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JJnidwc umontide impor tau 
la >stopi( .1, așa < unt simt 
Șl zilele pe care le trăim, 
a (ost pus la dispoziția 
membrjlor d<* patlid, al .cla 
sei muncitoare din Româ 
ma și am putea afirma o, 
hotariri a întregului popor 
muncitor (im această țara, 
prin public arca rezoluției Pl< 
ilarei a 11 a a ( . (.'. al P, 
M R. ținuta injztt» le depo - 
11 lunn a. c.

Analiza batal ei electorale 
dela 28 Marții' a. c, < u toa
te particularitățile -sale p* >• 
cum ăi propunerea, cave s’a 
fai ut Guvernului, pentru a se 
trece .imediat la naționaliza
rea întreprinderilor indu - 

jfjSIriiile, minieri bancare, d • 
asigurării și .transporturi 
propunere aprobată și pusă 
în practica în aceiași zi — 
au fost punutule principale 
cari’ au frământat tin^p de 
două zile plenara C. C, al T, 
M- R, partid care așa .cum 
spilne rezoluția și-a întărit 
rolul de conducător ăl Iur
tei pentru desvoltarea demo
crației populare și a conso 
lidat puterea politică a ce
lor ce muncesc în țara noa
stră.

Rezultatul alegerilor in ca 
re massele populare din ța
ra noastra, au acordat prin 
votul Io’’ masiv încredere 1’ r. 
Democrației popular^-, a- 
vând înfrunte P.artid»! Mun 
ritoreșc Român, dovedește 
■din plin acest lucru.

Și nici mi s’ar fi putut să 
fie altfel. Mamele populare 
dela orașe și sate care au 
simțit pe spinarea lor jugul 
exploatării moșierești și ca- 

1. pitaliste, jugul imperialismu
lui strein, au găsit în Parii 
dul Muncitoresc Român for
ța conducătoare .care <jrien- 
tându-se în lupta și activita
tea sa după învățăturile ma
rilor dăscăli ai omenirii 
Marx, Rngels, Lenin și Sta- 
lin a reușit să le ducă din 
victorie în victorie.

Loviturile succesive date 
dușmanului de clasă di
zolvarea P. Ț. judecarea 
și condamnarea conducerii 

-^P. N, Ț„ agentură a impe
rialismului anglo american, 
inlăturarea grupului capita
list tătârăscian din guve.ru, 

->isgonirea monarhiei, -pune
rea în aplicare a propuneri
lor P. C, R, pentru îmbuna 
tațirea situației economice și 
financiare, succesul refor 
mei monetare ptingerea și 
depășirea nivelului produc-

—

Au £ost terminate tratativele 
pentru încheereaacordului economic cu Ungaria

Delegația română condusă dela Budapesta unde a ter 
de d. Gheorghe Rădulesm, minat tratativele pentru în- 
secretar general la Moniste- cheerea unu acord econo - 
rul Comerțului, s’a înapoiar. mic cu Ungara Agerpresl

țit'i din 1038, niasuriilc 
hmiViK a cxploalami ( ,ipită 
Ide, îmbunătățirile aduse jp 
nivd’ul d<' trai al munci.o 
iilor, participarea României 
in lupta pentru o pace nai 
nica, strângerea de lelapi 
prietenești și eeononrice 
țările vecini’ in frunți 
Uniunea ieti< ă, toate ob
ținut» din inițiativa și ,|-,
îndrumarea 1‘. \f, R,, ci
întării lîncrederea oamenilor 
muncii in Partidul de avant 
gardă al proletariatului.

Plenara a dosvâluit și nu- 
todele < u care rcacțiunea. in
terna sluga imperialismului 
strein, a manevrat în aco
stă perioadă, manevre a că
ror însemnătate politică u- 
nii încercau să le. minimali
zeze. Ori activizarea ban - 
dplor teroriste, actele crimi
nale de sabotaj dintr’o sc
rie de inlTeprinderi cum a 
iost.cazul și în judetubnostru 
la Brad, Crișcior și Călan, 
svonurile lansate, predicile 
catolice împotriva regimului 
democratic, activitatea secte 
lor religioase; în caTe s’au în
cadrat foștii legionari, nele 
giurilc efectuate la colectări 
rile din toamna trecută, pre 
cum și la încasarea impozite

B. SOMEȘFELEANU 
(Continuare ta pag. IV»)

Vizita tov. Miron Constantinescu

I

ministrul Minelor și Petrolului în Munții-Apuseni

Zilele triscute tov. Miron 
Constantinescu membru *n 
biroul politic al C- (’. al P. 
M- R- și ministrul Minelor 
și Petrolului a vizitat exploa
tările miniere din Munții A- 
■puseni.

Cu acest prilej, d-saja.con- 
vocat în ziua de 21 Iunie 
a. c., la Brad o conferință 
la care au participat preșe
dinții comisiilor de naționa 
ljzare din județele Hunedoa
ra, Alba, Turda și Bihor, in- 
înspectorii minieri dela in
spectoratele Deva, Lugoj, 
Zlatna și Abrud nouii dii'ec 
tori ai întreprinderilor minie 
re naționalizat© precum și in
ginerii diferitelor exploatări.

După deschiderea confe
rinței tov. Duduia Andr- 
președintele comisiei de na
ționalizare a jud. Hunedoa 
ra, tov. Zăvoianu directorii! 
minelor din Teliuc, tov. 1 - 
greț directorul exploatărilor 
del;. Stânija, tov. Stanciu. 
directorul minelor de căr -

Prolctari\din toate tarile uni(i-vâ I

Vineri, 25 ți

*
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pitalist, întrați în stăpânirea întreprinderilor aurifere

Muncitorii din Munții Apuseni 
vor putea contribui cu tot elanul și forța 
lor la desvoltarea economiei noastre naționale

După ani de luptă împotriva exploatorii și jafului oa folosim flBCarezi ] 

pentru pregătirea campa
niei secerișului și treerișului

SuiHein în țiragul bătăliei 
S('<xrișii]iii, înmiită îndea- 
pioațxj dc bătălia treerișului. 
I.tur,<rile pregătitoare pen
tru câștigarea deplină a a- 
eestor bătălii rrebuesc înte
țite, avându-se in vedere că 
din cauza ploilor bogate'c izu 
te în ultimul timp muncile a- 
gricole ce trebuiau efectuate 
până în prezent au fost în
târziate.

