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una violenta, dar de mii de 
ani nu s'a -tins nic; jientrii o 
« lipa. Iii ,k va-,ta inii lisit tl... 
<le viciimri < ate odata ți se 
paie i a nu se întâmpla ni 
mii . < aci \ in ,,zc('i di ani
< .hv jns(-;iinii.i, cât o zi Gi 
sa urmeze zile in cari sc 
contopesc zeci de ani'

Dar zilele care sunt sinte
za multor ani nu ar fi posi
bile (;iia de ..acalmia" in 
caii se acurnubsiz.i toate con
trazicerile societății, m nera 
toare de foamete, mizerie, a 
maraciune. revolte jn afle- 
l'il oamenilor. Sunt ani când
< ondițiik r(.voluț;ci se coc.

Gene rația noastră, genera
ția. ultimelor sc.oateli, are fe 
ricij-ea sa trăiască pe « ulnijle. 
vremurilor când aceasta ră
fuială milenara sc tranșează, 
«. and expropriatorii sunt e- 
xpropriați.

Minunați sunt anii aceștia l 
Anii supremei sentințe ai 5 
"toriei, când <lescend< nții io 
bagilor robilor salarit.ți iși 
lac dreptate. Apare în faț;r 
noastră rostul jertfelor luptă
torilor jientru libertate care 
și-au sacrificat viața în h« - 
pta pentru prijbătirea condi
țiilor victoriei de azi.

Deabia ne-am obișnuit 
ideia că sutele de mii de 
răni săraci, pământurile 
rota au fost acaparate 
moșieri, au isgonit de 
aceste pământuri pe isgom- 
torii lor. Și iată că acest 
act revoluționar care a nimi
cit o mare parte a supravie
țuirilor feudale, care a -ti 
jjmatizat regimul din Româ
nia. a fost urmat de altul. 
Au fost expropriați acei cari 
au acumulat averile lor priit 
exproprierea proprietății mi
cilor producători bazați pe 
munca proprie, care au oi- 
-trus existența sutelor de mii 
de mici meseriași și i-au îm
pins in soarta mizeră de pro
letar supunându-i umilințe
lor fără margini foametei și 
șomajului distrugând'J-le fa - 
milia și încadrând membrii

i ilor .igonihilc prin intd.i |rj 
l’t' drept ctn.înt |)tilcin h,i 

-punem «\t .ivelii il<';if;n e , ,, 
>>n a«t revoluționar (|.- , , j, 
"i;l1 in.ilt.i însemnătate islo- 
ri<’.i rare distruge forțele ,,;ir 
)>e care au acțion ri în s? 
nul sistemului capitalist , 
damnând |;l lipsuri neslar 
.ite inass” imenși1 tocmai 
pentru ca s’au produs țjțea 
multe bunuri «ti « are aceste 

eugen genao
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JnJrumalu ale «$• St

Țărănimea din plasa Sarmisegetuza
muncește cu râvnă pe șantierul „GH. A P O S T O L“

Se construește o sosea lungă de 36 km.
In cadrul vizitelor fă.ue 

<ih .Ajxistol prin > « le mai 
late sale ale judejii ui no t 
tatând marca
Mitele starea impracticabilă 
setei Dcmsuș-l uncii Cercei, 
tuit, îndemnai și prijinit
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Ne scriu muncitorii despre naționalizări

Acum stăpâni pe întreprinderile 
In care am fost exploatați, vam munci 
mai mult și mai bine, pentru întărirea 
economiei naționale pentru 

propășirea întregului popor muncitor
Naționalizarea unei mari părțf 

plinit dorința arzătoare a < amenilor 
act măreț, constitue pentru ci im 
a munci mai mult și mai biue^ 
nenumărate scrisori ce Ic primim

Naționalizarea, constituie pen
tru noi un imbold puternic 

în muncă
Marele eveniment al naționaliză

rilor — scrie tov. Msică Vasile 
dela uzinele I.M.S.-Hunedoara — ne 
face să muncim mai mult și să 
luptăm mai hotărît jrentru a iiitsun 
economia noastră nariona'ii. Prin ac
tul măreț al naționaizarii, înfă|> 
tuit de călăuzitorul nostiu sjjno 
fapte mari, Partidul Mun.ilo.e c Ro
mân. exploatarea capifaislă care 
zeci de ani a stors sângele mumi o.i- 
lor, a fost înlăturată in mare parie. 
Pentru noi, muncitorii dela I.M.S.- 

>1 luneJoara, naționalizarea constllue 
un nou imbold șj mai puternic în 
muncă, ca alături de muncitorii dela 
industriile naționalizate să muncim 
cu tot elanul pentru mărirea pro
ducției și a productivității inuncij, 
știind că acum lucrăm numai pen
tru noi și pentru întregul poporț 
muncitor.

„Trebuie să muncim mai mult 
și să îngrijim întreprinderea 
noastră ca pe ochii din cap“

Tov. Cristu Petru, supraveghe-

a mijloacelor de producție, a hn- 
muucii. exploatați aurite ani Acest 
prilej de noui augajaincn(e, pentru 
angajamente ce se manifestă prin 

zilnic la redacția ziarului nostru

tor la Magazia Centrală a Soc. Mi- 
ca-Brad, fost mecanic de locomo
tivă, arată în scrisoarea sa, că prin 
naționalizarea cxploatrlri'.or minieie
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itic.i din partea locului țcufru a 
deschide un șantier local de mun1 ă 
voluntara cu ajutorul căruia să sa 
construiască aceasta >o.ea. Plugarii 
pătrunși de necerilali a aicjlei so-ele 
au primit cu îjgtiflețirc îndemnul 
și sub îndrumarea l'.M.It. au por
nit acțiunea prin iufi inia rea ranfie- 
.iilui <ih. Apostol. •;

Șantierul are o lungime de 36 
km. iar șoseaua care se consfrii- 
ește deservește 32 de sale

*
lipsa șoselei era mut -Imțit.l de 

populația regiunei respective, care 
trăia complect izolai! de cmlrelo 
de prin 'împrejurimi și reslul jude 
țului, fapt care a dctcr.nin.il stag
narea desvoltării acestei regiuni.

Dela vorbe goale, la fapte 
concrete

Regimurile burghezo-n'.o.iereșli fo
loseau din plin lipsa ace «tej șo<e|e 
in propoganda electorală, smulgând 
voturile țărănimii din partea locuri
lor prin promisiunile icpeta e de a 
le construi această șosea Dar pro
misiunile demagogice făcule de că
tre trepădușii electorali ai pa lide 
lor „istorice”, au rămas vorbe goale 
iar construirea șoselei a i.1ma- o 
dorința vie a plugârimil.

