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(Continuare tn pag. IlI-a)

xecuta instalarea unei ( o.i- 
dtti te < are sa u*ur( zi- tran 
sportul de apa la pășunea o- 
rașuiui. ce se facea dela o 
distanții dc 2i _> km. apropiere 
de 'feliuc.

Din acest 
se realizeze 
500 metrii
50 la sută. Aceasta lucrare a 
fost (acută pi in munc . \o 
luntara de U 1' I) R și cetă
țeni. orașului .

Țol prin mumă voluntară 
și munca de prestație, ț’a re 
șit sa se curețe pășunea ora
șului de sțaini făcând o cc<> 
nomic de ;;o.ooo lei din fon 
dul pr< văzut pentru aceasta 
muncă. Deasemcni pentru 
campania actuala de luc - 
rări, se proecleazăl repararea 
unui pod de pe șoseaua Hu 
nedoara Dcv a

Victoria Lăsciu coresp.

izaru

Proletari din toate(arileuni(i-uă

ol nolâonol

a târnit un u. 4 i-

: J * *
Naționali,arca piincn il< 

lor jntn prinderi indtisli laic, 
bancare, dc as giuari, niinic 
re și dc tian porturi dm țara 
noastră,
vilii Val dc entuziasm in i.îa 
cin] masselor inun> toate din 
fabrici și uzine

zVesl entuziasm ole og 
lindit in miile de scriso-J, 
telegrame și moțiuni adresa 
te Comitetului Central al 
Partidului Mun- itori-s-' l<o . 
.fim-, Mar<-i Adun.it i Națio- 

\na]e și Guvernului. Munci 
torii, teclmicienii și funciiu- 
n a,rii îiiir, prinderilor națio-- 
naJizate își exprimîl nema''gi- 
nita bucurje pe care le-a pri
lejuit-o istoricul a < l rcvoluțio 
nar din ii Iunie și i 
iau angajamentul de a conti
nua și pe mai departe lu - 
pta sub steagul Partidului 
Muncitoresc Român, pentru 
a cuceri -noui victorii in dru 

' mul spre socialism.
Nu este întâmplător faptul 

că în urma acestei strălucite 
victorii a proletariatului ro- 

' mân pe teren economic, cla 
sa muncitoare din țara noa
stră își exprimă recunoștința 
și-și ia noui angajamente de 
a lupta sub steagul victorios 
al Partidului Miiir-’itoiesc Ro 
mân, detașamentul ei de a- 
vantgardă. Istoria mișcării 
muncitorești din.țara noas'râ 
se indentifică .cu istoria Pa
lidului Muncitorcsc Român. 
Pupta muncitorimii împo - 
triva exploatării și asupririi 
capitaliste, se identifică cu 
lupta Partidului. Partidul a 
fost acel factor care a or
ganizat clasa muncitoare, a 
educat-o în spiritul învăță
turii marxiste-leniniste și a 
condus-o cu înțelepciune p,j 
drumul succesului în lirp:i 
continuii și în permanentă a- 
scuțirc împotriva exploata - 
rii capitaliste. ‘ * a-w,

Planul de muncă al Consiliului Sindical Județean 
lunedoara'Deva, pe

b numerele trecute ale zia 
lupii nostru, am redat o par 
te din programul de lucru 
al Consiliului Sindical Jude
țean Hunedoara Deva, pe p^ 
rioada 15 Alai — 23 August 
a. c„ J

Continuăm să publicăm 
punctele esențiale 
plan.

din ace-t
*

cunoaște 
succesele

Pentru a putea 
și populariza atât 
eât și greutățile întâmpina
te în muncă, în toate între
prinderile se va crea o re
țea deasă de corespondenți 
de presă.

Se vor organiza cicluii de 
conferințe, cu caracter ed.t- 

x cati\, precum și pentru 
poașterea evenimentelor 
cazionale.

Se va mări numărul dc

CU- 
o -

CiU

a

(Continuare tn pag. IV a)
------ -— - -

✓

Dam ai cunoscut stiuoslcra clcla
Calmi via a inunciloi ilor și marile 
stările lor de tie.m4pi.nirc fața d<? 

. palion i loiulucciea um, Urat:-, îți
este inipo.-i il -a nu n-marii ilupă 
primii pași lă.uți in curtea uzi
nei o schimbare în bla.r.eatală.

Pentru a contribui la îmbunătățirea traiului celor ce muncesc 
Slagairtmea wa lrel>u« sa le«*-  

mine la timp muncile agriccle

BUCUREȘTI. 19 (Agerpres). Ziarul Scânteia de azi 
publică următoarele :

Deoarece prășila porumbului a floarei soarelui și a 
sfeclei de zahăr nu a mers în pas cd vremea, din cauza 
ploilor bogate din ultimul timp, este nevoe sa se lucreze 
repede și organizat după plan.

In puținele zile care au mai rămas până la seceriș, 
prășila a doua trebue terminată deoarece orice intârziere 
micșorează recolta.

Având în vedere că anul acesta avem aproape 4 mi
lioane ha. păioase seceraiul și treerișul trebue organizate 
din timp, punând în funcțiune uneltele și mașinile de se
cerat, batozele reparate și fixând zonele de lucru pentru 
fiecare batoză.

Comandamentele județene, comisiile de plasă și co
mitetele gospodărești și toți plugarii trebue sa aibe un 
singur gând, prășila trebue terminată la vreme, iar. seceri
șul și treerișul să fie terminate la timp.

(Continuare tn pag. 11 -ajț
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23 August
Pe linia secției de edu a 

ție și cultură, Consiliul Sin. 
dical Județean Hunedoara - 
Deva, este în întrecere cu 
Consiliul Sindical Pocal Va 
]ca jiului și Consiliul Sindi
cal Județean Alba.

In ceeacc privește secto
rul economic, programul de 
muncă cuprinde următoare
le puncte esențiale:

Se vor \ erifica toate cazu
rile de nerespectare a con-

(Continuare în pag. III a)

perioada 15 Mai
buri, biblioteci, cinematog - 
i-afc, și alte instituții de edu
cație și cultura pentru mun
ci toi i.