Recolta dc <« i-alc din <1- 
ntil acesta se anunță a ți 
bogata, așa cum am dorii o 
și așteptat-o ( u toții. Strân
gerea ei in bune condițitmi 
tj-ebuc sâ formeze acum grt- 
ia noastră de < ățoetenie iar 
datoria ce ne revine de a 
indi plini la timp muncile de 
recoltare, trebuc să canalize 
ze toate ( forturile oamenilor 
muncii de pe ogoare, îndru
mați și sprijiniți in munca 
lor de organizațiile de I’ar 
tid, comitetele gospodărești

(Continuare ta pag. lil a)

au avuț
economia

Minele de aur din Munții Apusenii, 
deținute până acum .în cea mai mara 
parte de capitaliști ca Qigurlu, De- 
leanu, Mastero, pTecum §i ae afți 
bancheri din străinătate, 

,.și au un rol impertant în 
noastră națională.

In trecut, iasă de pe 
sc îmbogățea în dauna 
un pumn de capitaliști, care se lă- 
făiiati. în lux și desfătare, în timp 
ce muncitorii acestor exploatări se 
sbăteau în mizerie trăiau într’o 

stare înapoiată dc Jrigenă si cultură*.

urma lor 
poporului

bum dela Țebea, tov. Alba 
președintele comisjci de na
ționalizate a jud. Alba, tov. 
Budescu președintele -om.'-

(Continuare în pag. III a)

Regimul democrației populare, luptă pentru a asigura pensionarilor un trai mai bun

Importante măsuri luate
Valea Jiuluiîn folosul pensionarilor în

Dacă sub regimurile de exploa
tare din trecut, muncitorul apt dej 
muncă putea să-și ducă zilele pen
tru a putea îngroșa și mai mult; 
veniturile unui pumn de bancheri, 
atunci când el, din cauza vârstei, a 
boalei sau a vreunui accident nu 
mai putea munci, situația lui era 
mai mult decât tragica.

Aceasta era și situația minerilor; 
cșiți la pensie din Valea jiului.) 
înainte sau odaia cu trecerea la pen-' 
sie, minerii începeau să piardă rând 
pe rând toate drepturile ce le au a- 
vut. Îndată ce nu mai puleau merge 
la ,,șut” minerii trebuiau să pănă- 
sească locuința, tolorându-i-se even
tual, continuarea șederii pentru cât
va timp în vre’o încăpere insalu
bră sau în vrc’un pod de locuință.

Pierdeau tolodată alocația de 
bustibil, pierdeau dreplul de 
sum, pierdeau totul.

In această tristă situație, 
să-și fi putut agonisi nimic pentru 
bătrânețe, pensionarii trebuiau să-și 
caute adăpost în alte părți în vre’o

coni- 
con-

fără;

sabotajului patronal, pro, 
aur scădea din ce hi 

luna tf.rJ

Cum au sabotat 
pa t roii ii m unci tor imca

Daca până în 10 l-l, și în special 
in perioada de trista aniinlirc a, 
dictaturii anlonesciene șl a lâzboiu- 
lui antisovietic producția era în 
plină creștere, după această datM 
și în special du|race clasa muncitoare 
condusă de Partidul Comunist Rol 
mân câștiga tot mai ililill teicii^ 
in urma 
ducția de aur scădea i 
ce mai mult, ajungând în 
1917 la 19 kg. aur fin.

Dar patronatul acestor 
nu s’a mulțimit numai cit 
mani ai clasei muncitoare, dușmanț 
ai progresului și bunei stări a pen 
porului, ajutați -le elemente corupte 
din sânul clasei muncitoare plătite 
cu bani grei, stăpânii acțiunilor în
treprinderilor aurifere s’au dedat la 
cele mai criminale acte de sabotaj 
și luptă împotriva c’asei muncitoare.

Cine din regiunea noastre nu cu
noaște marile furturi 
șițe și puse la cale 
ducători și acționari

cxpIoaLxri 
ataU

de aur săvâr- 
de foștii cont
ai Societății
I. BRANtA

(Continuare In pag. Ill-aț

se
șis- 
ani

t 
din

încăpere părăsită, trebuia sa ape
leze Ia mila altora.

Alții cari nu găseau nici atât e- 
rau nevoiți să se adăpostească în 
scobiturile făcute în .,șliurț’’, .(șis
tul aruncat la halda mai conține și 
puțin cărbune, care cu timpul 
aprinde și arde lent, încălzind 
tul din apropiere, care uneori 
dearândul rămâne cald).

In acest fel trăiau pensionarii 
Valea Jiului în trecut.

Aceasta era situația celor eare-și 
cheltuiau tinerețea ți vlaga lor scor
monind în adâncul pământului, pen
tru a școate la lumină cu trudă 
cărbunele, aducător de nenumărata 
câștiguri acelora cari nu se interesau 
de anii de bătrânețe ai minierilor/

Astăzi, în ;;egimul democratic po
pular, în care P.M.R. are un rol de? 
frunte, această situa'ie nu n ai putea 
dăinui. Pensionarii pot să lecuiască 
mai departe în caie'e Sacie ă ii, sau 
eventual primesc locuințe în car.ierul 
pensiotiari'or dela Vulcan. '

Astăzi pensionarii mine i au drep-

consumi
ceilalți]

1 
de tnă- 

pen- 
cociala asigu- 

[> nsia

furile de combustibil și de 
■în aceleaș condiții^, a și 
angajați

Prin măsurile ce s’au luat 
rirea spitalului d.la Vulcan, 
sionarii au asistența 
rata. Pentru drepturile de 
s’au luat măsuri ca eie fie re
glementate și primite în prima lună 
de pensionare.

De curând, .s’au deschis la Pe-> 
troșani, Vulcan Lupeni și la Lone^ 
cantine obșteșli, în care iau mas4 
gratuit, -în bune condițiuni 500 pe»- 
sionari.

