
însușind temeinic principiile criticei și autocriticei

Să realizam o cotitură
în munca organizaților de partid
O cotitura hotăriloare are 

loc in viața partidului nostru 
aceasta a fost parerea marei 
majorități a tov. care au luat 
parte la ședința plenară de 
eri a comitetului județean 
Hunedoara-Deva a P. M. R. 
consacrată prelucrării docu
mentului istoric pus la dis
poziția membri'or de partid 
de către plenara a Il-a a 
C. C. al P. M. R.

Tovarășii care au luat 
cuvântul după prelucrarea 
rezoluției de către tov. Du
duia Andrei, secretarul co 
mitetului județan, au subli
niat aproape in unanimitate 
mândria care i-a cuprins 
după studierea acestui do
cument măreț, armăputernică 
in mâna tuturor oamenilor 
muncii, impotriva dușmanu
lui de clasă, impotriva gre
șelilor noastre.

In special partea care se 
ocupă de descoperirea lipsuri- 1 
lor care mai stau ca o piedică 
in drumul desvoltării noastre 
— azi intrate pe drumul con
struirii socialismului — a 
preocupat pe tov. cari in 
in decursul ultimelor luni 
au contribuit la zidirea ade
văratei istorii a poporului 
muncitor.

Trebue accentuat acest 
lucru pentrucă alte partide, 
alți oameni cari s'ar fi adunat 
după ducerea la bun sfârșit 
a unui act care dealtfel har 
fi putut realiza o schimbare 
structurală ca cel al națio
nalizării, s'ar fi înfumurat, 
s ar fi increzut și nici har 
fi vrut să audă că și ei pof 
greși.

Alta a fost atitudinea a- 
vantgărzii oamenilor muncii 
din județul nostru, a activiști
lor P. M. R., care dela sec
retarul județan și până la 
ultimul activist au analizai 
in spirit critic și autocritic, 
munca depusă de ei, de par
tidul întreg. |

.4u fost arătate pe lângă I 
succesele obținute, o serie de |

lipsuri in domeniul. organi
zării proletariatului^agricol, 
in domeniul muncii tinere
tului, in domeniul muncii de 
ridicare a nivelului politic 
și ideologic al cadrelor de 
partid.

Au fost descoperite și lip
surile in producție, in dome
niul cooperației, a colaboră
rii cu technicienii, a fost 
combătută lipsa de vigilența 
care se manifestă in unele 
locuri față de dușmanul de 
clasă.

Toate acestea nu au făcut 
decât să întărească moralul 
membrilor de partid și să 
dovedească seriozitatea Par
tidului. Lenin arată ,,că ati
tudinea unui partid politic 
față de greșe1ile sale este 
unul din criteriile cele mai 
importante și cele mai si-

B SOMEȘFELEANU
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Minerii dela Exploatările de minereu Teliuc
pornesc la întrecerile de mărire a producției

Când ioirele abia mijește de 
dnpă creolele munților co im- 
prejmuesc regiunea minieră Te- 
lluc, viața Iși începe puhul său 
ob șnuit, la cele 6 crlzonturl în
cep si răsune vocile celor lntrițl 
la lucru, ee audo duduitul com-

Din inițiativa membrilor de partid și slujindu-se 
de învățăturile schimbului de experiențe

Fabrica „Viscoza** Lupeni 
a hotărît să pornească la întrecere 
patriotică în producție cu fabrica 
„Apretura“ din

fabrica text ia Viscoia” 
clin l.upeH;. clin cauza saba
tajului patrona], deveii s.- o 
industrie nerentabila. După 
naționalizare, condu crea ri- 
di.ată din 1 ânduiilc ’nuncilo- 
riilor, împreuna cu mum i- 
torii, au trecut imediat 1 i. 
analizarea problemelor < (- 
stau în fațt redresării și 1Cn 
labilității fabri<ei.

bl cadrul acestor preocu 
pari, o delegație de munci 
toii și tehnicieni din fabri
ca, a plecat ța fabrica ., \ 
pretura’ din Biicui'eȘt'. pen
tru a face schimb de ex
periențe La fabrica din Bu-

Popești-Leordeni
ctireȘti, delegația a puiuț sa 
și insiișeasca -^-.i-lii- de cu 
noștmțe in c.-(-.ac<- privește 
îmbunătățirea procesului de- 
Jabricapc și i calității pro 
duselor, cunoștințe care pa
se in practică la .,Vis<oza" 
au dat rezultate mulțumi - 
lo.'tlc-

M. Țurlea coresp 
(Continuare In pag, lil a)

presoareior șl gă'ăgla perfcra 
toarelor, sau uruitei vagcn«t«lor 
încărcata cu minereu, care a- 
șteapta Bă porneaacă spre Călan 
la furnal.