Pe lângă toate jntreprin 
derile cu un număr mai ma 
re de salariați se vor în
ființa școli de cadre sindica 
le, precum și școli de an«d- 
fabeți unde esțe cazul-

Consiliul Sindical Județe 
an Hunedoara-Deva, își va 
înființa un ansamblu artis
tic .precum și un comitet - 
de coordonare a filarmoni- 
nicei.

Se va studia problema in 
fințării unei -Școli de arte.

Echipele artistice, sindica 
le, vor da numeroase spre 
tacole în sanatorii și spita
le.

REDACȚIA: Deva 8tr, Karl Marx Nr. 2 Telefon 252
ADMINISTRAȚIA: Deva Palatul Prefeuturll Telefon 428
Tua pc|l. pllllU In numerar oont. aprob. Olr. ban PTT Mr. 217.262.e45
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LUNAR lai 120 COLECTIVE lai 00 Iiull»l4uala pL tirul, «na

ra 3 LU»I lai >50 Otu»rl ,1 100 lai

3n urma națienala:

MlINCITIIRIMEil OELfl UZINELE EilLilN 
pornit cu un nou avânt în munca de ridicare 

a. producției
Cu 22°|0 mai mult decât înainte de trecerea uzinelor în mâinile Statului

‘Dav anuncîlorî*

i

nu suni n»u1fun»»ț» r»«c«

E'.anul oaniL-i.ilor muncii, de a.um 
liberi -i s tapau |>e muma lor -e ob
servă in toate manifest iile 1< r.

Muncitorii nu vor să mai 
întârzie (lela muncă
1 a poartă înghesuiala. Muiiilto- 

rii vin furni.ari pentru sil-inii ui d- i. 
Nu vor să piardă iiiii un minut din 
timpul mun ii f:indtă iu \or s:î 
reducă nimic di i bunurile ce și Ic 
produc.

O lo.onaiti.ă ce a teapti -ă ie 
descărcată, de vagomefe < e materia e 
are un aspect iMÎ deosebit. E în 
grijită și pa.ia se bu.ură și ca a- 

i. laturi dc ma iniU ca.e în timp ce 
I uterge cu o vârf ă niște pic c iți 
I dă parerea asu; ra naționalizării.

Privește tot ce e in juiul său, > i-J 
că di3»mn sunt lui uri a e întregul i 
popor, iai bucuria dc a .muncii- 
pentru el și >e Ticnii lui -i nrf 
pentru .,îmbogățirea lei Au chnitt ’ 
cum zice el — îl face .sit strângi 
pumnul ‘i să pronunțe plin de mu - 
turnire nume'e toi.aiă ului Cili. (ihc- 
orgliiu-Dej.

Producția este a statului, 
iar statul suntem noi
Furnalul fu iițio-H azâ i ar ă cu md 

multă t iață. Alim.i‘orii din toate
------ ———————

i

A început refacerea orașului Hunedoara 
după 35 ani lăsat în părăsire

Potrivit [Jianului întocmit 
de către primăria orașului 
Hunedoara, s’a pus în lucru 
repararea străzilor cât și a 

trotuarelor care au fost lăsa 
te in părăsire timp de 35 
ani de către primarii regimu 
iilor trecute, pievăzându-se 
pentru aceste lucrări, un 
lond de 1,2oo.ooo lei, După 
o muncă intensă de zi cu zi 
s’a reușit să se realizezi- pe 
luna Mai a. c, tSoom, p, din 
cei 5000 m. p, prevăzuți in 
Plan-

In perioada de lucru 1 (Mai 
30 Iulie 194S se va mai e

Președinția Consiliului de Miniștri comunică;
Luni 21 Iunie, ziua doua a Rusaliilor, 

fiind sărbătoare legală, instituțiile publice Și 
întreprinderile de Stat Și particulare nu 
vor lucra.

UNIVERSITĂȚII
CRAIOVA

■Ic

în

față

• cțiik fi atuit.elr e munu 
rupriu J de un tlai». h'.u ,l’u.> 
lia c.-tc dra um a S atuli i, lt 
tul uutcin noi’’ uut uri tilde 
care un luiiiiritur din secția < e 
niailaf iți arată încrederi a pe 
o aic in acest act istoric 
cer- cc’.ci mai in e imate pa i 
mijloacelor de producție 
tatua bta'ului.

0 nouă atitudine
muncă
I 11: <'iii mur. it ar.l

SLv|i< tar. i i.paclietează 
li d>j.< t >1 inate ■— |

. f oala n un a ce il 
în nzlrtT a luaT" uri "a’ 
Noi la e iiaila(, ne -:r.>luim 
era.11 dou vase in u.npul ; e 
jnainte îl fo'o i-am 1 u i pen ri 
singur. Astăzi >u <i i ori -i 
mult mun a. Am carat u 
dela director și pna la mc.; 
ilela ora 5 i in in- a a. j C tru a 
tea mima o oră ai îrt n ud \ 
tar”.

,,<~on’u.iria i'eacu >1 — oii 
’io\. noastră — i i da IU iute 
pentruia ulii o mate ie să

Gârjob Em

C iffl 
it»

V *

de

plan sa reușit să 
250 metri din 

preva<uți, adică

> '

Adun.it


r
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PAGINA FEMEII
Prima femeie primar
în județul Hunedoara

După- 23 August 1944 și Î11 spe
cial Jupă 0 Martie 1945, n’a exis 
jaf nicio acțiune în țaia noa-tră, la 
care să nu fi luat parte în mod 
activ și femeile. Avem femei mi
niștri, deputați, magistrali, în sfâr
șit nu există ramură de a tivitate 
productivă în care să 
zente și femeile

Mergând pe drumul 
drepturi. zilele acestea 
stalată în corn. Batiz 
Maria Petrescu prima femeie ce de
ține această funcțiune în jud. nostruț

Primul gând pe care primarițâ 
din Batiz l a avut când a luat con
ducerea comunei, a fost acela de 
a se îngriji de edu.ația și sănăta
tea copiilor, punând bazele unei gră
dinițe de copii sezoiieiă

Este cunoscut de toată lumea munf 
ca grea a femeilor sălen e. în sp - 
cial în timpul verii, când trebue 
să fie alături de bărba.i la.munca 
câmpului. Cunoaștem cum săteanca 
pleacă odată cu revărsatul zorilor, 
cu copilașii Ia câmp, așezându-i la 
umbra unui pom ți lăsându i rin 
grija celui mai mare din el, pe 
cari din lipsă de timp sau nepri 
cepere, nici nu-i alimentează 
în mod regulat.

