a ajuta pe (o 
legii |or inaLsțabi, desbata.d 
împreuna probleme jac caie 
aceștia din urma nu au reușit 
sa le pățjundâ in întregime

Dela arest pas de început 
sa trecut la inii nțarea cer 
roților de medidații deasc 
meni in fiecare clasă și in 
cadrul cărora elevii se pu
teau pregăti mai temeiniș 
fie pentru a'-și corecta notele, 
sau in vederea bacalaureata 
lui.

In acest< cercuri de med.
tații se muncește metodic, 
conform unui plan bine slabi 
lit asii'i-l încât să se poată 
cuprinde in întregime pro - 
l>l<-mele mai importante.

Un alt factor care a contri 
buit în mare măsură la obti 
nerea rezultatelor pozitive 

dji'ea școlii lor precum și 
pe șantierele locale de mun 
că1 voluntară.

Eițau dat dovada că eșind 
din școală vor ști să devină 
tehnicieni care să munceas 
că fără preget pentru bi
nele întregului popor.

Urmați-le
Tânărul I. _Șiriteanu, din brigada 

de producție ,,Gh, Apostol” a re
ușit ca în timpul celor 8 ore de 
muncă să încarce furnalul cu 10 
ghifte mai mult adica să bage 281 
de ghifte până acu.n norma fiind 
de 18 (o ghiftă; 8 cărucioare de 
cocs și minereu). Mai mult decât 
atât, el a reușit fă mențină cons
tant acest randament, antrenând îit 
acelaș timp și 4>e cei'alți tovarăși 
de muncă în această bătălie de mă
rire a producției,

Acum în mod aproape regulat 
fiecare echipă baga câte >5 dc ghifte.i 

*
Tânărului N. Atanasiu, din aeeași

Schimb de tineri intre Cehia și 
Slovacia pe timpul vacanțelor

Societatea cehoslovacă, 
care se îngrijește de bunele 
raporturi dintre Cehi și Slo
vaci, sub toate aspectele lor, 
a luat inițiaativa Amili schimb 
dc tineri, între familiile cehi 
și slovace. Până acum, pe
ste 400 de familii de cehi și 
slovaci au făcut schimb cu 
copiii lor, în cea mai mare 

dale de aceste cercuri <l<- 
meditații a fost și Întărirea 
disciplinei, pun rare s’a a- 
juns la o înlătur.rr<-a di-,, uții 
lor inutile d«i la utilizare 
în rât mai marc măsură a 
timpului.

Un sprijin însemnat jau 
primit elevii dela acest țice'i 
și din partea profesorilor < a 
re au înțeles sa participe 
aceste orc de medida 
jutând prin particip, 
voluntară la prelucrai ,na 
leriajuțui.

Roadele acestor cercuri d • 
meditații nu au m'.Areia'. -A 
se aralr. Elevii au început 
să-și < oieCteze notele Halte 
iar o< ta vanii nu mai <,ulit 
atât de pesimiști când se 
gândesc la bacalaureat

Ceea ce este semnifica'iv 
în ace$t lucru, c tocmai noua 
atitudine a elevilor față de 
învățătură și faptul că spre 
deosebire de trecut din lic .-u 
nu-și mai fac un scop ci un 
mijloc de a-și acumula cât 
mai multe cunoștințe atât in 
folosul lor cât și a țarii in 
ti-egi.

exemplul
brigadă, datorită priceperii sale do 
în munca și sârguința de care a 
dat dovadă, i s’a dat in primire im 
cuptor Siemens Martin, fiind numit 
șef de echipă.

Pentru ca să ajunga iu acest 
poxt numai după un an de lucru 
la aceasta secție. U.T.M.-istul Ata- 
,nasiu, a muncit cu râvnă iar timpul 
cât îl avea liber, l-a fuloslt citind 
și învățând pentru a și ridica ni 
velul său tehnic.
. Astfel el a reușit să devină u» ' 
bun muncitor și să i se dea » 
muncă de răspundere pe care va 
ști să șio îndeplinească cu cinste.

parte elevi de școală secun
dară. O astfel de acțit.. j 
se pregătește și pentru acea 
stă vacanță. Societatea a- 
mintită stăruie asupra ace
stor schimbuifj întrucât elc 
ajută foarte mult la cunoaște 
i’ea reciprocă a celor două 
popoare, prc< um și la solda 
ritatea națională.
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< Prefectura județului Hunedoara
Serviciul Administrativ

Nr. 4051/1918.