Aceste măsuri, care vor fi îmbu
nătățite și mai mult, flovedesc grija 
conducătror lor c’asei mun i oare pen| 
tru cei ce și-au închinat viața sau 
sănătatea muncii, întiresc încrede
rea muncitorilor în iiitor, asigură 
muncitorilor un trai mal bun și li
niștit chiar atunci când nu mai pot 
munci, jnâsuri care pot avea loc 
numai intr’un regim în care clasa 
muncitoare conduce treburile staiu’.uij 

Vasife Mureșanu coresp.

guve.ru


T

TlWEHUETinLIJI
Trecerea mijloacelor de producție

în stăpânirea poporului
trebue să dea un nou imbold 

de munca tineretului
Actul revoluționar, iiaționa.Darea, 

întreprinderilor industriale, bancare, 
miniere, de ad<yirări și transporturi 
înfăptuit din inițiativa Partidului de 
avantgarda al clasei muncitoare, Par 
țidul Muncitoresc 
mit de tineretul 
viu entuziasm.

întreg poporul

Roinâ,u, a fost |)ri4 
muncii oresc, cu iui

muncitor și-a 
zUl realizata in aceste zile, una 
năzuințele sale de totdeauna, 
purtat sub conduc vrea partidului 
tina dintre cele mai 
Acum el are datoria și mai ea 
de a-și păstra

s’au 
pro-

La Govâșdia

O CASA CULTURALA
construită prin muncă voluntară

vă 
din 
re- 

sau 
mari victorii, 

sarcina 
aceasta cucerire și1 

pe a o pune în folosul colectivității, 
revine și tineretului 

și ca ie e

a

£ o sarcină ce 
care muncește în uzine 
conștient de misiunea sa

Dovada ca este pătruns de im- 
jxirtanța misiunii sale, tineretul Im- 
nedoreau a mai făcut o în nenumă
rate rându,r,i și așa cum până acum 
și-a dus la bun sfârșit priucițxilele-i 
sarcini, trebue să o ducă și pe a- 
ceasta.

In județul nostru sunt o serie în
treaga de întreprinderi naționali
zate în care efortul în muncă al ti
nerilor trebue sporit.

La Cugir, bătălia pentru mărirea 
producției și a productivității mun
cii a și început. U.T.M.-istul Da- 
ian loan lucrează la doua strunguri 
deodată și prin continua muncă de 
ridicare a nivelului tehnic, sporiii- 
du-și efortul și-a 'luațf ang'ajamentuț 
de a munci la trei mașini.

Tot la Cugir, tânărul Căpățână, 
Petru, a mărit productivitatea mun
cii executând la aceeași mașină, în 
acelaș timp o ș’eifuire exterioară și 
o șlefuire frontală 
muncea. A redus 
cu o pră.

( azurile acestea 
zolate. Urmând exemplul tinerilor dinf 
in«ifttf1riile Statului^cum sunt iei delai 
l.MJS.-Hunedoara mii de tineri șe( 
angrenează în această luptă de ipă-

lire a puoducției. l.a CriSeior 
format 8 ecltipc de măiirp a 
ducției iar la Cugir 6 <^:liipe de 
acest tel.

Exemplara e'și noua atitudine iața 
de mașini a tinerilor 
„Asti a”-l)i ăștie, 
încetarea lucrului, 
voluntar mașinile 
canic.

Mai mult decât 
muncă, ei dau posibilitatea celorlați 
muncitori, să poată începe munca 
de îndată ce ințjh în atelier.

Sunt doar câteva exemple a 
lului în care tinerii au înțeles 
muncească după naționalizare, 
sunt destul de concludente, 
îndreptățesc să credem în

ucenici 
’care după ce 

curăța in 
din atelierul

dela 
sună 
mocfi 
me-

i
atâl, prin aieaslă

I 
fe
să 

<lar
Ele ne 

felul în 
caic ținerii Jiunedoreni vor ști să-și 
ducă la bun sfârșit și .jfh'lalte sar
cini. Ei vor trebui să-și ascuta vi
gilența în munca spre a jiu da po
sibilitate dușmanului de <lasa să sa
boteze sau să fure intreiyinderile 
expropriate .

Vor trebui de asemenea să dea 
tot concursul noilor directori cu care 
trebue să muncească în strânsă io 
laborare.

Ducând Ia bun sfârșit toate a- 
ceste sarcini, muncind ne on e it j>eii- 
tru înfăptuirea lor, tinerii Im ied -reni 
vor arăta că într’adevăr au o 
știință de clasă desvoltată, c.i
steagul Partidului Mun.itoresc Ro
man se vor încadra alături de Între
gul popor în lupta sa peulru constru
irea socialismului.

La ce i. 6 km. de I linie 
doara se,a fia comuna Go 
Gijdia, împrăștiată printre 
vaiic munților. Tot aici .-.e 
află și o fabrica de unt ■ ’ 1 
agricoli la < are lucrează un 
număr destul de însemnat 
de muncitori.

1 iind într’o poziție geogra 
fică destul dc izolata, pe Lân
gă unele mii i greutăți, mun
citorii de aj< i, simțeau în 
special lipsa unei case dc cui 
tur., și a unei săli de șed, i- 
țe. Au înțeles însă că numai 
pun (forturile lor unite vor 
reuși sa fnca ceea ce doresc.

Jjin inițiativa tânărului 
Zonil l'ibcriu. maestru la 
fabrica din această comună, 
datorita muncii de
re și lămurire dusă de org •• 
nizația de Partid, toți munci 
lorii au pornit ca pr;n mun
ca, volimtata sași constru-- 
îască o casă culturală.

Datorita elanului și muncii 
bine organizate, lucrările 
merg repede.

Acum sal;i este terminată,, 
înăuntru este o scenă ițe tea 
tru, se află instalată o bibi 
teca destul de bogata și zil
nic, muncitorii vin aici ca să

se distreze și s t citească n_..i 
tiu a-și ridica nivelul lor i , 
Lural-politic.

/Tovarășii din Govăjdja 
nu s’au mulțumit însă numai 
cu atât. Din inițiativa 
luiaș tânăr, au pornit să re 
parc drumul care era în ma 
re parte distrus. Un mima- 
însemnat de muncitori, u - 
neri și bătrâni, au pornit cu 
entuziasm la aceasta muncă, 
prestând t.ooo ore de muu 
că în cadrul cărora au re? >

rai peste 7 km. de .șo.-,ea.
Asemeni t acțiuni desigur 

( a nu pot ti decât lăudabile 
și mai mult decât atât, ele 
trebue sa conslitue un viu 
exemplu pentru întreg tine 
retiil județului nostru și ace-t 
sta < u atât mai mult cu cât 
acțiunea muncitorilor dm Go 
vajdia a fost mdrcpi.ftă în- 
tr’o direcție noua: construi-, 
rea d< așezăminte < ulturale 
prin muncă voluntară.