Ce este oare mai oiuen sc și 
frumos ca toți acești copii să 
adunați la un lo: sub supravegherea 
unei educatoare și unde 
grijiți până seara când 
părinții lor deja munca 
Dacă 11 place să spunem 
țării sunt copiii, atunci 
știm ca să ne îngrijim 
sănătatea și educația lor.

nu fie pro

egalității de 
a fost in- 

ca primar

mai
fie

să fie in
se -i'itoiț: 
câmpului, 
că viitorul 
trebue să 
de ei, de

Și cine

ZORI Ni»

Secretarele subfilialelor
și-au

de acolo înde s’a constatai 
de pricepere a unora, cum 
toate probleme'e care intere- 
bunistarea cetățenilor.

sunt

oare este mai în măsură să cu
noască aceste probleme, decât femela.

Dar prlmfyi’.a din Batiz nu se 
va opri ari. O cunoaștem ca pe o 
buna gospodină. Gândul ei este de 
a pune ordine Î11 comună, la coope
rativa 
lipsa 
și în 
sează

Femeile din județul nostru 
mândre de această a'egere de pri
mar în persoana Măriei Petrescu și 
de aceia îi urează spor la muncă 
spre binele locuitorilor în fruntea că-i 
rora se află, pentru întărirea și 
fericirea Republicii noastre popularei

F. V.

luat noui sarcini în vederea închegării 
organizatorice a U. F. D. R.

« ■

In turna conferinței regio 
na]ei a U I'. D R dela Ti
mișoara a avut ]oc în zilele 
■de 13 și 14 p conferința |aV.a- 
re au luat parte toate sucr(ta 
re|e subfilialelor, pentru tra 
sarea noilor sarcini ce st m 
in fața organizației U ,F J) R 
din județul nostru,, cu oca
zia înc hegării organizatori ■ 
ce a condu» orii filialeii și sub 
filialelor din județ. S’a hotă 
rîl ca intre 2o — 24 VI, să

sc ține, ședințe plenare în 
cele 160 de sate, la comitete
le de plasa și la cele indu
striale, tinde se va proceda 
la. alegerea comisiilor IJ F J) 
R.

Adunarea generalii [uțc- 
țeană va avea |oc la Deva 
eu un număr de 170 dele 
gate. j

|n planul dc muma vii
tor sau încins o serie de sar 
t ini dintre care redăm :

La conferința regional a U.F.O.R. din Timisara 
s’a luat în discuție problema închegării 

organizatorice a U. F □. R.
La <8 Iunie a. c. a avut’ 

la Timișoara conferința re 
gională a Vi DR înprc.ența 
iov. Marja Nicolae, membră 
în Comitetul Central al I ’ !•' 
D R și |a care au pârtiei, rt 
secretarele și responsabilele 
organizatorice din 1 1 juje 
țe-

Luând cuvântul tov. Ma
ria Nico]ae<a făcut, o analiză 
a întregei munci depuse și a 
tuturor realizărilor, organiza

i

Femeile din administrația centrală 
a județului nostru adoptă o atitudine 
menită să ajute la transformarea 
aparatului de Stat

care ineiita!

( C lin ui 
ț lietuicV

In uzine, fabrici, pe ogoare și 
în birouri, suit nenumărate exem
plele de devota nentul, mu ica și pri
ceperea femeilor. i

In Administra ia ceentralâ a ju
dețului nostru, la Pre.e tură întâl
nim deasemenea e e.nple 
să fie relatate. /

Astfel insu-indu-și pe 
noștințek-. profesionale
laman li Mal.i a, Gabor Iu iana, Un
gar Hermina, Năuc Aglaia, prin) 
munca și priceperea lor, au ajuna 

,sa execute lucrări care întrec atri- 
/ buțiunile lor.

Prin scoaterea 
unor- funcționari 
sori populari sau 
alte instituții, 
numai că nu a fost stânjenită, dar 
se execută in nune condițiuni îna
inte de termen, prin muica ace, tor 
prietene care și-au luat angajamen
tul sa muncească și în afara 
lor de serviciu.

Activitatea lo.arașelo. dea 
fectura nu se mărginește însă, 
mai lu muu a lor profesională pen
tru întărirea a, a atulrri de Stal, ci 
în afara orelor de b.rou, iau parte 
și activează în domeniul politic și 
cultural. Urmăresc desfășu a ea e\ej 
nimentelor politi e. ț re/entându se 
cu frumoase dări de seamă la orga
nizația lor de bază P.M.R. Participă 
activ la ședințele și programele ar 
tisti-ce-cultural.- î.i rai u UF D.R.-u- 
hii și sindicat, contnbue lunar, li 
întreținerea unui oria 1 dea Or ei a 
tul din Pa li a de sub patronajul 
Județenei U.F.D R.

Doua din prietene iau parte li 
cursurile școlii de către se ale ce 
funcționează pe lângă organizația' 
județeană P.M R. din De a inițiind

prin cu loștiinpl î isuș te și pe ce 
lelaite-prietene da e nu urmeazăl 
încă acest curs.

Dar a.este exemple din adminis
trația centrală a județului nostruj 
nu oglindesc d-‘cât o mică parte din 
munca femeilor din apa a âil Admi
nistrativ 
mâne.