OBIECT i Concurs pentru ocuparea funcțiunilor de numire, vaoante 
în admlnistrațiuaile șl întreprinderile comunale ruralo și ur
bane nereședlnțl.

PUBLICATIUNE
<llrmare)

Plasa Hațeg
Berthclot

1 fuiiiț. ad-tiv secretar coef 1,00
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90

V Boșorod
I tuncț. ad-tiv-secretar coef 1,9fț
1 funcț. ad tiv casier coef. 1,90 

Săntainaria Orlea 1

PREFECTURA JUD. HUNEDOARA 
{Serviciul Administrativ

Nr. 4675—1948

PUBLICATIUNE
Prefectura Județului Hunedoara 

publică vacante următoarele' posturii
1 post de inginer, șef al Servi

ciului tehnic, categoria XVI, coefi
cientul de funcțiune 4,30.

1 post de desenator verificatot 
(operator verificator caitograf) ca
tegoria XI, coef. de funcț. 2,40

2 posturi conductori tehnici, ca
tegoria XI, coef. de funcț. 2,40.

2 posturi de picheri cat. V. 
coeficientul de funcț. 1,45.

1 post de fochist, catego ia IV. 
coeficientul de funcțiune 1,10.

2 posturi de lucrători industriali, 
cat. V. coef. de funcț. 1,45.

Reflectanții la ocuparea acestor 
posturi vor depune cereri și actele 
prevăzute de art. 9 din stjtulul 
funcționarilor pubii.i la Pr.f.ctu a 
acestui județ, până la data de 15 
Iunie 1948. 3

p. Prefectul județului
Dr. Cherebețiu Sil . tu
Subprefect (

1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90
1 om de serviciu coef. 1,30
tea *

’rniț. ail-tiv-seiretar coef 1,9flț 
ț. ad-tiv casier coef. 1,90 
ț. ad-tiv secretar coef 1.9fl 
t. ‘dtiv casier coef. 1,90 ■

■u. ațul Sliperor T
I funcț. ad-tiv secretar coef 1,90!' 
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90

Bretea Streiului
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90
1 funcț. ad-tiv coef. 1,90 

Bretea Româna 3
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90 

Sânpetru 4
1 funcț. ad-tiv-secretar coef 1,90 

Streisângeorgiu /
1 funcționar ad-tiv secretar- 

casler coef. de funcț. 190 ’
1 oin de serviciu coef. 1,30 

Chitid '
1 subșef de birou-secrefar- 

casier coef de funcț. 2,05
Râu de Mori

1 subșef de birou-se retar coef.2,05
1 subșef de birou-casier coef. 2,05
1 funcț, ad-tiv coef. J,90

Plasa Hunedoara
■Crișeui I

1 funcț. ad-tiv, coef. 1,90 
liovașdia

1 funcționar ■ ad-tiv secretar- 
. casier coef. de funcț. 1,90 s

Hășdat (
1 subșef de birou-casier coef. 2,05 

Nandru l
1 funcționar ad-tiv secretar- i

casier coef. de funcț. 1,90 ■
Peștișul Mic /

1 funcționar ad-tiv secretar- >
casier coef. de funcț. 1 90 1

1 funcț. ad-tiv, coef. 1,90
1 om de serviciu coef. 1,30 '

Kăcaștie
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90
1 oin de serviciu coef. 1,30 * 1 2

T oplița '
1 subșef de birou se.retar coef.2,05
1 subșef de birou-casier coef. 2.05
1 funcț. ad-tiv, coef. 1,90
1 oin de serviciu coef. 1,30 1

Batiz ,
1 funcț. ad-tiv, coef. 1,90

Lelese
1 subșef de birou-secretar- f

A

<>

«

casier coef de funcț. 2,05 j
1 om de serviciu coe". 1 30 1

Cerbâl (
1 suțrșef de birou-secretar- (
1 om de serviciu coef. 1,30 )

Plasa llia
Furcșoara

1 funcț. ad tiv-secretar coef 1,90'
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90 

Vorța
1 funcț. ad-tiv-secretar coef 1,90|
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90 