Sub icpimul uemu.i atici populai a 
locul vorbelor -i ,-ron i i'nbo f râ 
conținut proprii regimurilor trecu
te, I au luat faptele ;i a :iunie con
crete. Plugarii nu au mai (Ist amețiți 
cu minciuni, ri lămuriți -i mobili
zați iutr'ohariiă bri.adă voluntari 
care a pornit entuziasmat? la con- 
.truin. jo-eki.

înfrângând greutățile plugarii 
cnnstruesc șoseaua

Astfel acum do.i.i âjiiâniâni- în
treaga jsopulaiic niuncitoaic uin 
plasa Sarmi-cgetu. a, a Începui | ri
mele lucrări pe -antierul Gh. Apoa- 
tol, iar astăzi a e-r jan'ur clo o.ește 
de viața și voinți de munca.

Animali de dorința e de a ter
mina cât mai .urând construirea a- 
vestei șosele brigadierii tiran lă
turi «le «chijie'c min r.lor cin Vale» 
Jiului ți muncitiri'o" 
.r’irg gr.tilMilc jc • 
luroasâ și jii.troa-â 
constitue, realizând 
nice de orice laudă

In decurs de numai 
mâni pe șantierul Gh.

\ asi Mur

l'ccialiști, in
ii natura de- 
a ierenulul Ie 
ie. o.iduri -re '-

doua aptă-
Aponol s’a

-anu corc.fi.
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In întreprinderile în care muncitorii sunt stăpâni, 
se desvoltă o nouă atitudine față de muncă

Muncitorii și tehnicienii exploatărilor aurifere 
din (Munții Apuseni, muncesc cu elan, 
atât în timpul programului cât și voluntar,

«a <la <a.xrii n>a i mult aur*
Păcat că nu sunt mai tânăr, 
să arăt eu cum trebue să se 
muncească

3000 ucenici vor fi trimiși 
în case de odihnă 

în timpul concediului de vară
BUtîfREȘTl, 25 Agcr- 

pres). l’entru o cât mai bu
îngrijire a tuturor ele’nen 

telor încadrate în. unitățile 
Confederației Generale a 
Muncii, Comitetul Centra! a 
luat <4 serie de măsuri privi
toare la trimiterea in case de 
odihnă a unui număr de 3 
mii ucenici.

[n localitățile Ohilc.oș, Tuș, 
nad, Vatra Doinei, Călimări 
nești. Hargita ș. a, au fost 
organizate <uS(- de odihn.. in 
care ucenicii tor petrece cele 
2o zile. In acest timp cm su
ferinzi vor primi îngrijire mt 
dicală gratuită, tuturor ace- 
stor ucenici li sc va (p i hram 
și cazare gratuită.

In unul din numerele trecute 
ziarului nostru, a.n arătat jaful, 
ploatarca sălbatecă și sabotajul 
cele mai variate lorine, prin care 
fosta conducere capi alislă a exploa
tărilor aurifere „Mi.a” din Munții 
■Apuseni, a căutat să impiede-e dru. 
mul muncitorimii acestor cxploa, 
tari spre progres și o viață mai 
bună.

Naționalizările din II Iunie a. 
c. au pus capăt acestor manevre*

Imediat după instalarea nouer 
conduceri riJicate din rândurile 

minerilor și muncitorilor, întreaga 
muncitorime și a ațin il a'enția asu
pra preluării de către stal a ex
ploatărilor Prin inurcă de zi și de 
noapte, noua conduc re, cu concur
sul muncitorilor și funcționari or, a 
reușit să picia exploatări e în cele 
mai bune condițiuni, fapt care con- 
stitue un real succes atât pentru noua) 
conducere și muncitorime, cât șir 
pentru org. de Partid și Sindicat, 
care au știut să coordoneze și să 
supravegheze aceste operațiuni.

ale 
e\- 
da în minele noastre

munca de preluare a 
întreaga muncitorime 

uu avânt înălțător la

Paralel cu 
exploatărilor, 
a pornit cu 
muncă |x*ntru  mărirea produc iei.

Muncitorii, tehnic citii și inginerii, 
pentru a putea conlucra cât n ai bine 
pentru a obține cete mai bune re
zultate in câ.npul muncii, pentru 
a putea face fata mărețelor sarfeini 
ce le au de îndeplinit, au ținut a 
seric de ședințe de colaborare. j

Muncind cu convingere și cu dâr
zenie, deși condițiunile de muncă 
sunt din cele mai grele, minerii 
realizează zilnic norme din ce hi 
ce mai mari. ■

Aceste realizau măre.e, dove
desc marele c'an al muncitorilor mi. 
ncri din Munții Apuseni, pentru pro 
j-ășire și o viață mai bună.

„Păcat că nu-s mai tânăr să arăt 
eu cum trebue să se muncea -că iu 
minele noastre” — a spus bă rânul 
miner Bo.ănki Ion — care lucrează 
In mină de 38 ani.

Mii de ore voluntare de 
muncă

Preluarea în stăpânire de că
tre muncitori a minelor a provocat 
un elan și mai puternic în n.ndurjlo 
for.

„Sa muncim voluntar tovara-i, j ea 
tru noi, pentru întregul popor mun
citor” — au spus tova a-i ,a Coo- 
din Constantin, Popa I Va i- , «g^ 
Costea, Pctrcan Petru, Mihoc Pe
tru, Bocănici Gheorgii, i g. David 
și alți muiți ca ei — încadrați 
in organizațiile de baza a'e P.M.R1 
Chemarea lor a avut un ră<unet( 

puternic. întreaga muncitorime a 
pornit la muncă voluntara in mine.

In ziua de 17 Iunie, 
din mina Brădișor au c
trei or«' voluntare de tnună 
de 18 
nicieni 
lirestat 
în care
Deascnienea la mina Mmariu I șai 
la celelalte mine, Întreaga munciți 

Atorime a mun.it volum extră; fald
V. Clej, co e«p.

muncitorii 
ivtuat câte 

i'i ziu» 
Iunie, 432 mineri -i teh-
din mina Val a Moni au 
12db ore voluntare de muncă, 
au extras 131 tone ininerx u.
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Prin naționalizare
țărănimea pășește spre o viață mai bună

1 mpâ miaplimc.i reformei 
agrare clasa muin iloare în 
.ili;,nța frațeasi a cu țaram 
mea muin itoai v a inl< ții și 
mai mult lupta împotriva duș 
manilor < aicăutau sa piiu.i 
piedici desvollar;i nivelului 
de traiu al oamenilor nmn 
cu.

I'aranimca stăpână pe pă
mânturile expropriate avea 
nevoie de unelte și mașini a- 
gri< ole țielitru 1 da țarii cât 
mai mult belșug Muncitori 
mea dm fabrici, lucea clor 
turi meteo sporite pentru a 
produci > a mai multe mar 
litri de caie plugalitnea avea 
nevoii.-. Insă, fabricanții și 
bancherii sabotau p ■ toate 
caile, stricând mașinile . in 
piedicând aprovizionarea fa 
bricilor cu materii prime, ba 
gând banii câștigați din ;ru 
da muncitorilor în buzun ire 
sau triinețandui peste ho
tare. Ei aveau tot interesul*;  
împiedice grabni» a recon - 
srtuiție a țârii de care șt! 1 t 
ca sunt strâns legate bună
starea poporului si consolida 
rea regimului nostru demn - 
crai ic.