Ca și 
chiar, în
din întreaga iară, fereie muncesd 
la fel pentru întărirea sta ului nos
tru, pentru 
ționare a avuț i or
pentru a contribui 
vieții tuturor celor 
țara noastră .

il R«|iibi<ii Popu'aci' Ro

la noi $i uneori mai mult 
alte și miner->a?e iistituții,

din producție a 
învestiți ca ase- 
transferarea lor Ia 

mutra în birouri nu 
nu a fost stânjenită,

a asigurp buna func 
s’a'ului nostru, 

la îmbunătițirea 
ce munresc din

I
Gârbou Minerea

ore-
i

Pre-
nu-

Plugărimea va trebui se ter
mine la timp muncile agricole 

(Urmare din pag l-t)

Organizațiile de Partid și 
membrii Partidului Mun
citoresc Român au ca sarcină 
să fie pretutindeni în frun
tea plugarilor sa-i organi
zeze și să-i mobilizeze.-

O bună recoltă în anul 
acesta in uima celei din 
anul trecut și in urma
fionalizării fabricilor ne va 
ajuta la ușurarea greutăților 
sporind puterea de cumpă
rare a țărănimii, eftinirea 
produselor și îmbunătățirea 

| traiului întregului popor 
I muncitor.

na-

țici unice de femei, deja în
ființare și până, în prezent.

In acțiunea de solidarizare 
cu lupta pentru libertate a 
pojrorului g ec, în lupta pen 
tru mărirea producției, în 
munca de ocrotire a mamei 
și copilului, în munca pen
tru ridicarea nivelului ctiltu 
t'al și politic al membrelor 

a spus vorbitoarea - or
ganizația unit ă de femei s’a 
întărit. Cu ocazia ședinței 
s’a constatat că este nece
sară'pentru traducerea în vi t 
ță a sarcinilor ce stau în fa 
ța femeilor închegarea or
ganizatorică a tuturor condu 
cerijor U F D R, care să 
poată antrena masse cât mai 
largi de femei, în munca din 
uzjne, pe ogoare și activita
tea în organizație.

Tov. Marja \ico]ae a tra
sat sarcinile cu referire ]a 
înfăptuirea acestei consuli 
dări organizatorice.

închegarea organizatorică 
se va face prin definitivarea 
conducerilor de plasă, sector

și județ! caic au m.mcit; până 
în prezent în mod proivzoriu, 
>af în aceste conduceri sc 
vor atrage <;]cmentc mun< i- 
toi-ești, țărănești, capabi|e, 
c;i|-c prin efortul și munca 
)or. s'au evidențiat în toate 
acțiunile duse dc organizație.

Scopui acestei mișcări în 
organizația L ’F L> R pre-o 
nizat de C. C. al U. F D R 
este acela de a se întări mai 
mult organizația, pentru a se 
putea duce o muncă și mai 
intensă de reconstrucție, de 
solidarizare cu lupta poporu 
lui grec, de ridicare a pro
ducției de sprijinire a șan 
tinciclor naționale de parti i 
pare la planul de reconstruc
ție a județelor și în campa
nia agricolă, cu un cuvânt 
pentru consolidarea și pro
pășirea Republicii noastre 
I’opujare.

V. Mihuțescu

Intensificarea, campaniei 
pentru Grecia prin co 

lecle și donațiii.
Participarea Ja recon truc 

ția țării prin organizarea de 
diferite munci, sporind efor 
tuirle în munca fabricilor și 
instituțiilor sprijinirea 
panici de conservare ; 
montelor, organizarea 
cursuri dc gospodărie, 
ticiparea la muncă volunta 
ra și ajutorarea brigadieii 
lor de pe șantierele național»- 
dc reconstrucție.

Se va da o atenție deosebi 
tă ocrotirii mamei șj a copi
lului.

Deschiderea unui cămin 
de zi )a Simc-ria. a 2o grâ 
dinițe. sezoniere la sate, spri 
jinirea Ministerului Sănătății 
]a recenzarea copiilor până 
la 2 ani deschiderea unei 
colonii de vara jientru 300 
copii .

Ridicarea nivelului cultu - 
tal și politic al femeilor 
prjn studiul individual, dilu- 
zarea pe scara Întinsă a re
vistei Femeia și Sătean». " 
organizarea a 21 festivaluri 
înființarea |a sate a 30 gaze
te de stradă.

Secretarele, atât cele de
la subfilialele mai puțin acu 
ve până in prezent, cât și 
cele evidențiate în muncă 
și-au luat o serie de alte an 
gajatnente pentru etapa de
la 2o Iunie până la 20 I i- 
|ie expiimându-și mulțumi 
rea și solidaritatea lor cu ho 
tarii'ea C-C, al U T D Rfde a 
se trece ]a închegarea or
ganizatorică a conducerilor, 
in vederea unei cât mai per 
lecte activități pentru ridica 
i'ea ]a maximum a nivelului 
cultural, politic, profesion 1 
si economic a] femeilor din 
R- P, R,

căni
ți ah

u
, par-

I

Important comunicat al Ministerului 
învățământului Public în legătură cu fixarea centrelor 

și perceperea taxelor de bacalaureat
BUCUREȘTI, 19 i'Ager- 

pres). Ziarele de azi publică! 
centrele și președinții comi
siilor de bacalaureat din în
treaga țară pentru sesiunea 
Iunie.

In cecade privește taxel.o 
de înscriere ]a bacalaureat 
ele se vor percepe în felul 
următor;

— 500 lei pentru acei ai că 
ror părinți au un venit echi 
valeitt cu venitul unui hec
tar.

— i.ooo lei ceiQzăre au fost
împuși în cursul anului la ta 
xa școlară de 1.000 — 2,500 
lei. I

— 2ooa jei cei care au fost
împuși Î11 cursul anului la ta
xa școlară de 4500 — 750° 
lei, „ —

— 2500 iței cei care au fost 
impuși în cursul anului la 
taxa școlară de peste 7000 
lei anual.

Direcțiunile școalelor sunt 
obligate a trimite odată cu 
actele elevilor și tabloul cu 
taxele la care au fost impuși 

Candidații particulari și 
cei înscriși prin Inspectora
te vor plăti taxele în raport 
cu starea materială.

Direcțiunea școalelor din 
localitățile unde sunt centre 
de bacalaureat sunt cerute 
să se îngrijească de găzdui
rea candidaților și a comi
siilor contra plată.