Visca
1 funcț. ad-tiv-secretar coef 1,90
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90

Plasa Orăștie
Cugir

1 subșef de birou-casier coef. 2,05
1 funcț. ad-tiv, coef. 1,90
1 dactilograf , coef. 1,60 '

Vinerea f
1 șpbșef de birou-secretar- /
1 funcț. ad-tiv, coef. 1,90

Șibot
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,00 

Vaidei
1 funcț ad-tiv casier coef. 1/>0 

Romos (
1 funcț. ad tiv casier coef. 1,90 

Romosel
2 subșefi de birou coer. 2.05

1 funcț. ad-tiv-secretar coef 1,90t
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1 ,‘)0 

Căstău
1 funcționar ad tiv secretar- | 

casier coef. de funcț. 1,90 
Mărtinești

I subșef de birou-secretar coef.2,05
1 subșef de birou-casier coef. 2,05
1 funcț. ad-tiv, coef. 1,90

Turdaș , , *
1 funcț. ad tiv, coef. 1,90

Plasa Petroșem
Petrila 1

1 om de serviciu coef. 1,30 ♦
Lupeni (

2 funcț. ad-tivi coef. 1,90
Livezeni I

1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90
1 funcț. ad-tiv, coef. 1,90

Aninoasa 1
1 subșef de birou-se. retar coef,2,05ț
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90 I
1 funcț. ad-tiv coef. 1,90
1 om de serviciu coef. 1,30 

Bărbătenii de Sus l
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90
1 funcț. ad-tiv coef. 1,90
1 om de serviciu coef. 1,30 Ș 

Uricani i
1 subșef de birou se retar coef.2,06|
1 funcț. ad-tiv casier cgjef. 1,90
1 funcț. ad-tiv coef. 1,90
1 om de serviciu coef. 1,30 

Iscroni
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90
1 funcț. ad-tiv, coef. 1,90
1 om de ș^rviciu coef. 1,30 

Vulcan
1 subșef de birou ' ‘ coef.2,Q6|
2 funcț. ad-tivi coef. 1,90

Plasa Pui
Livadia de Câmp

1 subșef de birou-secretar coef.2,05
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90 I

1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90
1 om de serviciu coef. 1,30

1 om de serviciu coef. 1,38
Baru Mare

1 subșef de birou-secretar •
casier coef de funcț. 2,05

I’etros
1 subșef de birou-secretar 1-48

casier coef de funcț. 2,05 1
Sălașul Superior

1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90
1 agent veterinar coef. 1,75
1 om <le serviciu coef. 1,30

Nucșoara
1 subșef de birou ■» șoef.2,05
1 om de serviciu coef. 1,30

Pui
1 subșef de birou-secretar coef.2,05

Plasa Sarmiseghetuza
Păucinești

1 funcționar ad-tiv secretar- 
casier coef. de funcț. 1.90 I 

Sarinisegetuza (
l.subșef de birou-se.retar coef.2,05( 

Lunca Cernii Infer.
1 subșef de birou-secretar coef.2,05
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90 i
1 funcț. ad-tiv, coef. 1,90 

Bucova f
1 subșef de birou-secretar coef. 2,09
1 funcț. ad-tiv casier coef. 1,90
1 funcț. ad-tiv coef. 1,90
1 om de serviciu coef. 1,30 

Peșteana
1 funcț. ad tiv casier coef. 1,90
1 funcț. ad-tiv, coef. 1,90 

Demșuș
1 subșef de birou-se retar coef.2,05t
2 funcț. ad-tivi coef. 1,90
1 om de serviciu coef. 1,30 

Băuțarul de Sus
1 funcționar ad-tiv secretar- / 

casier coef. de fuijcț- 1,90 t 
Băuțarul de Jos )i

1 funcț. ad-tiv-secretar coef 1.9)01
1 om de serviciu coef. 1,30 

Clopotiva '
1 funcț. ad-tiv-secretar coef 1,90

Orașul Brad
Brad (

1 picher sau coef 160
1 subinginer coef. 2,10 [
1 agent veterinar coef. 1,75

Orașul Hațeg
Hațeg I

1 agent de constatare și yrm. 1,90 
1 oin de serviciu coef. 1,30 (

Orașul Hunedoara
Hunedoara

1 subinginer sau mnd. tehnic 2,4Q
1 lucrător specialist (dulgher) 1,75‘
2 funcț. ad-tivi coef. 1,90
1 agent de constatare -i irm. 1 (0