Tineretul sătes1 al c >in . 
nei Stuja Plasa Baia de Criș, 
și-a înscris în programul său 
și muncile voluntare. Intra 
cât izlazul comunal era pă
răsit din cauza spinilor și 
tufișurilor apărute pe el, la 
chemarea organizației P. M. 
R. din comună tineretul a ras 
puns cu elan. în ziua fixată 
pentru curățirea lui. ț

Sub conducerea tov. Ba i 
ciu J.eontin primarul satului, 
in urma formării a trei echi
pe de tineri cari s’au luat la 
întrecere in muncă, au fo t 
redate în decurs de 8 ore
de lucru 3 jugăre de islaz, 
pășunatului, cari până acum 
nu foloseau la nimic.

Exemplul celor 3b tineri piu 
gări este o dovadă ca tine
retul sătesc bine îndrumat 
poate și trebuie să conlribue 
la opera de reconstrucție ;1 
satelor Republicei noastre.

•
Luni 21 Iunie a. c„ ia orele 

2o a avut loc ședința ple
nară a org. R. M- L Idin

PUBLICAȚI UN’E
I oii patronii meseriași și 

eomeicianți, părinții ucenici
lor si a ucenicelor, precum și 
toți cei ce manifestă interes 
p litru învățământ muncito - 
rcsisunt rugați să ia parte 
la serbarea de sfârșit de an 
a școlilor de ucenici și uce
nice ce va avea ]oc in ziua 
de '7 Iunie a- c., orele ioîa 
localul Gimnaziului Unic ]\ja 
ghi.tr Colonia Ciangăi).

Se va putea vizita și exțxr 
z.iț a de lucrări practice-

Direcțiunea

Chiar ai.-oio unde fa - 
bricile produceau uneltei 111a 
sini agricoli și alte mărfuri 
trebuincioase țărănimii, pa - 
țronii fabricilor umflau pre
țurile produselor prin salar ;- 
le mari plătite consiliilor de 
administrație ș; alte cbclrueli 
speculative punând țăranul 
nevoiaș in situația de a nu-ș; 
putea cumpăra mărfurile do
care avea nevoie.

Prin naționalizarea fabrici
lor, băncilor minelor etc ță
rănimii muncitoare i se des
chid largi drumurnde de-vol 
tare.

D<-acum țaranimea va pri
mi unelte, mașini agricole și 
produse industriale tot nrai 

Știri din Țara Moților
Viața politicăMuncă voluntară.

vor li cât 
mai bune și 
Fie vor km 

contribuind 
material i și

nmlti'. Agi i u|i m a văii b n 
înzestrata și p isa pe u m-ljj 
moderne ușiii,indu-se simți 
tor i om hț iun ile d t munca al a 
pliigarimii. Fabricile iși vm 
spori melcii producția. 1- le 
vor produce după nevoile ța 
rii și nu după poftele de < â- 
tig ale exploatatorilor care |o 
au stăpânit in ire< ut. I’rodu 
soli induși riale 
mai multe, cât 
cât mai cfline. 
drumul satelor 
la dezvoltarea
culturala a țărănimii.

('âștigurile realizate d;n fa 
brici nu vor mai intra in bu- 
znnarclc iara fund ale bogă 
lașilor, ei, \-or fi fo|os;te <|.,1 
către Stat pentru jiizestrar. a 
și înmulțirea fabriejar, șco 
Iilor, spitalelor la ute pc))1ru 
nevoile poporului.

Dar actul a<'< sla revoluți" 
nar pune sarcini noui și ț m 
uimii niuniitoaic ca întări
rea și adâncii,.a pEanțe; < 11 
clasa mum iloare, executarea 
în bune coiidițiuni.a munci
lor de strângere a recol; -i 

luptei 
la vi 
țăranul 
dilviite

treeriși p.'î, ducerea 
împotriva r(.acțmn j 
care exploatează 
muncitor, care prin 
manevre și svonuri caută sa
mai țină sub influența sagnas 
scle țărănești.

I

La OrăȘtie

Organizația P. ffl.R. și armata 
au contribuit la stăvilirea apelor revărsate

Zilele trecute un val de ploi s> 
abâtut asupra unor regiu.ă ale ju
dețului nostru, producând în mai 
multe locuri mari inundații

In plasa Orâștie, datorita aces-

C C 'al >.< M R
Minelor și Petrolu-1

a fost deschisă

Plasa Brad, și Baia de Criș 
in sala Ateneului Popular 
din Crișc or, la care au luat 
parte și iov. Miron Gonstan 
finescu, membru in Biroul 
Politic al 
Ministrul 
lui.

Ședința
de toi’. Cristian V. sacro 

tarul org. Crișcior, care sa
lută prezența tov. Ministru 
Miron Constantinescu, tre ■ 
cându-se apoi la prezenta - 
rea rapoartelor de activ .tat< , 
făcând o impresie deoseb- 
tă și fiind viu aplaudat ra 
portul tov. Mâțiu Miron, pri 
mărul comunei Vața de Jos. 
După prezentarearapoartelor 
a vorbit tov. M’ron Consum 
tinescu.

La sfârșitul ședinței s’a 
manifestat îndelung pen
tru C. C. al PMR pentr 1 
R.P.R.pt. secretarul g-ral al 
P. M- R. tov, Gh:(Gheorghiu 
Dej și pentru tov. Miron Con 
stantinescu.

Mihal Popovici coresp.

(a
ln județul nostru

Cum trebuesc făcute

In județul nostru mum i|e 
de recoltare au început zile 
le acestea prin secerișul 01 
zului de toamnă. l)in .miza 
timpului p.ojoS, irebue sa Io 
losim i ai mai spornii zilele 
călduroase pii Inicc secer ș 1 
lui, iar |<'ml snopilor s 1 
se fac 1 dimineața sau ea' .1 
pe 1 licoare pentru a nu se 
scutul a spi ele.

Treime sa înlăturăm ori. ■ 
risipa de 
ccrișului lucrând cu atenție 
astlel ea 
rămână pe câmp.

Snopii trebitesr puși, în < lai 
numai după ce 
sbiciți fiindcă ; 
incinge în

Chiar a 
ce'iș < ste 
ștească 
fețele de ța' c?"? s’a făcui re
coltarea paioaselor. Demnii-

sțncc î u timpul -

nici un spic sa nu

: au l’oft bine 
altfel, se pot 

( lai,
doua zi dup» c 

bine sa se dumiri 
ogorască — supta

tor ploi apele au eșit din maica, 
amenințând cartierele orașului.