Sfâru Ion ’
coreaț»

indrun .

con
suli

(

Cronica spectacolelor 

Festivalul artistic-cultural 
al elevilor din Dobra

i

a piesei la care 
timpul de lucru

i
nu sunt însă i-

m. i, m

ZORI NOI
prîmește mică și mare 
publicitate

Ananțurile se primesc 1< 
administrația ziarului In 
localul Prefecturii

față, cu ocazia1 
organizată in- 
U.T.M. între 
Județeană U.J

PENTRIJ A DUCE LA BL N
SFÂRȘIT una dintre principalele 

sarcini ce le stau în 
întrecerilor în munca 
tre cele 5 județene 
care se află și Org.
T.M.-Hunedoara, și anume ridi.areă 
nivelului cultural politic al întregului 
tineret, s’a pornit cu elan la muncă 
în această direcție.
In afară de cele 5 școli serale» 

de cadre care funcționează p? fân-

I. M. S.—G. S.
In după amiaza zilei de 

2i Iunie a. c. s’a disputat pe 
arena O. S. P. din1 Deva mat 
chul amical de foot-ball din
tre echipele G. S. M- Deva, 
și I- M- S.-Hunedoara,

După un joc echilibrat în

ANUNȚ
In conformitate cu dispozi 

țiunile M. I Dir. Naționalizării, 
începând cu data de II Iun 1948, 
dreptul de semnătură socială 
ale directorilor și procuriștilnr 
dela Uzinele Metalurgice din 
Cugir sunt anulate.

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

FOOT-BALL

M. D. 2-1 (1-0) 
care ar fi fost echitabil un 
dratv victoria a reve
nit hunedorenilor care prin 
jocul lor technic au reușit 
sași adjudece victoria în - 
scriind doua goajuri 
Bărbierii și Cricovan 
schimb să primească 
înscris de Bucur.

Acest match a fost 
șa jocului disputat DuminL 
2o Iunie la Hunedoara, 
care Devenii urmăriți 
ghinion au cedat și acolo 
hunedorenilor, la scorul de 
6 - i.

S’au remarcat dela Jnvin 
gători Pop, Ivinici, Tiătar 111 
și Barbir, iar dela ,învinși 
Gergely, Matei și Bucur.

prin 
și în 
unul.

revan
>'ă 
î i 

de

gă unele unități U.T.M. ce aparțin 
de Org. Jud. Dvva-Hunedoara, și 
dintre care s’au evidențiat cea din 
Orăștie și Hunedoara prin frecvența 
regulată, disciplina în cadrul orelor 
de predare și prelucrare a mateiia- 
luiui, precum și seriozitatea cu care; 
tinerii înțeleg sași însușească l cțile 
— s’a mai inițiat și deschiderea unui, 
ciclu de conferințe.

Primele conferințe se vor ține în 
ziua de Joi,24 Iunie a. c._ și îrț 
ziua de 27 Iunie a. c. în toate 
plasele. In cadrul lor se va nre.ucra 
,,Drumul glorios al Komso.noiulțui’’ 
de M. 1. Kalinin din care tinerii, 
vor avea de învățat o șerie de lu
cruri de maire importanță pentru 
munca lor de fiecare zi, pentru buna 
îndeplinire a sarcinilor ce stau m 
fa(ă. i

De asemenea au mai luat ființă 
*pe lângă cele mai multe organizații 

de plasă U.T.M. cercuri de stu
dii, în care se desbat problemele 
ce frământă tinerelul, pirob e.ne po- 
Jifice și se arată felul în care țnex 
ibue dusă munca în cadrul organi
zației ca un rezultat concret și po- 
jzitiv a acestei munci, este creșterea 
.numărului de echipe artistice de ti 
neret, care dau reprezentații cu un 
destul de bogat continui idcologic-

S’a observat dease.neni și o creșîl 
fere a nivelului politic al tinerilor 
datorită căruia fiecare membru 
îndeplinește sarcinile mai bine, 
fel încât fluctuațiile din sânul 
ganizației au fost aproape în 
tregime înlăturate.

își. 
ast- 
or- 
'in-

(Continuare tn pag. Iii a)

Continuând seria de prag 
grame artistice date în cad 
cirul Centenarului 1848 
1948, elevii și cleHOe Gim 
naziului Unic Industrial din 
Dobra. au dat un reușit le 
stivai artistic cultural în sea 
ra zilei de 22 Iunie a. c., 
în sala cinematografului Pro 
greșul din Deva.

Eălă îndoiala ca RiccțtSm 
ultimă manifestare artistică 
a fost una dintre cele mm 
bine realizate programe date 
de tineri și succesul de carte 
s’a bucurat a fost aproape 
în întregime meritat.

Corurile caro admit puține 
comentarii atât sub raportul 
execuției cât și acela al 
conținutului lor nc-au arătat 
pe lângă marile posibilități 
artistice al tinerilor din Do
bra și rezultatele pozitive 
ale unei intense munci și 
unei serioase discipline.

La fel, dansurile naționale, 
lung aplaudate și bisate, și 
recitările, au relevat o serie 
de talente coreograficfl șt de- 
clamatorice cu mari perspec 
tive de desvoltare.

Caracterizat printr’un ni - 
vel ideologic destul de ridi 
cat, programului în gene - 
ral nu am avea să-i ridicăm 
decât unele obiecțiuni privi
toare la anumite poezii, în 
fluențate de decâtje.itisniul 
burghez sau chiar produH 
ale acestuia.

E vorba de „Suflet de ma
mă”, o pezie de proveni iță 
dubioasă, inactuală, anac-o 
nică în cadrul unui specia - 
col dat cu ocazia sărbătoriri 
Centenarului și în acelaș 
timp îmbibată de un miști 
cism exagerat creator de 
diversiune și incompatibil 
cu o producție realizată în

spiritul esteticei progresi
ste.

O altă poezie, parodii- 
f?) dupS,.l.a oglindă” a lui 
CoșbtK , susținea teza ( 011 ,i- 
derării omului în societate 
după haine, după ținuta e 
xteriora, 1 erminânduse ;q>-ji 
cu niște aluzii apropiate dc 
pornografie; și în fine, pu 
zja „In dușmănie”, dca.~c- 
meni de pr veniența iB uno- 
Sculă, prezenta un aspect cu 
totul neprezentativ al vieții 
rural'-, anume cearta mah - 
lagcască între babele sat-» 
lui.