Orașul Orăștie
Orăștie

I inginer silvic, sau 2,90
1 subinginer coel 2,10
2 pădurari coef. de funcț. 1,50

Orașul Pelroșeni
Peiroșeni

1 șef de secție coel. de funcț. 2,90
I curier țoef, de funcț. 1,40
1 încasator electricitate coef. 1,90

Posturile vacante aiâtale mai su» 
se pot complecta și prin transferare, 
în care scop reflectanții î?i vor îna 
Inta cererile primăriilor lespective 
care, la rândul lor ni țe vor, (îna
inta pentru a fi supuse avizifilil 
comisiunii de personal.

p. Prefectul Județului
Or. Cherebețiu Sibiu

Subprefect ;
Șeful Serv.
Biro Ernest ,

Muncitorimea din județul nostru a 
obținut noui victorii în producție

(Urmare din pagina Ia)

M. S. Hunedoara, se dato 
fese și muncitorilor minelor 
de fier dela Ghelar, cari pri.i 
întreceri în muncă, buna or 
ganizare a.muncii, prin lichi
darea aproape complectă a 
absențelor nemotivate, au 
reușit să extragă o cantitațe 
de 8.231 tone minereu, pro 
gramul de producție fiind de 
6500 tone-

Este de subliniat, că mun 
citorii acestor mine, prin 
îndeplinirea criteriilor de 
mai sus, au reușit să depă' 
șească productivitatea mim 
cii din 1938 cu 100 la suta.

Atelierele C.F-R. Sjmerja

Atelierele C. F. R. Sime 
ria, după ce în luna trecută 
aul depășit programul de pro 
ducție cu 38 la sută, au în
cheiat bilanțul producției Pe 
luna Mai, numai cu 79,3 ța 
sută, din program.

Programul de producție la 
locomotive; a fost depășit _u 
13 la sută La vagoane pro
gramul a fost realizat nu
mai în proporție de 45 la 
sută, din cauza introducerii 
întârziate a v agoanelor la 
2o |Mai rămânând să se efec 
tueze programul pe o luna 
numai 10 zile- !•>£ ,

Neîntorducerea la timp a 
locomotivelor sau vagoane
lor în ateliere pentru repara 
ție, cauzează muncitoriloiț 
de aici multe neajunsuri. țn 
primul rând, ei nu-și pot rea 
liza programul de producție, 
iar în al doilea rând, necesita 
prestarea unui mare număr 
de ore suplimentare de mun 
că, ceeace produce pagube 
însemnate Administrației 
C. F. R.

Muncitorii simerieni, care 
de 10 luni stau în primele 
rânduri ale muncitorimii ce
feriste1 din țară, vor căuta ca 
în luna Iunie, să se ridice și 
chiar să depășească produc

PLANUL DE LUCRU
al Consiliului Sindical Județean 
Hunedoara-Deva pe perioada 
15 Mai-23 August

In doua numere trecule ale zia
rului nostru am redat o parte din 
planul de lucru al Consiliului Sin
dical Judeiean Hunedoara Deva |fc 
perioada 15 Mai—23 August a.c^ 
Continuam sa jniblicăm punctele e- 

,-sențiale din plan refeiitoare la ti 
neret și sindicatele agricole.

Mișcarea sindicala, a dat și dă 
o deosebită importanță ridiiarli tl 
neretului sindicalist din toate punc
tele de vedere. <

Pentru a se putea duce cu suc
ces această muncă ,se vor întări 
toate resoartele de tineret din sin
dicate. Se vor ține ședințe și cursuii 
pentru ridicarea nivelului poțțtic și 
ideologic al tineretului. Sectele ic- 
ligioase dăunătoare culturii și in
tereselor poporului vor li demascate 
și reprimate.