Conștientă du nti.iunea ei de a 
fi continuu în mijlocul mamelor, ile 
a le îndruma și a Ie ajuta, Orgj 
de Partid P.M.R.Orășiie, — în co
laborare cu autoritâ ile locale, au 
luat de îndată măsuri pentru eva
cuarea popula,ici din ca ti ere e i- 
îiundate.

Mijloacele lo.a’e fiind însă insu
ficiente pentru a opri furia apelor 
revărsate, uu ajutor deo ejil I au 
dat militarii a’.ât c.i din localitate, 
cât și cele trei plutoane so,ie din 
Deva. Muncind cu lâvnă, aceste u. 
uitați au reușit să salveze o biuvă 
parte a drumu'ul ce leagă orașul 
de gară, conitruiud un dig apărător 
din lemn.

Aceeași mare con'.rib.iție au a- 
vut-o și jqele 2 piulouie de oslașidin 
Urăștie, care cu t oa'.e con. i i le grjc-lq 
de muncă au r’Uiit să salveze d.-la 
deteriorare un punct principal a< 
șoselei Orăștie-Sebeș.

Tribunalul din Petroșeni 
a condamnat pe cei trei delaqidători 

C, F1- >&.
Am anunțat din timp ca 

numiții Brăteanu lom, Du 
du N. funcționar la C. F. R, 
și Ungur Septimiu. funcției 
nar la Soc. Petroșani, s’au 
făcut vinovați de escroche
rii săvârșite pe spatele man 
citorimii și .a Statului, cu 
care ocazie au delapidat su
ma de 570.150 lei.

La judecarea procesului 
autoriii Brăteanu I. și Dudu 
N. casier la gara C. F. R, Pe 
troșani au recunoscut că au 
falșificat biletele de tren cu

de recoltare
ii-iiiea se poale lace prin
tre c lai|e < u snopi. Prin d. s 
miriștile ajutam la afâua 
rea și ingrașaiea ogorului 
prin putreziica miri ,t,.i. [.; ,țf. 
Șlimțilu dovedit Ca astfel de 
ogoare dau recolte cu mult 
sporite, chiar în timpuri 5- 
cețoase, I (goalele de vară 
inmaga/ioiiea/.i apa ploilor 
căzute între timp și întriț m- 
umezeala.

'1 r.mspoi tul snopilor și dai 
lor treime i .icuti ii chibztna'â 
pentru a nu se produce nici 
o risipa și se vor strânge 
numai pe locurile unde orga
nele ]ocal(; au stabilit aria

11- nit |a o s, himbarc d ta 
țxinuri dintre Stat și maica 
ina'-să a țărănimii muncitoa
re, încadrând aparatul sil 
vie cu elemente ret rulate din 
rândurile populației nmn j 
loare cure să vegheze și sâ 
îngrijească de bună st in a 
pădurilor noastre

I omși în unele posturi au 
mai rămas cozi de topor a|v 
exploatatorilor, care folosesc 
orice prilej pentru a lovi fa 
ra cruțare în interesele țără
nimii muncitoare.

Astfel, pădurarul R tdovici 
Anglie) din raza Ocolului Sil 
vie IJia, cânct prinde vitele 
unui plugar nevoiaș il obli
gă sa-i potolească asprimea 
CU kilograme de țuică, ali
mente, ele..

Cu totul altfel se poarta pă
durarul cu chiaburii, căro
ra pe lângă că le dă mâna 
liberă să-și pășuneze vitele 
in pădurile de sub îngrijirea 
sa, dar le-a permis să și co • 
sească fânețcle din aceste pă
duri.

Plugarii cer o anchetă ime
diata care sa cerceteze, și să 
stabilească aht zurile grave a

care călătoreau muncitpiii ț e 
linia Petroșani-Petrila. aiu - 
tați de complicele lor l ngur 
Septimiu funcționar la Mi ni 
Petrila, însărcinat <• ; intoc- 
mireâ abonamentelor.

Inculpatul Brăteanu a f st 
condamnat la 5 ani mchLoi- 
re, Dudu N. la 4{ani iar * * * 1 < ni 
pliciile Ungar Septimiu la 3 ani.

Procesul a fost condus de 
dl. Judecător, Cerbii -1 ase
sorii populari Muntean Pe 
tru și Radu Logliin precum 
și de procuror Ciochina V.

i

a început secerișul

muncile

satului respectiv. știindu-se 
ca ti<-<.rișu| în gosjjodarii e 
sic oprit.

Proprietarii batozelor tre - 
buc sa -,<■ a prov izionc/c t[n 
timp cu combustibilul ricru 
sar, pentru <-a ,n timpii! licori 
stihii batoza sa nu sic 1 iii<i 
<• un mom<-nt nemtu lmin 
țață.

l'ot in timpul trcerișu;ui -e 
va face alegerea semințe r 
trebuincioase n-.miâiițâi 1 -r 
de toamnă și primăvara O 
sămânță selecționata și b <ie 
alesă d.i o producție -po-ita 
cit jo 1 5 la mta.

M/mMvtMU
Ministerul Sh'iculturii a 

le acestui pădurar corupt și 
incorect care nu și are ]o< ui 
in sânul aparatului sil. ic a- 
șczat P" temelii sanatoase și 
democratice.

Țaranimea pătrunsă d - da 
loria ce i revine in munca de 
refacere a țarii și consolida 
rea R. I». R, se încadrează, 
tot mai hotăritâ in brigăzile 
locale de munca voluntară

Abilei plugarii dela Gotha- 
tea au pornit o vasta acțiune 
de reconstrui ție, la . are în 
treaga ț.opuiație locală a 
prestat câte- 8 ore deim.n.ă 
voluntara..

In cadrul acestei acțiuni 
s au realizat următoarele: 
150 m. șanț sapat. un dig con 
struit pe o lungime de 50 
ni.. 3 podețe noui, și 5 stâlpi 
instalați pe 
ca locala

In timpul 
dențiat tov. 
ful comunei. Goț Petru

rețeaua telefon;

muncii s au evi-
Tot losif prima— X • •, .11- 

cula Antonie și Ciurlea loan.

Citiți și răspândiți 
„Scânteia Satelor"

R.P.R.pt
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Pentru a stimula sporirea producției și a productivității muncii

S’au ridicat resfricțiunile
la calcularea câștigului în acord

Inventatorii inovatorii și raționalizate rîi din întreprinderi vor 
primi premii însemnate

Premierea salariaților evidențiați in întrecerile în producție
Ministerul Industriei 

retribuirea muncii iu acord 
ționalizatoiilor precum și 
cerile de mmRli:

a 
la 
a

Cu iniT| cre deia data de 23

dat următoarea decizie cu prlviie la 
premie, rea inventatorilor inovatorilor și m 
salariaj ților ce s’au evidențiat în intre

a că- 
în

I unic 
1948, sc abroga re tric.itnii e prevă
zute de art. 11 al deciz.iunei No, 
52.1917 publicată în Mo.ii'orul Of. 
No, .'17 din 20 Septembrie 194Ț 
pe viitor muu. a în acord prestată 
dv muncitorii orari produ tivi fiind 
retribuita pe baza normelor stabi
lite dc birourile de calculație ale 
Întreprinderilor.