Am făcut aceste câteva 
observații critice tocmai cu 
scopul de a sublinia necesita 
tea unui discernământ niai 
serios în întocmirea unui 
program artistic.q^'e din cau 
za unor scăpări, poate avea' 
o valoare dacii nu discutabi 
la, dar cel puțin scăzuta.

Prin înlăturarea acestor 
câteva greșeli mai sus sem 
nalate și însușirea multelor 
părți pozitive, tinerii din Do
bra, cu elanul lor, puterea de 
muncă ,disciplina și talen - 
tul de care au dat dovadă, 
vor reuși să dea spectacole 
mai realizate care să fie m- 
tr’adevar la înălțimea bune
lor lor intenții.

H. N. Doriana.



Muncitorii din Muntii-Apuseni 
vor putea contribui cu tot elanul și forța lor 
la desvoltarea economiei noastre naționale

Sâ felesim fiecare zt 
pentru pregătirea campaniei 

secerișului și treerișului

filoane 
pe care 'în iod 
tezaurul țarii}, 
sursă de int-

»
instigările la

(Urmare din pag. Io 1)

Mica. Aceștia exploatau 
bogate de aur nativ, 
să-I imlrumezc șpie 
îl transformau intr'o 
bogățire personală.

Cine nu cunoaște 
greva ale cozilor de io]x>r ale patro
natului din Aprilie 1947. In timp 
ce bandele capitaliste dela condu
cere sabotau aprovizionarea munci
torilor, nu se îngrijeau nici pe de
parte de îmbunătățirea condițiilor 
<le muncă și le făceau l'el de fel 
țle greutăți în muncă, uneltele tră
dătoare din sânul clasei muncitoare 
instigau muncitorimea la jțrevă, pro
pagau ura contra j-egimului, ura 
contra insăși a clasei muncitoare.

ast- 
pen-
mă- 

tntă-
spe-

Victoriile in munca, au 
fost obținute prin luptă 
cu sabotajul patronal

Organizația de Partid și Sindi
catul, împreună cu muncitorimea con* 
ștmnta, prin descoperirea și demas
carea atât a autorilor, furturilor do 
aur cât și a instigatorilor Ja grevă1, 
au arătat muncitori|mii care sunt 
dușmanii ei, alt arătat cine sunt 
aceia care caută s’o transforme în
tr'o unealtă a intereselor capitaliste. 

Muncitorimea, lămurită și indru-1 
mată de Partidul ei, a văzut 
fei că numai prin muncă dârza 
tru mărirea producției, pentru 
rirea productivității muncii, 
rea disciplinei în muncă șl în
cial pentru stârpirea furturilor își 
poate asigura un viitor mai bun, a 
pornit la munca reușind să atingă 
producția lunară din 1938.

Această luptă a muncitorimii de 
a contribui cât mai mult la refacerea 
și întărirea economiei naționale, a- 
fost o luptă aprigă cu delăsarea și 
sabotajuț patronal, cu elemente duș* 
mane strecurate in sânul clasei mun
citoare. ,

Naționalizarea a înlăturat ,
. exploatarea;

Legea pentru naționalizarea indus
triilor, a prbdits'o adân.ă satisfacții 
în rândurile muncitorimii minere din 
Munții Apuseni .

Acum muncitorimea din minele au
rifere, stăpână pe întreprinderile în 

»care a fost exploatata, a ridicat 
■la conducere pe cei mai buni mun
citori. La direcția loca'ă a soc. AUcaț 
a fost instalat tov. Bene TiberiuP^ 
care a lucrat mulți ani in mină.La 
diferite conduceri de unități, au fost 
instalați deasemeni muncitori ca Iov. 
tBocan Nistor, miner, MicLău Nico- 
lae, miner, Valkay Ladislau, elec-' 
trician; la conducerea minei de căr
buni Țebea a fost instalai Iov. Stan-l 
,ciu, Tovie miner, iar la condu
cerea minelor de aur din Stanijit 
tov . Igreț Ion. !

In cadrul unor mărețe meetinguri^' 
cu ocazia instalării nouilor directori, 
muncitorii, tehnicienii ,ingiiier,ii și 
funcționarii șj-au luat angajamentul

Filiala ARLUS, 
Deva-Hunedoara 
învită pe toți membrii săi 
să participe la marele bal 
dat de organizație/ în ziua 
de 3 Iulie 1948, orele 21 
în saloanele sediului cen
tral, precum și în cele 
două grădini alăturate.

COMITETUL 

de a concura la co'aboranea și aju- I 
forarea în munoa a nouilor directori, I 
angajamente care sunt sarcini de 
onoare ce stau iu fața tuturor sala- 
riaților.

Vigilența, trebuie sa fi- 
o preocupare permanentă 

a muncitorilor!
Dar mai mult decât până acum 

capitaliștii alungați din întreprinderi 
ajutați de uneltele lor trădătoare, co
zile de topor din sânul clasei mun
citoare, plănuesc și «unt capabili 
(de a săvârși cele mai criminale acte 
de sabotaj și de răzbunare. Deaceea 
muncitorimea din minele de jrir, 
care a avut atât de suferit in urina 
exploatării capitaliste, trebue să-șî 
mărească la maximum ligi'en a îm
potriva dușmanului.

I n caz regretabil, care 
trebuie sa servească 

drept învățătură
Iu rândul muncitorilor din Munții 

Apuseni se mai găsesc elemente cârd 
au dat dovadă de delăsare, de dej 
sinteres față de întreprindere, care 
acum este a lor. /

La atelierul cțe fierărie, al soc. 
Mica, Vineri, 18 Iunie, a luat fod 
magazia de cărbuni, foc care nu
mai datorită vigilenței oamenilor dd 
Partid și Sindicat, a putui fi atins} 
încă dela început, producându-se to* 
tuși o pagubă de cca. 60.000 lei.

Acest fapt ne dovedește cât este 
de necesar ca fiecare muncitor s^ 
controleze și să asigure secu
ritatea întreprinderilor, atât în se-* 
torul său de muncă, cât și în’ ge
neral. Toți muncitorii trebuie să 
știe și să simtă că bunul comun 
al întregului popor este bunul lorj 
pi opriri, și deaceea ei trebue s^ 
lupte pentru apărarea și prosperi
tatea avutului obștesc.