Tineretul va fi îndrumat să frec
venteze școlile de perfecționare teh
nică, pentru a-și complecta cunoș
tințele profesionale, pentru a putea 
fi cât mai util și mai corespunzător 
în câmpul muncii. In cel mai scurt 
timp, se v.or înființa școli de per
fecționare tehnică la talan și Cris- 
cior.

fia din luna Aprili^ț, [£nt 1 
a-și confirma din nou forța 
lor de muncă precum și 
marele ]Or elan pentru Dro- 
pășirea economiei națio - 
nale. _ _

Uzinele Astra Orăștie j

Dela 25 Februarie a. c., 
Uzinele Astra din Orăștie 
sun înttr’o rapidă transfor 
mare din industrie de război 
în industrie de pace. Ternii 
narea transformării a fost 
programată pentru 15 Au
gust a. c. însă muncitorii 
și, technicienii din dorința de 
a se încadra cât mai curând 
în procesul de producție, și- 
au luat angajamentul de a 
termina lucrările de transfor 
mare cu o lună înainte C1e 
termen. Fabrica va produce 
din plin colofoniu, tereben 
tină pigmenți, tanante, pre 
cum și alte produse chimice 
și farmaceutice.

Luna trecută s’a lucrat 
numai în secția de colofoniu, 
care a prelucrat deșeurile 
rămase obținându-se o can 
titate de 456 kg. Dacă di
recțiunea ar fi procurat ma
teriile prime, producția ar 
fi fost cu mult mai mare.

Celelalte secții, au înce
tat lucrul, pentru a munci la 
terminarea cât mai grabnică 
a instalațiilor proectatc.

Minele de fier din Teliuc

Ministerul Industriei a pro 
grarnat minelor din Teliuc 
extragerea de 4.200 tone mi
nereu. Producția realizată e- 
ste de 5.050 tone, depășiți 
du-se astfel programul cu i2 
la sută. In luna precedentă 
au fost extrase 5.500 tone mi 
nereu.

Este de subliniat, că mim 
citorii de aici, cu toate .1 
au efectuat mari lucrări în 
steril, au reușit să îndeplt 
nească și chiar să depășeas 
că programul.

I. BRANEA

Se va da o deosebita importanța 
pregătirii ucenicilor, intro.lucându -« 
în programul lor de cursuii ora sin
dicala și de educație c< fațenesejh 
Întreg țineretul va li antrenat 111 
muncă culturală, artistică, precum 
și în sport.

Se va controla pregătirea i-ra'1 
tica și teoretică a ucenicilor, anali- 
zându-se lipsurile uceiicilot, d«-l« 
cursuri, felul cum profesorii predau 
materialul, felul cum ucenicii iși 
însușesc b ețiile predate. Dease n - 
nea se va verifica felul <um sunt 
întrebuințați ucenicii în timjul pro
gramului de lucru.

întreg tineretul, va li anlreHatf 
în munca voluntara, recrutându- 
se și brigadierii pentru șantuatfcle 
naționale. In câmpul muncii, tine
retul va fi antrenat pentru tcm.a- 
rea de jfchipe de mărire a | *r <lucțirij 

*

Sindicatele agricole au un niard 
rol în ridicarea nivelului eronomiq, 
poliție, cultural al plugaiimii. Dea- 
ceea, eh vor fi întărite cu eadrq 
bine pregătite, vor fi ajutate de 
sindicatele de pe lângă întreprin
derile industriale. Pentru atingerea 
acestui scop, sindicatele agricole, 
vor ține cea mai strânsă legătura 
cu organizațiile P.M.R. /

Se vor Jine ședințe de educare 
și pregătire a actualelor cadre ale 
sindicatelor agricole. I

■ Se vor duce acțiuni pentru deJ-' 
coperirea și înlăturarea elemente
lor sabotoare și reacționare, ;tre ai 
rate atât ui organizațiile sindicate^ 
cât și în administrația comunală și 
conducerea A.F.S.M.-uIui.

Pe lătgă fiecare grup sindical a- 
gricol, se vor infința secții A.R.L. 
U.S. plugărimea va fi Îndrumată 
pentru a se organiza cât mai bine 
in cooperative, pentru a-și putea 
vinde produsele disponibile, precum 
și pentru a se putea aproviziona 
in cele mai bune condițiuni.

In vederea campaniei secerișului, 
se vor face toate pregătirile pen
tru o cât mai bună reușită. Se 
vor repara din timp toate batozele. 
Elementele, cari prin diferite ma
nevre vor căuta să saboteze aceste 
acțiuni vor ji demascate. Vor fă 
organizate întreceri in munci pen, 
tru strângerea recoltei, antrenându-so 
in muncă voluntara cât mai mulși 
sindicaliști.