Intreprinderi'e industriale a căror 
producție este organizată în tolul- 
sau in parte, |>e bază de munca 
tn acord și care până la data apa
riției prezentei deciziuni, nu s’au 
conformat instrucțiuni or dale de Co- 
misiunea Centrală pentru reglemen
tarea muncii în .acord, publicată în 
M. O. Nr. 2) din 31 Ianuarie 1948 
sunt obligați a trece de iuda a la a- 
țjlicarea acestor in truejiuni.

Întreprinderile industriale
ror producție este organizată, 
total sau in parte, pe bază de mitit
ea în acord, su ii obligate să arate 
in raporturil luna.e pe care Ie înmâ
nează Centrelor Industria e, media 
acordurilor realizate în luna respec
tivă, precum și nuntă u! ore o. pres
tate de muncitorii orari produ tivi 
pe întreprinderi, secții și at liere,

Inginerii și tehnicienii diu atelie
rele și secțiile care ljjcrează în _a- 
corrl, vor primii media câștigului in 
acord, realizat de ateliere e sau sec
țiile respective p care Ic deser
vesc, calculată procentual la alariul 
tehnicianului respectiv.

Muncitorii orari calificați sau ne
calificați din regia pro.iu.tiva carf 
deservesc direct o echipă, un ate
lier sau o secție, care țucn. ază în 
acord, vor primi media câștigului 
în acord realizat de echipa, ate
lierul sau secția respectivă. >

Inventatorii salariați din întne- 
prinderi, care concep și real zează o 
invenție, care prin principiul ei de 
funcționare sau caracterLii ele com
poziției produsului — se deose
bește de orice produs si nilar exis
tent, care până în 
fost cunoscut, vor 
mii 15 la sută din 
lizaiă prin punerea
întreprindere, pe timp d ■ 
a invenției.

Inovatorii salariați di:i î îtreprin^ 
deri, care aduc inova.ii pentru a- 
daptarea sau moJii-arei unei piese, 
aparat sau di;pozi,i.’, vor primi ca 
premii 10 la sută din economia, 
realizată, prin punerea în practicai 
de întreprindere pc timp de 6 luni, 
a inovațieL i

Ranonalizato i:, sa a. iați din între
prinderi, care găsesc no i me o.le de 
muncă, fie prin simpli fi a ea opera
țiunilor techno'.ogice, fie j rintr’o mai 
buna orgailza e a l a/e or proccsuluj 
de fabricație, care puse în practicăl 
aduejviin aceasta, o mărirf a randa
mentului, 
economia 
pe timp

Vor fi 
ventatori 
venții și inovații, vor fi acceptate șt 
aplicate în practi ă vie întreprinderi^

Premierea inventatorilor, inova'.o-

riloi șl raționalizatorițor se 
numai o 
următor:

a. — '>0 la sută din premiul 
cuvenit la aplicarea în practică 
invenției, inovației sau 
de muncă.

k. — 50 la 
cuyenit, după 3 
rea în practică 
vației sau nouii

Întreprinderile 
tive, ale căror salariați se gase c In 
întrecere în producție, și care da o- 
rită acestor întreceri, depășesc pro. 
gramele de fabricație, vor constitui 
din economia realiza,ă din depășirea 
progamului de fabricație, în perj, 
oada întrecerii, un fond pentru pre- 
mierea salariați'or ce s’ait evidențiat 
în întrecere . ,

Pentru întreprinderea care a câș-ț 
tigat întrecerea, fondul de premiere*  
va fi ^onstituil din 50 la sulă din 
economia realizată p.in depășireaj 
programului din perinda întrecerii.

Pentru cel.lalte î itreprinde ii, fon
dul de premiere va fi cornii.uil din 
25 la sijtă, din economia rea'izată,

va faco
singură dată și în felul

a
nouii metode

sută 
luni 
a invenției, inoj- 

metode de muncă; 
industrii e produc-

diu premiul 
de'a aplictț-

l

i

Prin organizarea muncii și prin ino/ații

Muncitorii și technicienii
deia Preparafia Petrila, 
tot mai mult cărbune

dau țării

prezent nu a 
pri ni ca preș 
eco.'iomia rea- 
î.i practică de

6 luni,

vor p.riini 5 la sulă din 
realizată de înlreptrinderi! 

de 6 luni. ■
premiați numai acei in

și inovatori, ale căror in-

Sxeculam t
ȘTAMPILE

Umplem butelii de
Informați»! 

' la Adm -țfa 
I .Zori Noi"

. jnipacni uu

Aragaz

prin depășirea programului in pe
rioada întrecerii.

bondul constituit, conform norme
lor arătate inai sus, se va î.np trți 
două:

a. — O jumătate va fi afectat; 
pentru asistența socială șl odihnă a 
și va fi folosit potrivii directivelor 
ce se vor da de C/J.M.

b. — O jumătate va fi afectat^ 
salariațiloi întreprinderi respective, 
premiilor în bani pentru sa'ariațij 
evidențiați In muncă, în perioada in 
trecerilor și va fi împărțită con
form instrucțiunilor c. -e vor da de 
C. O. M.

Cărbunele scos din minele de cărbuni nu este 
trii, locomotive, cazane termice eteț, decât după ce a 

complexă uzina-preparațle, iu1 care este spălat,
•

in urma bunei organiziști a 
muncii, prin diferite ainenaadu.-o 

al
30
1 •

&e

tdo 
prelucrat. l

foiooit de in du*  
fost introdus iu 

a'e- de piatra >
i

de rărbuni diu Petri- 
cele mai mari uzine 
din Europa, prelucnea 

din exploatările

Preparația 
la, una din 
de acest fel 
ză cărbunele scos 
minere din l’etrila, I onea și Ani- 
noasa.

In urina eforturilor depuse de uri 
nen, cantitatea de cărbune 
din mine este tot mai mare 
fapt impune Prepa ației să 
crezc tot mai mult Cărbune, 
citorii și tehnicienii prejarației, 
știut să facă față acestei 
ajungând să prelucreze zilnic 5000 
tone cărbune brut.