Fie că privești lt munca ech1- 
pel 1 a, a 4 a sau alta; toate 
oglindesc acela, avânt In muncă.

Flecare din ele vrea si sa de 
pășească ai depășească pe 
cealaltă în muncă, fiecare vrea 
aă aducă un aport cât mal mare 
prodocțlei.

Un minier dela orizontul 2 în
trebat asupra factorului care 
deavollă acest spirit al întrece
rilor semnalat aci, — răspunde 
oarecum mirat că I se pune o 
astfel de latrebare : „Păi d-voa- 
atră, nu știți că mina este dea 
cum a Statului, cu un cuvânt a 
noastră ? Noi știm că din ce 
trimitem mal mult minereu, Ia 
jzineic <Ic topire u prelu
crare. economia țarii -c va 
îmbunătăți și apoi organi
zația noastrâ de partid a a 
vul grije sa vie în m jlo 
cui nostru, dela echipa la i- 
ehipa sa ne «arate ce în
seninează, pentru noi munci-

tb tul d<; prn -.Iii și întlQ 

• .iutii ,i< insufi' ieUtă ia s; 

tațiioi p.Iu, ției.

Gârjob Lmîlia

t (J1 ] dill IIli r. p jlid. -rib
țioa 1 z.ilc, i |IT a de - r 1 !?
Ll.ll .pîoataiii p.itro ml d w |
11 <-l . '' 1 11 n j r' lâllt < ■ h J '.■III*
i<-... d ; 1 -,dJ, ți ■ i »1
Iiih 1 i'H'r HîÎUI ,! rat.ț Id 1 dr.i-

mul <■ . a tr.-'.iii 1 rutii 1
noi maiiz'itori ai s ‘atu
1 ii ■ <i' a-iazt înail: I.

I i< in< <•,,î< 1 ii 1 .1 ti

p;iliA .U Ulii, in' -.<11 Ir iii

pnnln« ție au adu* n

ÎS udai iile dup.i
«I ..-ițim

lu- i t i] p.rotLa ți c
it f 11 Îs Cut 1 <H>

< ■ —» pui hi.ir- <‘ = i
t, . • • ț.’i 1 .e 1;:

1 îi!; ; . d.i 0 în

^rijire dcOSrbit.i u t< ► ft< ■ a.

a f<r-t moștenii iotru tme
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•> Discursul rartl de V. NI. Molotov
la meetingul care a avut loc pe Aeroportul din Varșovia

Intr’un cadru solemn

Au fost încheiate cursurile 
celei de a IV-a serii a școlilor de cadre me 
dii de pe lângă organizațiile Județene P.M.R., 
Hunedoara-Deva și Valea Jiului

In ziua de 25 Iunie a. c. a 
avat loc închiderea cursurilor 
celei de a 4-a serii de elevi al 
Școalei de Cadra medie „V, 
Luca“ de pe lângă Org Jud. 
P. M. R. Valea Jiului. Cu ooa- 
zia acestei solemnități au luat 
cuvântul tov. Fericeanu Gh,, 
Olarlu Ioatl șl R. Crainic din 
biroul județene! P. M. R , făcând 
o analiză a rezultatelor obținute 
Subliniind totodată sarcinile ce 
stau In fața absolvenților și asi- 
gurându-l, In încheere de tot 
sprijinul comitstutului șl birou
lui județean.

In numele elevilor au vorbit 
tov. A. lanos și S. Grozav.

*
Intr’un cadru solemn a avut 

loc închiderea careurilor celui de

a IV- a serii de elevi ai Școalei 
de cad e medie „Flllmon Sârbu” 
de pe lângă Org. Jud. P. M. R. 
Hunedoara Deva, la care a par
ticipat întregul comitet Județean 
P. M. R în numele căruia tov. 
Andrei Duduia a salutat Întreaga 
asistență arătând apoi abnegația 
cu care elevii vor trebui să și 
ducă munca ia locurile de ră
spundere unde vor fl puși după 
încheierea cursurilor acestei școli.

Tov. Gmad Eugrn, directorul 
școlii, face apoi o analiză a re
zultatelor obținute arătând apoi 
condițiile politice In care s'au 
desfășurat cursurile, In numele 
absolvenților au răspuns tov. M, 
Albu șl Zus.