Se vor duce acțiuni pentru d«eA 
coperirea elementelor dușmănoase 
mișcării sindicale, care lansează di- 
ferite svonuri, pentru a impicde.a 
desvoltarca sindicatelor la sate. La 
fel, sectele religioase, unelte akc 
reacțiunii interne și internațional^ 
lansatoare de svonuri, care în ultimii 
timp caută să șe răspândea tâ tot 
mai mult, vor fi descoperite și de
mascate. „ (
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^""^EVENIMENTELE ZILEI^">
In Kazahastan
au fost însămânțate cu 350.000 
ha. mai mult ca anul trecut

Reducerea „ajutorului american" acordat
Marei Britanii, o va pune în fața unei crize economice 

cu repercursiuni politice
MOSCOVA, 8 .Rador).— 

Ziarul „Pravila” anuniță pro
gresul însamânțărilor de pii 
măvară. folhomicii din Kt 
zahastan au terminat planul 
pentru însămânțarea grâului 
de primăvară. In această e- 
giune, au fost însămânțate 
< u 350.000 ha. mai mult do 
cât jn anul trecut. In regitt 
nea T'imirova s’a terminat 
planu], însămânțându se eu 
57.000 ha. mai mult decât 
.mul trecut. Actulmente s’a

Congresul Internațional al Evreilor 
va protesta împotriva politicii 
anglo-americane de protecție a 
crimelor săvârșite de germani 

împotriva evreilor
LONDRA, 8 (Rador1)). D. 

Alex. Istennan, secretarul 
politic al Congresului Inter 
■IțNKal Evreesc ce va incqxț 
la 07 Iunie la Montreaux (El 
Veția) a declarat că Congre- 
std va protesta împotriva 
politicii de iertare și uitare 
a Statelor Unite și Marei 
Britanii față de germanii vi- 
novați de atrocitățile con 
duse împotriva evreilor.

rii revoluționare dela 1848, 
var fi aceia pe care îi vom 
găsi mai târziu în tabăra ’e- 
lor ce se vor opune reforme 
lor democrate inițiate de Ko 
gălniceanu după unirea Prin 
cipatelor, recunoscându-i a 
poi în clica ce va aduce pe 
tron familia Hohenzollern ai 
cărei slugi credincioase yo-.‘ 
fi, tot pe aceștia îi vom în
tâlni dealungul istoriei ca 
autori ai sângeroaselor n.* 
nevre prin care se încerca 
să se pună capăt elanulji 
de luptă al unui popor sără 
cit și oprimat, în coaliția 
brătienisto-național țărănistă 
trădătoare a intereselor na
ționale și agentură a impe
rialismului de toate nuanțe
le, .. 1—

Odată cu desăvârșirea în 
aceste împrejurări politice a

D Istennan a arătat că 
persecuțiile antisemite s’au 
extins în America de Sud și 
< ă ele au ajuns înspăimântă
toare în Statele Unite. Ace 
ste persecuții există acum și 
îtf Marea Britanie.

In încheere, Istennan a 
subliniat ea vizita făcută re 
cent în Estul Europei și în 
țările democrației populare, 
1-aU convins că în aceste țări

învățămintele unui secol dela
Proclamația

(Urmare dla pag. l-a) 

început in aceasta regiune 
insămânțarca grâului târziu 
■ te priinavarî

Muzeul „Monumentala 
apărare a Țariținului* 

din Stalingrad șî-a redeschis porțile 
SȚALINGrAD, 8 Rado.)

Muzcul „Monumentala apă 
rarea a Țariținului”-Stalin

evreii trăesc liberi de orice 
teamă sau nesiguranță.

Buletin intern
BUCUREȘTI, 8 (Ager 

pres). Eri a început în Câm 
pia Dunării (seceratul rapiței.

Aceasta plantă uleioasă o 
cupă anul acesta 3.307 ha. 
fiind! prima plantă care se re 
coltează în campania de va 
ră.