-1 oasâ 
Acest 
pi elu. 
M mi

au
iluații,

Țărănimea din plasa Sarmisegetuza
muncește cu râvnă pe șantierul „Ch. APOSTOLU

(Urmare din pag. i «j

realizat: 9000 m. 
najat și pietruil, 2.000 
apărare înalte de 0,80

Printre brigadierii 
găsesc țărani bătrâni
cu râvnă tinerească ahturi 
ile și copiii lor. Prezența 
fier a plugarilor (jiugoni

ter-a amenl ame- 
in. diguri de
m.
șantierului se
care muncesc 

de feme- 
pc șan- 
Arsenic

Ne scriu muncitorii
despre naționalizări

(Urmare din pag. 1 a)

din Munții Apuseni, muncitorimea a 
devenit stăpână pe întreprinderile, 
în care până acum1 a fost exploatată- 

Naționalizarea — ara ă tov. Cristui 
— smulgând intreprinderea din mâ
na capitaliștilor hrăpăreți, pune ca
păt exploatării din întreprindere în
lătură cele mai mârșave acte de 
sabotaj, șj dă posibilitate munci
torimii de a-și deslănțui din plin 
forța în slujba progresului, în sluj
ba întregului popor. Intrepriiiderie 
sunt acum ale noastre. Noi trebue să 
le îngrijim ca [re ochii din cap 
și alături de o activitate cât mai 
rodnică în câmpul muncii, să în
zecim vigilența pentru ca sabotajul să 
nu mai aibă loc în întreprindeifea 
noastră.

secția Reparația Mașinilor din u-, 
zinele metalurgice din Cugir, după; 
ce-și arată nemărginita ibucurie cu 
care a primit naționalizarea, aratlț 
că lupta lor pentru a da cât mai 
multe mașini și unelte de tehnică 
modernă, care până acum nu se 
fabricau în țară, nu va mai putea 
fi îngrădită de uneltirile patronalului 
din a căror mână exploatatoare a 
fost smulsă întreprinderea.

îmi amintiesc — scrie tov. Jam- 
pan — de timpul negru al gu
vernării istoricilor 
antonesciene, când
dincioase, patronii întreprinderilor 
nu aveau altceva pentru muncitori 
decât carcere, închisori și mizerie.

Acum, eliberați de exploatare, vom 
muncii mai mult și mai bine, peu- 
trucă știm că munca noastră, nu1 
mai îmbogățește o clică de ban.herlț

Dumoi Adam și Ivfane-c luau in 
vârstă între 50-70 ani c-le o do
vadă grăitoare dc vom a care ani
mă plugărimca din partea locului 
în acțiunea voluntara pentru con
struirea șo clei. Parii, iparea la mun
cile șantierului a a t ș i o și mem. 
Arflor organizați.lor PM.R. <onsti 
tue factorul activ a' ini-nsifieării. 
acțiunilor de pe șantier prin spo
rirea eforturilor volunta c me dle a 
grăbi simțitor termiimea lnruior

Asemenea inițiative -i acțiuni de 
muncă voluntara trebuesc urmate și 
pornite de toți sătenii dornici să-și 
îmbunătățească co.idițiuiiik de via ă 
și să contribue la grabnica recon
strucție a R.P.R,

V. Mureșan coresp.

I

și al dictaturii 
slugile lor ere*

„Vom munci mai mult și mai 
bine pentruca muncim pentru 
noi și nu pentru bancheri?,

Tov. Jompan loan, muncitor la,

Vor sosi primele 
cantități de mine
reuri din Jugoslavia

BUCUREȘTI, 25 Age- 
presi. In cursul acestei săptă 
mâni vor sosi din Jugoslavia 
primele cantități" de mine 
rotiri în cadru contractului 
de prelucrare a 50.000 tone 
fontă încheiat între statul r0 
mân și Republica vecină.

I

instalațiilor, inocentul de cenușa 
cărbunelui spalat a scăzut dela 
|a suta la II la sută

Cărbunele mărunt, se u-uca și
trece o parte la carboniza, c de unde 
se obțiqe semicocs, iar prin di (1 
lare se obține gudron, smoaa, ulev 
mediu, etc , "iui cealaltă parte e 
trece la bhrichetaj |>entru a pu 
tea fi felurit < a combustibil.

Iu afara dc aceasta, muncitori*  
și tvlmicienii au reușit -ă obțină 
succese In recupeiarva cărbunemi^ 
caii până acum eia pierdut in re- 
ziduri, precum și luat de apa care 
sj'uia cărbunele în spa.ătorie.

Pi ntru a evita pierderi., de • 
bune, la spălare, -upi iginerul Bani 
An'on a 
jghiabuii in-talale sub spălătorie In 
care apa. după ce a spalat < arbli- 
ne le, depune praful dc cărbune an
trenat, recuperându-șe a tfel 
toile < ârbune zilnic, ■ rrbunr 
înainte de inslalar<a a.e.lor 
buri era pierdut

Deaseinenea șisturile ce se 
că in haldă, conțin Încă cca 
suta, carbun -, cae consti ue o margf 
pierdere. Grupele ae » prep» ațte, 
ale tov. Ijogh losifj Tatt Ludovic, 
Kovacs Anto.i. I.eșiu [oachf.n, Forro 
Ignat și Ghereji loan, au inițial 
adaptarea -i tran ăurinarea unei ma 
șini pentru extragerea și 
rea cărbunelui din a.e-te 
șina care au și pus-o in 
Actualmente, 6e extrage 
haldă 40-50 tone cărbune. De sub
liniat ca în acea-ta haldă se ai unea 
șisturi dc 20 ani, iu care o mare 
cantitate de cărbune a răma neîn- 
trebuințata. aruncai. Pvntrțu a pute» 
rccupeia acest 
vor fi puse în 
teva mașini de 
titalea extrasă 
haldă va depăși 
tone, c<;ace reprezintă ița 
câștig.

Astfel, muncitorii și tehnicienii 
dela Preparafia Petrila, se încadrează 
cu 
lor 
da 
de

■ir.

inițiat construirea - n<

:o a
■ ard 

jgîila-

arua-
28 la

6C

se'.ecționa- 
lia’.de. mi- 
func lune, 
zimic dm

cărbune, î.i cu and 
fum-pune încă câ- 
a, est fel, jar ca ti
zi Inie din această 
cantitatea de 100 

m ara

tot elanul, alături de
din mine, în munca pentru a 
țării cât mai mult cărbune și 
o calitate mai bună, aducând

astfel un aport prețios în redresarea 
economiei noastre naționale. , 

Lng. 1. Orlov, coresp.

tovarășii

Muncitorii din Munții Apuseni 
muncesc cu elan pentru a da 

țării cât mai mult aur
0 nouă depășire da norme în Va'ea-Jiului

Minerul Trifan Francisc
dela mina Petrila a depășit 

norma cu 633 °|0
BUCUREȘTI, 25 Ager- 

prest. Depășirile de normă 
ale grupelor miniere din Va. 
lea jiului care iau parte la în
trecerile in producție sunt 
clin ce în ce mai substanțiale.

Alături de grupele care lu
crează în abataj s’au în
rolat în întrecere și alți mi 
nieri care lucrează în locuri 
mai grele.