A urmat apoi un reușit fes- 
(Cootinuare In pag, lll-a) (

Oamenii muncii din capitala Poloniei au aclamat cu entuziasm pe Molotov și pe 
ceilalți miniștri ai Afacerilor Străine care au participat

VARȘOVIA. — Ministerul Afacerilor Străine al 
U. R. S. S., V. M. Molotov și ceilalți miniștri ai Afa
cerilor Străine care au participat la'. conferința reprezen
tanților celor opt state, au fost însoțiți la 25 Iunie la 
plecarea lor dela aeroport de către primul ministru al 
Republicii Poloneze Cyrankiewicz, vicepreședintele de 
Consiliu Korzycki, ministrul Afacerilor Străine Modze- 
lewski, ministrul Apărării Naționale mareșalul Zymierski, 
președintele Consiliului Economic și ministrul Industriei 
Mine, ministrul Justiției Swentkowski și ceilalți membri 
ai guvernului polonez, precum și ai corpului diplomatic 
în frunte cu ambasadorul U. R. S. S. in Polonia Lebedev.

In ciuda ploii, zeci de mii de 
oameni ai muncii din Varșovia 
s'au strâns la aeroport unde a 
avut loc un scurt meeting. Oamenii 
muncii polonezi au aclamat cu 
entuziasm pe vicepreședintele Con 
slllului de Miniștri și ministrul 
Afacerilor Străine al U R. S. S, 
V. M Mo'otov, primul ministru și 
ministru al Afacerilor Străine al

Albaniei Enver Hodja, vic’prase- 
dintale de Consi'iu și ministru al 
Afacerilor Străine al Bulgariei 
Kolarov, ministrul Afacerilor Strâi 
ne al Cehoslovaciei Clementis, mi 
nistrul Afacerilor Străine al luțo 
s’aviei Simici, ministrul Afacerilor 
Străine al României Ana pauker 
și ministrul Afacerilor Străine al 
Ungariei Molnar, atunci când aceș 
tia s'au urcat pe tribună

Declarația adoptată de Varșovia prezintă în chestiunea 
Germaniei un program pus în cauza păcii, democrației 

și socialismului
Apoi primul ministru po- vântul \ icc-președint;-lui Con 

loncz Cyrankiewicz a dat cit- siiiului de Miniștri și Mmis-

la Conferința d la Varșovia
tru al Afa-eiii • iran 
IJ.R.S.S. can- a spus;

..Cetățeni ai Varșoviei! In 
gadiiiți-ini să vă aduc sa
lutul Moscovei și guver
nului sovicti' și sănii ex
prim satisfacția pentru i>n 
lejul ce 1 am avut de a vi
zita glorioasa capitală a po
porului polone/. < au a a- 
v ut de suportat încercări c-x- 
<<•] aionale.

Cu toții n< a ic. m aminte 
de cutiuțele marelui Stalin 
< u prilejul iiir beeiei tratatu
lui d< prietenie ș| asistența 
mutuală intre țările nu rlie- 
ca in ultimii ani •' avut loc 
o M'himbare radicala in re- 
ligi le sovîeto poloneze, 
relați le neprietenești dinain
te au fo«t înlocuite de relații 
de alianța și prietenie intre 
l nimica'Sovietica și J'olonia

Acest lucra a fost realizat 
după înlăturarea greutăților 
uriiișe întâmpinate In tre ut

(Continuare In pag. IV a)



ZQRI NOI

Cupa Unității Tineretului

Desfășurarea probelor în cadrul Garnizoanei
Deva s’a bucurat de un reușit succes

footbalk

C. S. Armata jucând mai legat 
a dispus de Pionerul Alba-lulia cu 2-1 (10)

Rrimiun !<■ pentru upa 
I'uit.ilii Tineretului,'’, <;lk) 
.și-au avut ci oul doritin tot 
cuprinsul județului nostru, 
Stârnird ini ( S'i' inK-e’or 
largi ale t ii, relului iu ncito 
i'es< ■ sătesc și o'aresc p^n 
tru sport, s'att bucurat de o 
bunii primire și in rânduri 
le tineretului nourii din Ar
mata Populai a, c n < a ști ifc 
sâ ra .puiul ! apelului 1 icul 
de 1 rotitul Național al Ti- 
ner< tului Democrat d n Ro 
mâni i pi n marele num.ir 
di pel ticiți uiți înscriși.

Astfel (lupii terminarea 
probelor în cadrul stri t al 
Regimentelor, s a d’Sputat 
Duminică 2" Iunie a. c.. pe 
arvna O. S- 1’. uin Deva, 
cone.itrsurile atletice caprin 
se in regulamentul D. T. 

«■între R gini nt'«'.e din (lai 
nizoana Deva.

Probele au «constat din sa 
rituri in lungime și înălți

Al doilea concurs
de verificare a lotului olimpic 

de atletism
Vața de Jos a reușit să-și formeze o 

bună echipă de foot-ball
BUCUREȘTI 28. (Ager- 

pres), Eri după amiază a a- 
vut loc la Cluj Cel de al 
doilea concurs de verificare 
a lotului olimpic de atletism.

Referințele sunt bune, mai 
ales dacă se ține seatra de 
faptul că pista a fost grea 
din cauza ploii.