Ce trebuie să facă sala- 
riații pentru propășirea 

întreprinderii lor
Deasemenea, ei trebuie să lupte 

pentru lichidarea definitivă a fur
turilor de aur care în trecut au 
fost frecvente chiar în rândurile munj 
citurilor. Acei care vor căuta ca șij 
deacum înainte să 
bunul comun 
sunt dușmani 
muncitorimi.

Acum, mai 
buie întărită 
trebuiesc lichidate absențele nemo
tivate, care la soc. Mica suni încă, 
foarte frecvente. Spre exemplu, Sâni-,

mai fure, fură 
al întregului popou; 
periculoși ai întregii' 

I 

mult ca oricând tre- 
discipiina în muncăt

Vizita tov. Miron Constantinescu
ministrul Minelor și Petrolului în Munții-Apuseni

(Urmare din pag. l-a) 
sici de naționalizare a jucl. 
Bihor. tov. Glubacov preșe
dintele comisiei de naționali 
zare a jud, Turda și tov, 
Benea director principal al 
fostei soc. „Mica” ș, a. au 
prezentat rapoarte de felul 
cum au decurs operațiile de 
naționalizare, de mersul pro 
ducției etc..

In aplauzele unanime a

bata 19 Iunie, din mina Musariu ait 
lipsit (>0 de muncitori, lapl care, 
îngreunează munca celorlalți tovaJ 
râși, îngreunează mersul producției.

Intre muncitori, tehnicieni, și in
gineri, trebuie să se stabilească o 
colaborare rodnică și sănătoasă, ca 
împreuna sa lupte cu succes pentru 
îmbunătățirea condițiilor de munca, 
în mine, ateliere ,etc. pentru spo
rirea producției, productivității 
muncii etc. putând obține aslfcl suc
cese în muncă.

Muncitorii, tehnicienii și ingține-X 
rii exploatărilor aurifere din Munții 
Apuseni, scăpați de exploatatorii și 
jefuitorii au 
alături de 
industrii, prin 
prin 
Jență 
nivel 
a da 
când 
desvoltarea Republicii Populare Ro
mâne.

sărcina măreață, ca 
muncitorimea celorlalte 

nninca mai intensă 
disciplina in muncă și ăigi 
să ridice întreprindei ca la uit 
cât mai înalt, să lupte pentru 
țării cât mai mult aur, adu- 

astfel o contribuție puternică 1,7

I. BRANEA

In numerele trecute ăle 
-ziarului nostru, am redat » 
parte din punctele esențiale 
ăle planului de muncă al 
Consiliului Sindical județean 
Hunedoara Deva. Redăm azi 
ultima parte a acestui plan.

Consiliul Sindical, dâ o a- 
tenție deosebită stării sănăta 
ții sindicaliștilor, prevenirii 
accidentelor, precum și asi
gurării asistenței medicale în 
cazuri de accidente.

Astfel, pe lângă fiecare în 
treprinctere.se vor înființa po 
sturi de prim ajutor, 
vor fi înzestrate 
materiile sanitare.

Tuțuror sajariaților
vor întocmi fise medicale fă 

j cându-lj -se vizite medicale 
periodice. Se vor întreprin- 
de vaste acțiuni de combate
re a bolilor sociale, prin 
controlarea periodică a sala 
riaților. iar cazurile desco'•e 
rite vor fi
lua măsuri contra bolnavilor 
recalcitranți . ,

Se vor continua acțiunile 
antituberculoase, urmărindu- 

care
cu

li se

tratate. Se vor

luat apoi cuvântul tov. Mi
ron Constantinescu, Ministrul 
Minelor și petrolului, tra 
sând sarcinile care stau în 
fața nouilor directori a tech- 
nicienilor, inspectoratelor mi 
niere.

Cuvântarea tov. Miron 
Constantinescu va apare 
în humărul viitor al ziaru
lui nostru.

(Urmare din pag. la) 
și org.ipi-lc techiiice și ad'ni 
nistrativi locali'.

Sarcina cea mai importau 
lă car’ stă aslăzi in fața țări 
ranimii și organelor sale lo
cale este întețitul și termina
tul — în puținele zile ce ne 
mai desparte de seceriș 
prășilei a doua a porumbu 
lui. In urma pjoilor căzute'. Ic 
curând, lanurile au fost nă
pădite de burueni. Fiecare 
zi prielnică prășitului trebue 
folosită la maximum. Sece- 
riușl trebue să pe găsească 
cu prășila a doua terminata 
și pregătiți pentru munciile 
de recoltare.

Strădaniile plugărimii fă
cute pentru terminatul pră 
șitului se cer strâns împletite 
cu acțiunile necesare pentru 
revizuirea, repararea și pre 
gătirea din timp a mașinilor

vor
pro

PLANUL DE LUCRU
al Consiliului Sindical Jud. Hunedoara-Deva, 

se cu cea mai mare atenție 
tratarea bolnavilor '1'- B- C.
Gravidele și mamele, se 
bucura de tratamente și 
tecții deosebite-

yoate căminele de pce - 
nici, cantinele căminele de 
zi, creșcle, și locurile de mun 
că, vor fi controlate perio
dic asupra stării sanitare. Iu 
ându-se măsuri de combate 
re și prevenire a bolilor.

Se va urmări cu deosebită 
atenție respectarea concedii
lor de odihnă ale muncitori
lor, precum și a îndrumării 
salariaților spre casele de o- 
dihnă, băi, etcî.

Va fi urmărită activitatea 
personalului Casei de Asi
gurări Sociale, luându-se 
suri contra acelor care 
fac vinovați de delăsare, 
sinteres în muncă, etc.

Se va urmări cu cea mai 
mare atenție, îndeplinirea 
sarcinilor trasate prin circ,r 
lara nr. 24/48, a Ministeru
lui Sănătății, pentru redresa
rea tuturor spitalelor, sana- 
toriilor, dispensarelor, pre
cum și a tuturor instalaților 
sanitare-

Pe lângă Consiliul Sindical 
Județean Hunedoara Deva, 
va lua ființă o școală de 01- 
ganizatori sportivi, ale căror 
cursuri vor fi urmate de to:i 
responsabilii sportivi sindi 
caii.