*
BUCUREȘTI, 8 (Ager 

pres). Ministerul justiției a 
dat o decizie prin care sta
bilește că ședințele Curților, 
Tribunalelor, și Judecătorii 
lor Populare, vor începe la

dela Islaz
revoluției burghezo-democra 
tice, lupta masselor popula 
re a vând în frunte clasa.mun 
citoareLși forța conducătoare 
a Partidului ei de avantgar 
dă, realitate care asigură lu
pta mai departe pentru cuce
rirea a noui condiții de via 
ță, Republica Populară Ro
mână, este chezășia nu n'1- 
mai a împlinirei idealului răs 
culaților dela Islaz ci și a 
depășirii revendicărilor lu
ptătorilor pașoptiști.

Patria de astă dată cu a- 
devărat a „celor ce muncesc 
cu brațele sau cu mintea de
la orașe și sate”, indepen
dentă și prosperă prin mun 
ca cetățenilor ei conștienți, 
pășește cu hotărîre pe dru
mul lichidării contradicțiilor 
și a desființării oricărei e- 
xploatări.

. M. MIHv

LONDRA, 8 (Rador). — Pre-a' 
engleza dc Duminecă declară « 
orice reducere a ,,ajufoni!ui” ame
rican acordai Marei Brifan i, o va 
cunUrâiigc să reducă rra'/raniul ei

grad, actualmente refăcut, 
și a t edesciiis porțile la 6 
Iunie, cu ocazia celei de a 
30 a aniversări a sosirii i.<, 
1. V. Slaltn ia Țarițin-

7 săli spațioase lonțin pe 
sie Gooo documente care o 
glindesc lupta eroica a po
lenului '-ovittic sub conduce
rea lui I. V. Stalin pentru a 
pâra reaȚari ținui ui; împotriva 
gardiștilor albi în 1918 și 
împotriva Invadatorilor ger 
mani în 1942. După războ 
iul civil, Tariținul și-a schim 
bat numele în Stalingrad 

ora 8 și se vor termina la 
ora 14. Daca judecarea pro 
coselor nu se poate termin i, 
ședințele vor continua dela 
ora 18, până la terminarea 
judecării proceselor înscrise 
pe rol.

*
O delegație a Societății 

Române de Radiodifuziune a 
plecat cu avionul la Moscova 
pentru a perfecta contractul 
pentru un nou post dc e- 
tnisiune. Acest post puter
nic de 1 50 kw- pe unde mc 
dii, va fi instalat la Tân'.ă- 
bești Ilfoi. Delegația va tra 
ta deasemeni contractor • 1 
unor aparataje technice ne 
cesare radiofoniei românești.

*
Consiliu) ele Miniștri, lu

ând în deliberare referatul 
Ministerului Comerțului, a a- 
probat înființarea Oficiului 
Industrial al Morilor și pro 
duselor Făinoase și a Of ici 1 
lui Industrial al Artelor Qra 
fice.

*
In baza referatului iMiniste 

rtilui de Finanțe, Preziditît 
Marei Adunări Naționale a 
semnat decretul pentru plata 
salariilor și pensiilor publice 
pe Juna Iunie a. c-.

Prin acelaș, decret, Mini
sterul de Finanțe a acordat 
ca avans Casei Centrale de 
Pensii și Casei IOVR o su
mă totală de 435 milioane 
lei.

Plata salariilor și pensiilor 
va începe la 2o ale lunii cu
rente.

impurtuii. ,,Se pare cu Marea Bii- 
tanie ne apropie din nou de o pe
rioada de dl iililtiti" iiere redac
torul poilic al heb Io,11a.la 11 ui OB- 
SERVER. In cazul 11 care „aju 
torul’’ lui Marshall va ti icdus. 
Marca IJ itanie \a t-ebui sa iaca 
fată unei i/ire economice care ■ a 
avea inevitabil repercursiuni 410 i- 
tice. 4

In afară de acestea, după SUN-
l)AY  TIMES, Statele Un tc ar fi 
cerut Angliei să suspende pe durata 
desfășurării „programu’ui de je'a- 
cere europeana’’ tarifele preicreiv 
țiale și iinperia'e.

Sunday Tinies ți We-dminsRr se. 
face ecoul anumitor iniormațiimi, 
după care autoritățile a ine i ane ah 
fi trimis guvernelor ce'or 16 țari 
„ajutate" o listă a noilor cmidițiuni 
puse pentru a ardarca „ajutorului" 
Marshall. Dii| a XX'estminter, ace t« 
condițiuni ar fi următoarele:

1) Statele Unite îți rezervă drep. 
tul să indice fiecărei na iuni dară

NOUL MINISTRU 
al comunicațiilor din U. R. S. S.