Deasemeni Ministerul în
vățământului Public pune în 
vedere organizațiilor locale 
de elevi să se îngrijească de

găzduirea colegilor lor că- 
re sunt nevoiți a se depla-a 
din localitățile lor.
•D'tii președinți să anunțe 

imediat Ministerul Învăță . g 
mântuirii Public, Direcția In 
vățământului Secundar, da 
ca din motive de forță majo
ră nu se pot prezenta |a e- 
xamene-

Pe aceasta cate trans
mitem r«cunoștio]a șl mul
țumirile noastre tuturora, 
cari prin prezența lor au 
binevoit a Ușura durerile 
noastre, cauzate de pier
derea iubitei noaitre aoțle- 

mamă
Țevi, Ia 18 Iunie 1948 

Barkes Emane și Paul



ZORI NOI

V CU O CONDUCERE 
în care muncitorii iși au oamenii lor, treburile vor 

merge mult mai bine, căci dela burghezime, clasa 
muncitoare nu putea aștepta nimic bun

Ne scrie tov.

Prin inovații și buna întreținere a utilajului in mine

Electricianul Hendlin losit și telefonistul Kiss Ion
contribue la bunul mers al

V

Zilnic sosesc la Redacți i 
ziarului nostru scrisori în , a 
re muncitorii își manifesta 
bucuria, cu prii ire la ma
rele act revoluționar înfăp
tuit la i i Iunie 1948, națio 
nalizarca întreprinderilor în 
dustriale, minere, bancare, 
etc., și instalarea nunilor di 
recturi ta întreprinderile 
ționalizale. Dam mai jos 
fiagmenle dinți o scrisoare 
Vnnită din partea a doi mi 
yi dela fosta exploatare au 

ifiieia ,,MÎ<a” S A R din 
^.Munții Apuseni.

A-tfcl iov. primminer Po
pa Ion 1. Maxim, scrie:

Suntem foarte bucuroși
< a ujineni din rândurile noa 
sire sunt chemați astăzi în 
poturi de conducere -ișilde 
a< i înainte vom munci cu 
mai multă dragoste în mina, 

fiindcă produsul mun
cii noastre nu va mai merge 
in buzunarele acționarilor’ .

Iar iov. Petrescu J-'stre 1/1 
termină scrisoarea cu aceste 
cuvinte: .,Cu p conducere în 
care muncitorii își au <>a - 
menii lor, trebui ile vor mer

Petrescu Petru
ge mult mai bine, căci dela 
burghezime, clasa niuncitoa 
ic nu putea aștepta nimic 
bun”.

Extragerea cărbunelui în 
mine, este făcută < u ajutorul 
unei st-rii de instalații, ele 
aer, mecanice, cai ferate, te
lefonice, etc..

Aceste instalații sunt intre-

Reduceri pe C.F.R. pentru 
călătoriile> ■ in grupuri

z

«

In scopul rle a da posibi
litate calator iilor în grupuri 
turistice, sportive, de studii, 
de recreații etc. căițe ferate 
acorda însemnate, reduceri 
de călătorie după cum ur
inează :

Dacă taxele de transport 
se plătesc numai pentru dus 
sau numai pentru întors:

2o ]a Suta, reducere pen
tru grupuri dela 8 30 per
soane.

40 la Sută, pentru grupuri 
de cel puțin 31 persoane.

Dacă taxele se plătesc de
la plecare pentru dus și în
tors :

25 la sută, reducere pen
tru grupuri de 8 30 per
soane.

ținute de meseriași speciali
ști in domeniile respectiv' . 
care, la rândul lor, caută 
alături de mineri să con
ți ibue cu tot elanul li 
bunul mers al producției.

Astfel, electricianul 1I< n 
d]in losif, după mai multe 
încercări a reușit să execute 
relee termice țx-ntru întreru
pătoarele motoarelor elcclri 
ce dela crațere, care sunt so 
licitate de eforturi mari la 
pornire.Aceste relee,le-aucon 
iecționat din materiale vechi

procducției
cari stăteau neîntrebuințate 
în magazii.

Deasemeiiea, telefonistul 
Kiss loan, a reparat mega
foane cu membrane vechi, 
reușind în ciuda lipsei de 
materiale de specialitate, să 
mențină în buna stare lele 
foaneje din mină, fov Ki 5 
întreține un mare număr de 
telefoane în mină, prin ca
re aduce un aport piețio> ța 
bunul îm-r-, al producției, î 1 
special la buna funcționare 
transporturilor subterane

1. Gropeanu, coresp.

.1

M,
CK- 
de 

sau

Muncitorimea dela Uzinele Călan 
a pornit cu un nou avânt în munca 
de ridicarb a

(Urmare dlM pag. 1-1J 
lipsească peqtru a nu fi împiedicați 
în muncă”.

Aceste momente trăite in mij - 
locul a sute de oa neni care . au 
cunoscut adânc pe spatele lor ,eiec 
tele exploatării capitaliste, care au 
trăit zeci de ani in robia unui 
patron,care au cunos.u după 6 Ma?» 
tie 1945, actele de sabotaj săvârșite 
tot de acest ^patron pentru 3 îm
piedeca creșterea producției ce tie 
buia sa contribue la redresarea 
economica a țarii te. fa.e £ă țe 
interesezi de situația amănunțită a 
uzinei, î lainte și după na ionalizare.

cum era sanotaia produc 
ția înainte
Af|u astfel că până la 23 Au 

gust 1444 fostul proprietar Auschnitt 
exploata până la maximum torțele 
muncitorilor. Muncitorii sub ame- 
nințarea bătăii și a mizei iei —spunej 
bătrânul muncitor Deac 1., trebuiau 
să muncească până și lb —18 ore 
încontinuu. Apoi dacă până la acea 

materiile prime soseau din a-
Xlență pentru satisfacerea cât mai 

yidă a nevoi'or războiu ui antiso, 
vietic, tot acolo, după 23 August 
și țnai ales după 6 Martie, când 
muncitorimea în frunte cuP.C.R. și 
un guvern democrație, a pornit 
în muncă pentru refa erea țarii și 
consolidarea puterii lor, patronul și-a 
început actele de sabotaj sistema
tic.