Se vor îmbunătăți și în
mulți terenurile de sport.

mă
se
de

Umplem butelii de
A A InformațiunAragaz

și uneltelor trebuitoare la se 
eeriș și treeriș.

In a pest scop, Comanda
mentul Județean a pus hi îir 
demâna proprietarilor pnr.i- 
culari de batoze, 22 ateliere 
mecanice, unde vor fi repa
rate la timp secerătorihe. 
treeratoi ile, Jocomobilele si 
tractoarele reparabile,' încad
rate în planul camjraniei 
muncilor agricole de vară.

Comitetele gospodăreați 
sprijinite de grupele sindi
cale agricole vor trebui sa 
vegheze pentru ca toți pro 
prietarii să-și repare la 
timp mașinile. Deasemenea, 
fermele de Stat și Stațiunile 
de Mașini au sarcina să si 
pună în cel mai scurt timp 
în stare de funcționarul ^mași
nile de secerat și batozele de 
treer.

Atât proprietarii particn 
lari cât și Stațiunile de Ma 
șini trebue sa sc aprovizio 
neze din timp cu combustibi- 
biJ, șine <|c tobă, curele, s-t- 
câz, etc.. -

Pentru intensificarea re 
parațiunilor B.N.R., Deva, 
a hotărît acordarea de 
dite proprietarilor ale carrțr 
mașini necesită reparațiuni 
.nai g'c'.c iar cinci echipe 
de muncitori voluntari se a- 
fla în județ unde verifică fie 
care mașină, reparând pe; loc 
pe cele cu defecțiuni mai 
mici.

Pe lângă, pregătircle fă
cute de proprietarii particu
lari și Stațiunile de Mașini, 
fiecare plugar are datoria do 
a-și procura, pregăti și re
para la timp secerile, coase 
le și celelalte unelte ce vor fi 
de trebuință în muncile de re 
coltare. Pentru a se înlesni 
plugarilor compactarea și 
îmbunătățirea inventarului 
cu astfel de unelte, Federala 
Deva a aprovizionat coopera 
tivele sătești < u importante 
cantități de seceri, coase, 
furci, greble și tot felul de11 
unelte necesare muncilor de 
vară.

'Trebue vegheat ca aceste 
unelte să fie împărțite plu
garilor la timp pentru ca 
muncile de recoltare să nu 
fie întârziate din această cau 
ză.

Note și 
comentarii
(Urmare din pag. 11 a)

Acest fel de a munci, această^ 
seriozitate de care dau dovadă ma
joritatea tinerilor liunedoreni, nu 

poate să fie decât îmbucurătoare si 
cele câteva rezultate enumerate mai 
sus, arată justețea drumu'ui pe .pare 
au pornit, precum si o atitudine 
care trebue s’o adopte toți careț 
au rămas încă în urmă.

treprinctere.se


ZORI NOI

EVENIMENTELE ZILEI
Hotârîrea Conferinței dela Londra 

constitue o nouă lovitură dată independenței Franței

-------------------------------------------------------------------------------------z

Mari neajunsuri 
în urma reformei monetare din Germania

l.( )N l.)RA, 2 } 'Rador). (’o E o< ci<l< ntale din Gerrna-

Mi’Școva, 23 Rador). Ret’c 
iKidu sc la desbaterile din 
Adunarea Națională! branCe- 
ză cu privire la hoiărîrile 
Conferinței dela Londra, 
observatorul de politică e- 
xterna al ziarului „l’ravda" 
sQ'ie: ;
... Acceptarea ele către A - 
dunărea Națională 1* ranCeză 
a unei rezoluții care aprobă 
consfătuirea dela Londra, nu 
a înlăturat și nici nu ar fi 
putut înlătura pici una. dintre 
divergențele dintre Franța și 
aliații ei occidentali.

Revista engleză News Sta 
tesman, scrie că rezoluția A 
dunării nu poate ascunde 
ruptura care s’a produs în -

Franța nu va accepta 
„planul Marshair în forma lui actuală? 

instrucțiunile trimise de guvernul francez abasadorului 
dela Washington

Paris, — Guvernul francez 
a dat instrucțiuni ambasade 
Tului său dela Washington 
d, Georges Bonnet să co
munice din nou guvernului 
american că condițiile trata 
tului bilateral propuse în cad 
rul planului Marshalysunt in
acceptabile în forma pre -

Solemnitatea închiderii 
săptămânii medicale în Capitală

BUCUREȘTI, 23 (Ager- 
preș). Eri a avut Loc în Ca 
pitală închiderea săptămânii 
medicale.
• Cu acest prilej a avut loc 
o festivitate la ,,Ateneul Ro
mân în prezența membrilor 
guvernului a corpului pro
fesional al Facultății de Mc 
dicină și a unui numeros 
public.

1022 armeni din România au fost 
repatriați in Uniunea Sovietică

BUCUREȘTI, 23 Agei- 
pres). Eri după amiază a 
părăsit portul Constanța, în- 
dreptându-se spre Baku, mo 
torada Sovietică „Obeda" a-

£xeculami
ȘTAMPILE 

t]-c Franța și alianții ei occi
dentali. Aceasta, este adevă 
rat daca prin cuvântul Fran
ța voin^lnțelcge poporul ei 
și nu act u® ii conducători ca 
)-e audăiut Franța să-și piar 
dă independența.. Hotarîrilc 
conferinței dela. Londra con 
stitue opiouă lovitură d.ită in 
dependenței Franței. Iată re 
zultatcle jalnice ale țroțiticii 
lui Bidault și proRa torilo, ei.

Deși concluziile conferiți - 
ței dela londra sunt apro
bate în mod formal de Adu
narea Națională, ele nu vor 
putea fi aprobate și de po
porul francez. Rezultatele' vo
tului din Adunarea Naționa 
lă Franceză sunt semnificati 

zentată de Departamentul dc 
Stat,

In cercurile deobiceiu bi 
ne informate se crede că 
guvernul va fi înfrânt în 
Adunarea Națională dacă 
semnează tratatul în forma 
lui actuală,

Au vorbit cu acest prilej 
d. prof. Traian Săvulescu 

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri , care a elogiat 
personalitatea d-lui prof. Dr. 
C- I. Parhon, după care a 
urmat conferința tov. Leon 
tin Sălăjanu Min>stru ad 
junct al Sănătății despre a- 
flȘrarea sănătății în Repu
blica Populară Română.

vând pe bord un grup Je 
1 o2a oameni, care se repa- 
triază în Armenia Sovietică.