Astfel grupa minierului 
Trifan Francisc dela mina

Petrila lucrând la exploata
rea unui abataj frontal pe 
două fronturi a redus timpul 
dc demontare a 
reușind astfel să 
ziua de 17 Iunie 
de normă de 633
zultat' care reprezintă cea 
mai mare depășire de normă 
în abatajele frontale,

crațerului 
obțină îil 

o depășire 
la sută, re-

(Urmare din pag. 1-»)

abnegație în lupta pen- 
unei vieți mai bune, 
Lazăr Ni.olac și Dot 
după 24 de ore de

importante cantități de minereu
Un exemplu de devotament în 

muncă și de 
tru făurirea 
ni-l dă tov. 
Aurel, care
muncă în mină, prestate la lucrări 
de mare importanță de care de
pinde mersul producției, au rămas 
cu dragoste șl entuziasm să mun
cească voluntar încă trei ore alături 
dc ceilalți tovarăși.

întreaga muncitorime, acum 
stăpână, muncește cu elan

Evident, că prin extrageațea a cât 
mai mult minereu de către bravii, 
mineri este necesar un efort mai 
mare și din partea muncitorilor de a 
uzinele de prelucrare, 
nerea utilajului și în 
toate serviciile, efort 
treaga muncitorime a
ploatări s’a încadrat cu elan și 
votament.

Elanul cu care muncitorii exploa
tărilor aurifere din Munții Apuseni, 
s’au încadrat în muncă pentru pro
pășirea întreprinderilor lor, pentru 
propășirea economiei naționale, do
vedește cât de arzătoare le a fost 
dorința pentru a intra" în stăpâni
rea lor, de a face din întreprin» 
derea in care acum sunt stăpuni, o 
întreprindere înflori ocre, pentru a 
putea contribui cât mai mult Ia ri
dicarea nivelului economic și so
cial al țării și al poporului mun
citor.

V. Clej coiesp.

dela întrel- 
general dela 
în care în- 
acestor ex-

I j în fiecare zi
3»

1 ”
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EVENIMENTELE ZILEI
POPORUL GREC 
răspunde intervenției americane printr’o 

îndârjită luptă pentru libertatea și 
independența sa

Declarațiile d. Apostolu conducătorul agenției Ellas Press

Reforma monetară din zona sovietică 
se aplică în întreg Berlinul 

Măsura a fost luată pentru salvgardarea intereselor 
populației Capitalei germane

BUC CREȘTI, 25 \ge'-
presi. Eri dupăp. miaza a tiv, t 
loc la sediul agenției Ellas 
Press, o conferință de pre'ă 
în cadrul căreia d. Apostol 1 
conducătorul agenți i a fac. t 
o amplă expunere asupra si
tuației militare și politice din 
Grecia.

Vorbitorul a aratat din în
ceput că în prezent situația 
din Grecia se caracterizează 
printr'o vădită intensificare 
a imixtiunii americare caro 
ia forme tot mai agresive.

După ce a arătat că popo
rul grec răspunde iijrensifi 
carii intervenției |americane 
printr'o și mai îndârjita lu
ptă pentru libertatea și in
dependența sa d. Apostolu 
a continuat prin a descrie Inia 
rea bătălie care se desfășoa 
ră de câteva zile în masi
vul muntos Granios și rezi
stența înverșunată opusă îm
potriva monarho-fasciștilor 
omandati direct de ofițeri a- 

mericani, de către bravai Li
stași ai generalului Markos.

A 1 uat apoi cuvântul ofițe
rul grec Nikita Kristiadis din 
armata democrată greacă ca-

Armata turcă
instruită de americani

New-York. — Corespondați 
tul din Ankara al ziarului 
New York Tintes arată că 
Turcia va avea anul viitor 
peste 12.000 ofițeri 80.000 sol 
dați instruiți de americani în 
metodele moderne ale răz
boiului.

COMUNICATUL
Ministerului Agriculturii asupra situației 
agricole pe timpul dela 10—20 Iunie a. c.

BUCUREȘTI, 25 Ager 
preș). Ministerul Agriculturii 
dă următoarele date asupra 
situației agricole pe timpul 
dela 10 - 2o Iunie ța. c.

Timpul a fost variabil pri
mele 2 zile din săptămână 
kiind ploios, iar zilele urmă
toare senin și căldură.

Media precipitațiun lor pe 
țară a fost de 24,3ynm. iar 
»empcratura mijlocie de 22.5 
grade.

După ultimele comunica
te ale serviciilor agricole ju
dețene pagubele pricinuite 
culturilor de câmp provocate 
de inundații, grindină, cade 

re a expus cu ajutorul unor 
date și cifre, sjtu »ția militară 
din Grecia insistând în d.o 
schi asupra luptei eroice pe 
car« o duce poporul grec și 
armata democrata greacă 
sub comanda gencralul'ii 
Markos.

Buletin

BEvKl.lN, Gene, aiul I ocotenent
Lukiancenko, eful de stat major
al administrației militare rovielice 
din Germania, a adresat Marț o 
scrisoare d-nei l.lliza S liroedder;, 
primar interimar al orașului Ber
lin, în care arată că realizarea re
formei monetare separate în zone'e 
occidentale a i it administra ia so
vietică să procedeze și ea fa o

intern
merci.-il sa aștepte, prezenta
rea membrilor comisiei pa
na .Sâmbătă 26 Iunie ora 9 
dimineața.

BUCUREȘTI, ' 'Age’- 
pres). In cadrul lunii de în 
trecere în săptămâna dela 1 ;

2o Iunie pe șantierul Glt. 
Gheorghiu Dej, Galați au 
fost realizate 22.612 orc <le 
muncă.

Ca brigada fruntașă pe în
treaga săptămână a fost dz C 
larată brigada Il-a Con - 
stanța care a deținut drapc 
Iul muncii de două săptă - 
mâni, ea a depășit norma I 
in ultima săptămână cu | 
304,3 la sută. |

Expropriatorii au fost expropriați
(Urmare din pag. I aj

lipsuri ar putea să fie satis
făcute. Naționalizarea -lichi
dează anarhia caracteristică 
producției capitaliste și ere 
iază condițiile planificării , 
descătușând forțe nebănuit 
de mari creează perspecti
ve de desvoltare; încă neîntâl- 
nite in domeniul desvoltării 
industriale și agricole, fă - 
când posibilă îndeplinirea 
prevederilor constituției R.P. 
R.: asigurarea treptata a 
dreptului la muncă tuturor 
cetățenilor.

Sigur că această bază eco
nomică schimbată va urgen
ta desvoltarea unei supra - 
structuri care să fie în con
cordanță cu ea

Nu putem să tratăm în a- 
cest cadru restrâns multiple 
le laturi ale acestei probleme 
Dcaceea ne mulțumim doar 
să atingem unele aspecte 
ale ci.

h Acest act curajos, 
va contribui la rapida elimi
nare din aparatul de Stat â 
acelor elemente cu concep
ții învechite cari nu se "ot 
obișnui cu ideia respectării 
și apărării bunurilor comu
ne ale. poporului, elemente 
corupte și birocrate cari aul 
reușit încă să rămână asctinsc 

reformă monetara în zona ovie ică 
de ocupație a Germaniei ;i in re
giunea Berlinului.