Fel și fel de manevrB 
capitaliste

Degeaba aveau nevoe uzinele de 
materii prime necesare măririi nro 
ducției, degeaba vroiau muncitorii săi 
muncească, patronul, cu concursul di- 
recițunii uzinelor, în loc să comande 
materiile prime necesare în loc să 
aprovizioneze secțiile de prelucrare*  
recurgea la crima de domrea celor 
ce erau și îndemna elementele îna
poiate din sânul muncitorimii să sa
boteze cât mai mult producția.

In faptul că utilajul întreprinde 
rii, se distrugea 19 urma întrebuin
țării lui și din Cauza lipsei de 
tehnicieni care să se o.upe die el4 
patronul vedea un lucru pozitiv pen-

50 Ja sută, reducere pen
tru grupuri <le ce| puțin >1 
persoane.

Grupurile de călători com
puse din: sportivi, vânători, 
moți, plutași, muncitori ag 
ricoji, muncitori viticoli și 
muncitori forestieri sau indii 
striali, muncitori U ’f 
școlari sau studenți J n 
cursii științifice colonii 
copii prec-um și excursii
tabere muncitorești benefi
ciază de aceste reduceri pe 
baza certificatelor de reduce 
re eliberate la cererea con
ducătorilor lor de către șefi) 
Birourilor Oficiale de Voi 
CER.

Pentru grupuri compuse 
din turiști, congrcsiști și ex
cursioniști în afară celor de 
mai sus, reducerea se, acordă 
pe baza aprobârei dela caz 
la caz a Direcțiunii Cont.r 
ciule CER și a certificatului 
de reducere.

Planul
al Consiliului Sindical Județean 
Hunedoa ra-Deva^

pe perioada 15
i(Urmare din pag. 1,1 ») 1

buclelor colective, precum 
și cauza pentru care unii 
muncitori au rămas în a- 
fara contractelor colective, 
luându se masuri în conse
cință.

Vor fi constituite comisii 
de producție în toate între
prinderile*  unde încă nu e- 
xistă.

Se va acorda o atenție deo 
sebită calificării salariatilor

în 
ald

făcut în 
dedea o prq- 
de calitate in- 
materiei pri'

CU-

producției
tril el care își pefqece rfele 
desfrău undeva în Statele Unite 
Americei.

Aliajul ce trebuia 
bilouri, pe lângă că 
ducție minimă, era și 
feriară, apoi lipsirea
me pentru prelucrarea foniei, ^oa'e 
acestea nu erau decât manevre'e fos
tului proprietaj" și a ajenților săi 
dela conducerea uzinei, pentru îm
piedecarea producției, J. WtK *

K Itl. ti. a știut sâ țină 
trează dorința oamenilor 
muncii de a smulge mij
loacele de producție din 
mâna capitaliștilor
Partidul Mun.itoresc Român, 3 

dus însă o luptă consecventă pen
tru apărarea inteieselor poporului, el 
a știut să câștige încrederea lui' 
și să țină trează Î11 \conștiința oa
menilor muncii dor.nța de a smulge 
din mâna capita'iștilor mijloace le 
de producție ,,Ziua ina:c a 
ționalizărilor trăia de mult în 
fletele noastre, era așteptată 
cum ne așteptăm în fiecare zi
nea câștigată prin muncă și trudă — 
a declarat un muncitor dela 
canică.

Muncitorii își iau noui 
angajamente
Muncitorimea din 

insă șă fie demnă de 
act săvârșit, luându și

na-
su-
așa’ 
pâi-

me:

vrea

A apărut Nr. 4 din

„Probleme economice"
cu următorul cuprins:

Gh. Gheorghiu Dej. Semnifi
cația naționalizărilor efcc 
tuate.

(Expunerea ele motive 
la legea naționalizării).

Stroc Mihnca. Constituția și 
Reforma bancară.

Victor Dușa. Cooperația în 
Republica Populară Ro - 
mână.

Nicolae Goldberger. Aspec
tul economic al rezolvă'ii 
problemei naționale în 
Constituția Republicii l’o 
pulare Române.

Pavel Chirtoacă :F ^rspective 
le economiei agricole ro
mâne în lumina Constitu
ției RPR.

Prof. Const. C. Georgescu.

Repartizarea Industriei fo 
restiere din România.

Roman Cressin, Câteva as 
pecte ale rezultatelor recen 
sământului agricol din 
1948.

Dr. Ion C. Movileanu. Rea 
lizări și perspective in co 
merțul nostru exterior.

23 Aug. 
pentru a putea deservi ma
șinile unelte.

Se va urmări organizării 
muncii, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, reducerea 
și chiar eliminarea timpilor 
morți, îmbunătățirea calită
ții produselor, urmărinduse 
în permanență perfecțioHa - 
rea Organizării muncii și a 
metodelor de producție.

Inovatorilpr și inventato
rilor, li se va da tot concur
sul, acordându-li-se premii 
atât morale cât și materiale.

Se vor lua măsuri pentru 
preîntâmpinarea lipsei 
materiale și a mâinii de i 
cru.

In toate intreprinderile 
fi introdus sistemul de a 
șare a diagramelor de pro
ducție pe secții, echipe, gnt 
pe, și chiar individuale.

Mai

de 
lu-

va 
afi-

Că'an 
acest mare 

angajamente 
în muncă și hotărî.ă de a răspunde 
aspru la orice încercări din partea 
acelora care ar mai voi să puc 
piedici în muncă — să Saboteze 
producția — și așa cum în primele 
zile au reușit’ să ridice 'producția 
cu 22 la sută în curând vor șă 
o dubleze, să o ridi.e mereu, fiind, 
că rezultatul muncii tor le revine 
tot lor, și întregului popor <fln 
Republica noastră Populară. Popor 
care strâns unit în jurul Partidului 
său de avantgardă, va merge cai 
pași hotărîți prin noui înfâptui/ji 
pe drumul desființării în întregim^ 
a exploatării omului de cătie om. «

E. Gârjob

Importante acțiuni de 
alfabetizare «ntreprinse 

în Valea Jiului
In Valea jiului, au fost în 

treprinse importante acțiuni 
de alfabetizare a neștiutori
lor de carte.

Această măreațăă operă, 
a fost1 coordonată de ,o comi
sie de alfabetizare, format” 
pe lângă Consiliul Sindical 
Local Valea jiului, care pâ 
nă în prezent a depus o rod 
nică activitate.