MOSCOVA, 8 Rador).
Prezidiul Sovietului Suprem 
al iUR'SS a numit ț>e Bo i-, 
Vescov ca ministru al Coma

Telegramele primite de tov. Vasile Luca 
secretar al P. M. R. și Ministru de 
Finanțe, cu prilejul împlinirii a 50 ani

(Urmare dia pag. l-a)

Cil acclaș prilej, tov. VASILt} M. o telegrama ce iei i.a e ca,«
LUCA a primit din partea C.O; spune între alte’e:

Comitetul Executiv al ConfeJ 
blica Populară Română în numele 
sindicate, îți transmite scumpe Iov., 
a 50 ani, cele mai calde urări 
sindicală, pentru cadre e <i, pcntiil 
iît și consecvent, e-te un îndemn

Ca unul din conducătorii de 
toare, ai acordat totdeauna o , 
toare.

Sa ne trăești tovaraje Luca 
bli ii noa-.fr ■ popii are, | e îtru binele

Deasemeni, tov. Va-i'e Luca, a 
primit o telegramă de fe i jta e c'in 
partea f ederației Naționale, a toș

Cu prilejul împlinirii a 50 de
Vasile Luca a fost

ani tov.. 
decorat

cu „Ordinul Muncii ‘ cl. I.
BUCUREȘTI, 8 Ager- 

pi’es). Printi’un decret al 
Prezidiului Marei Adunări 
Naționale a Republicii Popu
lare Române, iov. Vasile ].u 
ca Ministrul Finanțelor a 
a lost decorat cu ocazia îm
plinirii vârstei de 50 ani cu 
.„Ordinul (Muncii ’cl. I.

Decretul arata că tov. Va- 
sile Luca este decorat, pen 
tru lupta îndelungată și co.t 
secvență împotriva .reacțiunii 
și fascismului, pentru contri 
buția la eliberarea țării de 
sub jugul fascisto-antones 
cian, și pentru activitatea 

și cum trebue -a lie leia'oiizat* 
moneda sa;

2) Admin.-tratoiul a.m ri au af 
„programului de re.onstrucție a Eu- 
ropci" I’aul Jtoffman, ar a\ea diept 
sa refuze ajutorul Î11 orice moment 
dacă eMe 111 inte,e5ul Statelor Unite;

3) Statele Unite i i iezer, a drep
tul de a impune anumite condio «.• 
de restrânge '■ a comerji'
16 națiuni cu Japonia și

Redactorul economi1’ 
ziar anunța că mu t<- din 
neiiclare ale „programului 
cere europeana" -e intieaba t«*i 
merita sa accepte „ajutorul" ama 
rican astfel redu-, da'.e fiind con
dițiile lui. Ele cred ca ar fi .mai 
bine pentru Euiopa -ă a. epP a- 
cum sa fa. 5 sa^rili ii decât sa pri
mească „ajutorul" Statelor Uni e iu 
condițiuni care nu le-ar ga-anG re
dresarea. Reda t rul z aru ui 
ininster închee Opoziția fața du 
„planul Marshall" a fost întărită in 
Europa.

nicațiilor in jocaltd Iui I. Ro 
valcv, r are urmează ș- prt 
mească altă sarcină.

erațici Generale a Mumii cin Repu 
tuturor salariați’or organizați in 
Vasile l uca, cu prilejul i nplinirif 
de bine. Pe itru întreaga mișcare 

noi toți, liața ta de he tă’or l’ota- 
ce ne va calau/i in munca nuastra. 

frunte ai parti .’u'ui clasei mun i 
atențiune dei-c ita c a ci mun.i-

multi ani. pentru propă-ir.a Rej u- 
poporului român.

iilor deținuți -i depona'i 
antifasciști.

po it ct

J

rodiu a depusa ca Ministru 
al Finanțelor, contribuind 
prin însanătoșirca finanțelor 
țării1 la opera de redresare .-- 
conomică și stabilizare mo țe 
tară.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc ri 
adminisTația ziarului In 
localul Prefecturii
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