Această măsură — -ubliniaza ge
neralul locotenent l.ukiancenko — 
este necesara pentru alvgra.'a ea in
tereselor populației din zona -ovie- 
tică și din Berlin, pentru împiedecai 
rea afluxului de devize anulate irr 
zonele occidentale de oiue.a'ie și 
pentru înlătuiarea primejdiei de de
zorganizare complectă a economicii 
din zona sovietică și Berlin.

Administrația mililaiâ sovietică a 
rămas credincioasa anga airentelor i - 
ternaționale ce ii icvin fată de 
German a, — scrie generalul locote
nent Lukiancenko, — și a insistat 
in Consiliul de Control asupra re
zolvării quadripartite a ; rob'emci 
reformei monetare generale.

Din cuza grevei funcționarilor comerciali

Toate magazinele din Buenos-Aires 
au fost

Bucnos Aires. In urma 
botăt'îrii funcționarilor (o - 
mercialideasepune în gr>- 
vă, toate magazinele din Bu
rtos Aires. și-au închis uși- 
le.

Numeroase birouri au fost

]ie alocuri. Va întări acea 
nouă etică care după elibe
rarea de sub robia fascistă 
a cucerit massele și con - 
form căruia este imorală de- 
terioarea uzinelor, bunuri Cq 
mune ale. societății iar duș 
mânii acestora sunt dușmanii 
poporului, deci trădători, că 
orice neglijență față de ace
ste bonuri este o faptă ruși
noasa. Prin eliberare;) de ro
bia economică familia distru
să de capitalism va reînvia, 
c urățata d e concepțiile] prosti 
tuante a căsătoriilor de in
terese. Cultura va lua o cle-s 
voltare neîntâlnită pentru ca 
va fi accesibilă marei masse 
a proletariatului României 
din trecut robul mijloacelor 
de producție și a proprietari 
lor ei, cari s’au transformat 
în clâsa muncitoare a Repu
blice! Populare Române stă 
până a acestora.

Siguri expropriatorii expro 
priați văd aceste perspective 
și privesc cu ură de moarte 
cu furie ne.bună capabilă de 
orice crimă dela asasinante 
simple săvârșite sub imbol 
dul unei acces spontan de de
mență, până la actele de sa
botaj din cele mai complica 
te concepute de creerii lor 
criminali.

Deaceea întărirea industrii

Generalul 'o o’erenl lul.a ce.iv.r, 
arată ca reforma moneta’a reali
zata în zona soxieti- . de ocupație 
și in regiunea Berlinului pe baza 
prin ipiilor unice e-te ingura ma 
sura posibila și n.ce ară, deoarece 
introducerea in regiunea li. ibnufuM 
a ,;deiizclor ber ine/i ” j iale va 
izola economia ora u'ui șl va avea 
serioase .on-ciințc pentru in ju tr’ej 
transporturi, bugetul urban, munci
torii și luncționarii <.a -i litra: a po
pulație a Ber inu ui in an-an bluf ei/

Administrata mi î'ar.i sovietica— 
subliniază genera'ul |o,otenent lu
kiancenko — e,te lonxin-ă < â Con
siliu) Municipal al Berii u ui se va 
conforma instruc iui i'or -ale cu pri- 
virc la rea izarea i conuri montare 
și se va însărcina cu punerea I04 
în practică. ,

închise
deasemeni atinse prin acea- 
stft grevă.

Peste uit mihot\dc salariați 
afiliați la Confederația Fun 
cționarilor comerc iali ccr nw 
firea salariilor.

lor naționalizate prin di
strugerea dușmanilor f-i, pă
strarea și îmbunătățirea ]>er- 
manentă a utilajului antrena 
rea întregei muncitorimi {n 
ridicarea la maximum a pro 
ducției, este datoria elemen
tară a oricărui cetățean cin
stit al Republice! Po-pula-e 
Româno.

Genad Eugen ...

I r ’~

Prezența 
englezilor în 
Sudan reprezintă 

o agresiune
CBlRO. -- Secretarul gt r 

neral al partidului naționalist 
al Egiptului Rahinan el Rin 
Bey a făcut următoarea de 
darație corespondentul ziart». 
lui AN-NIDA:

,,Prezența englezilor în Su 
dan reprezintă o agresiune 
oricare ar fi scopurile lor. 
Noi trebue sa luptăm îm.ne 
ti iva lor în Sudan, la tel cute 
am luptat în Egipt, t crem 
ca ei să plece din idatt. 
Dacă ei nu se vor evacua, î; 
vom da afară cu forța.

Este singura soluție car. 
va apăra intcresele noastre"

IMPRIMERIA JUDEȚULUI HUN HO OARA DBVA — 19«,

BUCUREȘTI, 25 Ager- 
pres). Oficiul Industriala! fie 

rului a făcut cunoscut Oficiului 
metalelor prelucrătoare că u 
zinele siderurgice din țara 
noastră produc oțel de buna 
calitate și că dispun de aliaj, 
și de. technicienii necesari.

In acest scop solicită să 1 
se înainteze de urgență neceJ 
sitățilc de astfel de oțeluri 
specificând calitatea și canti
tatea lor.

BUCUREȘTI, 25 ,'Age.'- 
pres). Ministerul de Finanțe 
aduce la cunoștința tuturor 
întreprinderilor și particula
rilor care au făcut transpor 
turi pe Căile Ferate Române 
între 1 Aprilie și 1 Iunie a. 
c. că sunt obligați a achita 
de îndată impozitul de 2 la 
sută prevăzut de articolul 1; 
partea 3-a din legea timbru 
lui și ta-xf timbrului prevă
zută de articolul.4 partea|i4-a 
din această lege la suinapchi 
tată C. F, R}-ului pentru tran 
sport.

• * *
l

ri Ministerul Invățămân 
tului Public, face cunoscut 
d lor președinți ai comisiilor 
de bacalaureat teoretic și < 0 

ri, boli și atacuri de insecte 
nu depășesc pe țara 1 la sută, 
din producție.

Situația prășitului porum
bului privita pe țara șijn (-oni 
parație cu alți ani este nor
mală. Totuși trebue avut în 
vedere că anul acesta se 
deosebește de anii trecuți 
prin faptul că porumbul s'a 
semănat mai timpuriu și că 
lunile Mai și Iunie auțfostplo 
ioase cea ce mărește numă 
rul prașilelor necesare] și scur 
tează timpul dintre cle.

In județele din Sudul țării 
a început pe alocuri seceratul 
orzului de toamnă.