La școala de analfabeți 
din Lupeni, examinarea ele 
vilor a avut loc Duminică, 
13 Iunie a- c.

ANUNȚ
In conformitate cu dispozi- 

țiunila M I. Dir. Naționalizării, 
încapă îd cu data da II Iun. 1948, 
dreptul de semnătură socială 
ale directorilor și procuriștilor 
dela Uzinele Metalurgice din 
Cugir sunt anulate.

Dela această dată va putea 
angaja Uzinele și .semna vala 
bil pentru Uzinele Metalurgice 
din Cugir numai tov. director 
Fercău Nicolae.
1 3 Direcțiunea Uzinelor

La noi până în trecutul a- 
propiat o poveste imaginall 
în Uniunea Sovietică a de
venit de mult timp o reali
tate vie

Femeia - deputat 
Povestea magistrală a unei 
țărance care ajunge deputată 
în Sovietul Suprem, care va 
rula începând dr Luni/ 21 
Iunie (a

Cinema,, Progresul*'  Deva

In programul viftor un film 
dupl celebrul roman al lu{ 
PUȘKIN

DUBROVS K|

In atențiunea Cooperativelor Sătești 
din județul Hunedoara 

deschis primuft 
„Magazin de Stat“ la Deva, 

care vă aproviz'onează cu încălțăminte ds ca 
litate superioara Importată din Cebos’ovacia. 
Vânzareajjse face liberă, fără nici o restricție.

= Cereți lămuriri mai ample prin poștă.------
Magazinul^de Stat Deva, Str. Karl Marx Nr. 1.

 Direcțiunea.
1.



^^EVENIMENTELE ZILEI^>
Val de greve dela un capăt la altul în țările sub

dominația imperialistă
Muncitorimea engleză cere naționalizarea industriei fierului și oțelului
LONDRA. Conferința a- 

nuală a sindicatului a cerut 
promulgarea unei legi extra
ordinare de naționalizare ime
diată a industriei fierului și 
oțelului din Anglia. Delegații 
dela conferință au recunoscut 
în unanimitate că industriile 
naționalizate trebue să fie 
supuse controlului comitetelor 
eligibile de muncitori și teh
nicieni,

Greva generală 
la Tokio

ROMA. In ziua de 14 Iu
nie, a început la Torino gre
va generală de protest îm
potriva Lok-out-ului dela fa
bricile de automobile »Lancia< 
care sunt păzite de poliție.

Toți greviștii se află Ia 
posturile lor, cu excepția ce-

o»

mentare, care au încetat luc
rul în semn de solidaritate eu 
greviștii dela fabricile de pro
duse de cofetărie ale firme 
*Motta«, continuă.

Hotărârile conferinței
o amenințarea împotriva păcii

Declarația Partidului Comunist britanic

LONDRA. — Partidul co 
munist englez a dat publici
tății o declarație In care 
spune:

I

Extinderea mișcării 
greviste din Belgia
BRUXELLES. Greva mun 

citorilor se extinde acum în 
întreprinderile anexe unde lu
crează peste 210.000 
tori,

Mai multe furnale 
au fost stinse.

In porturi, docherii
lăturat grevei, încetând orice 
activitate.

munci®

înalte

s'au a-

Timpul va fi frumos 
în următoarele Irei zile

BUCUREȘTI, 19 (Ager- 
pres). După prevederile In
stitutului Meteorologic C'en 
trai, situația atmosferică 
pentru viitoarele trei zile va 
fi: Timp frumos cu tempera
tură ridicată.

lor ale căror fabrici 
cupate de poliție.

Ziarele anunță că 
desfășoară într'un 
solidaritate și disciplină.

La Milano, greva munci' 
torilor din întreprinderile aii

sunt

greva 
cadru

să 
de

Partidul Comunist Francez cere 
încetarea imediată a tuturor măsurilor 
de forță îndreptate împotriva muncitorilor 

PARIS. 19 — (Rador). Biroul
Politic al Partijului Comunist Fran
cez a cei ut punerea sub acuzare ăt 
ministrului de interne Jliles Mocli, 
pe care I con-ideră răspunzător de 
incidentele dela Clerniont Ferrand.

Comunicatul precizează că în

In Uniunea Sovietică se fac mari pregătiri pentru

a 12-a aniversare dela
moairtea lui Grorlii

Moscova, 19 (Rador). A 
i2-a aniversare dela moar
tea marelui scriitor sovietic 
Maxim Gorki se comemotea 
ză azi 19 Iunie în întreagă 
Uniune Sovietică. Un marc 
meeting al scriitorilor din 
Moscova a avut ]oc la 17 
Iunie la clubul central al 
scriitorilor. Institutul de cui

tură mondială va ține o șe
dință în care se va da citire 
noilor lucrau științifice asu
pra operelor lui Gorki. Se
rate literare se țin în toată, 
țara. Scenete de Gorki ra- 
duse de peste 30 de limbi, 
se vor juca în teatrele de 
pe întreg cuprinsul Uniunii 
Sovietice-

cursul ședinței de Joi, Biroul Po
litic al Partidului Co.uuuist a cei ut 
Încetarea imediata a tuturor măsuri, 
lor de forță îndreptate împotriva 
muncițorilor, retragerea trupelor șt 
eliberarea celor aresta i Folosirea 
armatei și poliției în ic, rimarea gre 
vclor, violează libcrtă.ițe s nJicale 
șl dreptul la grevă, garan'ate de 
Constituția Republicii.

După ee a sublniat că Guver
nul trebue să dea satisfacție icveii- 
dicărilor mun Lorilor de toate cate 
goriile, Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez a afirmat:

Vom depune toate eforturile noas
tre jientru triumful revendicărilon

♦

Am înfăptuit și vom desăvârși marele 
act revoluționar al naționalizării

PARIS. 19 — (Rador). In (nu
meroase localități și regiuni di 1 
Franța au avut Ioc mari manifestații 
de protest în legătură cu.^i'acurile 
polițienești împotriva muncitorilor- 
greviști dela Cermont Ferrand.