Înainte dc plecarea vapo
rului, a pvut loc în port, un 
impresionant meeting ,1a ca 
re au luat parte, reprezen 
tanți ai autorităților române 
și sovietice precum și frur 
tașii coloniei armene. 

ve, Ele prevestesc as< uțirfla 
luptei politice interne într’o 
țară ale cărei interese sunt 
aduse jei tfă monopoliștilor 
americani,

Un nou record internțional 
de distenfă stabilit de aeromodelistul 

Mihail Vasilicenko
Moscova, 23 Rador).

Aei'omodeLstul Mih.iil Vasi 
licenko a stabilit un nou re 
cord internațional de distan 
ță pentru un nou hidroțplan 
înzestrat cu un motor me< a 
nic care a acoperit distanța 
de 3O km. îmbunătățind re 
cordul precedent stabilit de

Știri scurte
Procesul masacrelor dela 

Iași a continuat în cursul di 
mineții de Marț;, când a 
luat sfârșit audierea mar - 
torilor. La orele 12, d. procu
ror Vâlcu a început să-și 
desvolte rechizitoriul, tra - 
sând aspectul politic și mo
ral al vremurilor dictaturi; 
antonesciene. In lumina ace
stor constatări, reprezentan 
tul ministerului public a ,fixat 
poziția acuzaților: unelte cri 
minale ale regimului fascist 
antonescian.

* —r
Ministerul Comerțului a 

fost autorizat print’un dec
ret acum câteva zile, să în
ființeze societății comerciale 
de Stat. Ca urmare,, toate, ma 
gazinele de Stat care au 
fost înființate înainte de a- 
pariția acestui decret, sun: 
obligate să se reorganize’e 
potrivit dispozițiunilor res - 
pective.

*
Londra, 23 (Rador). Sec 

rotarul parlamentar al Mi
nisterului Muncii a declarat 
Luni în Camera Comunelofr' 
că în momentul de față sr 
află în grevă 19.000 docheri 
londonezi. O noua grevă la 
care participă aproximativ 
700 lucrători la șantierele 
navale, a fost declarată în 
Scoția Luni. Există temeri 
că greva se va extinde.

*
Presa americană publică 

diverse amănunte interesau 
te în legătură cu congresul 
național al Partidului Repu- 

1 cspondentul din Londra lt) 
ziarului Daily Telegraph, a- 
nunță că primele rezultate 
ale reformei monetare au -i 
începui sa se vada în zoiit- 

catre constructorul,( mslox s'<> 
din llarkov, care a acou :- 
rit 10 km.

Datele acestui record vor 
li supuse Federației Interna 
ționale Aeronautice pentru a 
se înregistra ca record. In 
prezent, aeromodeliștii so
vietici dețin 1 1 din totalul dc 
16 recorduri internaționale.

blican care s’a deschis la 2i 
Iunie in Filadelfia Astfel. în 
timp ce delegații demagogi
ce prezentându-se ca apără
tori ai intereselor poporulir, 
prin fața clădirii în care se 
desfășura congresul delii m 
șiruri de cetățeni manifes 
tând împotriva partidului Re 
publicau invinuindu-1 de a 
nu fi aprobat proectul dc le
ge pentru interzicerea'linșaju 
lui negrilor.

Un document istoric
(Urmare din pag. I a) 

lor nu pot fi numite simple 
acte întâmplătoare. Ele au 
constituit o nouă formă a lu
ptei de clasa pe care dușm 1 
nii poporului muncitor nu o 
abandonează dimpotrivă, cu 
cât pierderile lor sunt mai 
mari ei devin mai îndârîiȚ, 
mai periculoși.

Deaceea teoriile contrare 
voluționare ale lui I’atrașca- 
nu care înainte de 6 Marile 
1945, reluă lozinca conlucra 
rii cu întreaga burghezie 
sau cu părți însemnate ale 
ei, care apără în 1946, teza 
alianței cu întreaga țărăni
me, inclusiv elementele ex
ploatatoare care a scris în 
mod calomnios despre ..lin 
sa de influență și neputința 
de influențare din partea, pro 
letariatului”, căutând să ne
ge rolul de conducător al 
proletariatului, atribuind 3- 
cest rol burgheziei, care a 

ma. Sc prevede ca in viitori 
rele doua săptămâni se \ or 
tace concedieri de munc itor; 
din inducții; și că mii de stu 
denți vor trebui să-și între
rupă studiil<-'din cauza lipsei 
de bani.

*
berlin, 23 ^adon zia

rul ,,Tribune"; >crie <ă re
forma monetara separată 
din Germania a fost obiectul 
unor discuții însuflețite hi 
întreprinderile berlincze.M ut) 
culorii protestează cu hotă.î 
re împotriva acțiunilor Scp:i 
rate ale puterilor de o un < 
li' din zonele oCcidcntgje ș; 
cer sa se ia măsuri urgente 
pentru a apăra economia 
Berlinului.

Mari manifestații 
studențești împotriva 
politicii americane de 
susținere a Japoniei

La Shangai, 30 studenți 
chinezi atf fost arestați du 
pă manifestația organizata 
de sludențime împotriva po
liticii americane de susținc 
re a Japoniei, Studenții d ■- 
la mai multe școli suțierioare 
chineze au declarat grevă dc 
protest până la eliberarea Ce
lor arestați.

dus o politică dc împăciuire 
față de exponenții reacțiu-p: 
burghezo-moșierești. care a 
mers pe linia politicii Ttaționa 
liste șovine, și în sfârșit o 
serie de alte teorii și acțiuni, 
caic l-au făcut purtătorul i- 
deologiei burgheze în rân
durile partidului nostru, sunt 
asprii si cu vech«“tB*BțM com 
bătută in rezoluția P. M,R,

Rezoluția se ocupă și c]e 
felul cum P. M- R, ă reuși1: 
să antreneze prin organizații 
le respective, massele largi 
ale celor ce muncesc și fo 
losind arma criticii și auto
criticii, dă îndrumări pretioa 
se membrilor de partid. a- 
rătându-le drumul pe care 
trebue să meargă pentru în
tărirea și desvoltarca dcnioc 
rației populare, pentrirLqpn- 
struirca socialismului în ta
ra noastră.

Dar despre asta în nut. i 
rul de mâine.

B. Someșfeleanu
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