Au fost semnalate dea cnicni gre 
vc în inai multe Io a i ă i. ,

*

„Planul, acceptat de con 
ferința celor șase dela Londra 
de a se Infiirți un sfat ger 
man reacționar, violează acor 
durile șl angajamentele ac 
ceptafe de al ați la șfârșitul 
războiului. El constilue o D 
țișâ călcare în picioare a r 
operării qjadriparlife“.

Declarația continuă astfel 
„Acest plan urmărește împ 
țirea Germanici, ca și împâi- 
țirea Europei El constitue o 
negare directă a repetatelor 
propuneri sovietice pentru 
Germanie democrată unitar?

Declarația amintește ca (e 
Iul economic al monopolișt 
lor americani și al sateliți 
lor brtanici — rnfaceiea ba 
zlnulul industrial al Ruhr*uiul  
sub control american — ,,eite 
acelaș țel care a fost urmâiil 
între cele două lăzboaie mon
diale prin intermediul planului 
Dewes și al împrumuturilor 
anglo americane acordate 
Germaniei, care au pregâlit 
Calea lui Hiller și a celui de 
al doilea război mondial1

Declarația Inchee afirmând 
că „acest plan este contrar 
intereselor oricărei națiuni e 
uropene, inclusiv națiunii ger
mane însăși. El corsfitue cta 
mai directă amenințare la a 
dresa refacerii Angliei și a 
poporului britanic.

Partidului

(Urmare din pagina I a)

ste, fără înlăturarea repre
zentanților burgheziei din 
guvern, fără doborîrea mo
narhiei, fără lichidarea hao 
solui economic și financiar 
susținut de burghezia reac
ționară precum și fără în
făptuirea unei serii de refor
me care să asigure trăinicia 
și desvoltarea cuceririlor po 
pulare, n’ar fi fost posibil 
marele act revoluționar de
la 11 Iunie a. c.

Prin lupta și munca neo
bosita a clasei muncitoare, 
sub conducerea
său de avantgardă, a fost 
înfăptuit marele act al na
ționalizărilor, prin care cea 
mai mare parte a mijloace
lor de producție au fost; smul 
se din mâinile burgheziei, 
devenind bunuri comune ale 
țioporului muncitor, Prin lu 
pta și munca neobosită a cla 
sei muncitoare, sub condu
cerea Partidului său de a- 
vantgardă, a ctul naționaliză
rii trebue desăvârșit,

De aci noi și mărețe sar
cini pe care Partidul le ptin" 
in fața membrilor săi în fa
ța clasei muncitoare și a în
tregului popor muncitor.

întreprinderile trecute înstă
pânirea poporului muncitor 
ca bun comun, trebuesc apă 
late cu îndârjire- De aceea 
trebue ascuțită ]a maximum 
vigilența de clasă împotriva 
dușmanului și împotriva a- 
genților săi.

AvL1tul obștesc, de a cărui 
desvoltare și înflorire de
pinde desvoltarea și îinbogă 
țirea țării, depinde ridicarea 
nivelului cultural și material 
al poporului muncitor, tre - 
bue privit de fiecare om al 
muncii ca un avut al,său .pro
priu, pentru1 care să simtă ne 
voia de a lupta ca să-l apere 
și să 1 îmbogățească.

Nouii directori de în
treprinderi, director ii-munej- 
tori trebuesc ajutați din toate 
puterile pentru a și îndeplini 
sarcinile, de a-și însuși ex
periența și priceperea necesa 
ră.

,'i'rebuesă să luptăm cu și 
mai multă hotărire pentru 
sporirea necontenită a pro
ducției, trebue să desvo'.tăn 
și mai puternic atitudinea 
nouă față de muncă, să întă
rim și mai mult colaborarea 
dintre muncitori și techni - 
cienj, să întărim discipljna în

muncă și să lărgim neconte 
nit sfera întrecerilor patrio 
tice în producție.

Acestea sunt câteva d.n 
Sarcinile pe care Partidul le 
pune în fața membrilor săi și 
în fața întregii muncitorimi.

Muncind și luptând sub 
steagul Partidului Muncito 
resc Român, pentru înde - 
plinirea acestor sarcini, mun 
citoș-rimea noastră, popor 1) 
iiostrru muncitor vor desă 
vârrși marele act al naționali 
zărrilor, 
conomic 
j-rială a 
inului.

întărind sectorul e- 
de Stat, baza mate 
construirii sociali >

1

ZORI NOI
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile ie primesc li 
adminigirația ziarului in 
localul Prefecturii

Ministerul de Externe Bidault, nu se 
poate lăuda că a cucerit o victorie după 
desbaterile parlamentare, scriu ziarele franceze

PARIS, 19 (Rador), 
Presa franceză 'comentează 
rezultatele desba terilor. parla
mentare asupra politicii cx 
terne a guvernului france . 
în chestiunea. Germaniei, Zja 
rul Ce Soire subliniază fap
tul că Parlamentul a acor
dat cu o majoritate de abia 
8 voturi, votul de încredere 
și spune:

Guvernul francez și in p i 
mul rând miniștrii! de exter
ne Bidault. nu se poate Lei 
dă ca a cucerit o iveto 1 ■ 
după desbaterile pariau. ■ i- 
tare care au durat 5 z 
Este evident că politica gu
vernului a fost condamn.iță. 
Azi se pune întrebarea d. 
guvernul î și mai poate con 
nua calea lipsită de g-lori •,

Situația din Bizonia
este din ce în ce mai înspăimântătoare

Numeroase magazine și întreprinderi 
și-au încetat activitatea

Berlin, 19 Rador). După 
cum anunță ziarele germane, 

‘populația din Bizonia este, 
înspăimântată din cauza a- 
propiatei reforme monetare- 
La llamburg marile fabrici 
concediază pe muncitori în 
timp ce numeroase întreprin 
deri și-au încetat activitatea

Î11 mod temporar. Cele mai 
numeroase magazine și-au 
suspendat activitatea. Bursa 
și băncile și-au încetat ac- 
t v.tatca, păzite de poliție 
Prețurile bursei negre s’au 
ridicat vertiginos. (3 țigara, 
americană costa po mărci.

♦
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