Cel mai bun reziliat a 
fost realizat de Raica la a- 
runcarea greutății.

Rdca a aruncat 17,61 m., 
câștigând aceasăt probă, la 
fete Luiza Hernn, în exce
lentă formă, a reușit să do
boare recordul național la 
săritură in lungime deținut 

mi aruncarea greujjții y: 
a grenadei, ion tu. plat, 8oo 
ni. plat, 3.000 m. p|at. țiiî. 
la 4 x mo, șlaiet i balcani 
ca de 800 x 400 \ '.Z> > x 1 o , 
și \v<>l]e\ hali.

lata 1 e/ullateje teci.ni e n 
legist!ale :

Luogime: 1. Crâsnîc I, 5,80 
m„ 2 Nedelou N. 5,47 m.

înălțime : 1, Crâsnîc I. 1,50 m 
2. Colda Nelu 1,50 m.

Grenadă: 1. Șelem T. 65,80 
m. 2, Ciobanu I. 62,50 m.

Greutate: 1. Tănase S. 10/80 
m„ 2 Hodogen T. 9101 m.

100 m. plat: 1, Hodogen T. 
121', 2. Munteanu 1. 12".

800 m plăti Bunea N, 2'25" 
2. Dan Gh. 2'27".

3000 m. »laf: 1. Bunea N. 
10'27", 2. Chera! A. 10’36".

Ștafetă 40x100 m , 1. Grăni-
cer!!, 2 Transmisiuni

Ștafetă 800x400x200xl00i 1. 
Transmisiuni. 2 Grăniceri.

Wolley-ball: Echipa T ransmi

încă din 1939 de Argela 
Pefrovici.

Luiza Hernn a sărit 5,30 m,

Echipa U. T. M. din Deva
a repurtat o frumoasă victorie la Brad

Zdele trecute, s'a disputat 
la Brad, în sala liceului „A- 
vram Iancu", matchul amical 
de ping-pong. dintre echipele 
U, T, M. Deva și repre
zentativa Bradului.

In formație de >Dawis 
Cap«, II, T. M. a repurtat o 

siunilor a dispus după un joc 
viu dls utat de cea a Grăni.eri— 
lor cu 2—1.

S'au remarcat: Ostacenko, 
Izmană ;l Cristescu, iar dela în* 
vinșl Trifu și Marlnescu.

In cel de al doilea loc, Gră* 
nicerii au dispus de Cercul Ie« 
r|torial cu 2—0.

Publicul din Deva a participat 
la un reușit concurs 

«1<5 w«otocîclete
In cadrul sărbfiloririi < en- 

teuariilui revoluției din 1848, 
Si:id:catul ,\[eta|o - Chimii 
din De\a a orgmizat D;u 
minii a. 2’ l inie »>. <..»
reușita cur- .i d‘ motocii h-.e.

A< casta proba, a io->t 
compu-â din 8 ture, circuit 
închis, având o distanța to 
talii de -o km., la < are s’ait 

I prezentat i2 concurenți < u 
I motoc iclete cu eubaje dilc 
I rite.

Publicul din |)c\a, care a 
\enit sa te la dcslașma-

După ce șl-au creat o a- 
renă sportivă prin muncă vo
luntară, Vățenii au reușit să

victorie frumoasă, câștigând 
cu 5—0, iar la simplu, s'a 
clasat în primele două locuri 
a'e clasamentului general.

S'au remarcat: Leiber și 
Acs, iar dela învinși Roman 
și Mihaly.

In după amiaza zilei de 
Dumineca 27 iunie a. < ., s’a 
disputat pe armia O.S.P. din 
Deva, mai< litil de io,jt ball 
dintre <■< 1ii|h le < ’.S- Armata 
Deva și ITlUeiul Albi-Iulia, 
contând pentru < mnpimiatul

rea jțccstci competiții șpor-

ti\e, a putut consimt cu 
but uric faptul, ca la star
tul probei, s'au prezenta1 in 
afara do < (-i < ați ' corn u- 
i cnți obișnniți ai orașului ^1 
alți sportivi Veniți tinT jud'*1,.
< are au ținut sa ia parte la 1 
acest i ongurs.

Conclusul și-a avut efec
tul așteptat, prin spectacu
lozitatea sa, cât și prin cura I 
jul concureiiților cai r iau par 
ticipat. 1

realizeze o cotitul ă în dome
niul sportului la care sunt 
antrenați în special plugari; 
și muncitorii, injghebâr.d și 9 
bună echipă de foot-ball.

In ziua de 21 Iunie a. c , 
echipa din Vața a înfruntat 
echipa din Baia de Criș, câș 
tigând o victorie meritată cu 
scorni de 3—0, iar în ziua 
pe 24 1 inie a. c., a înfruntat 
echipa din Hălmagiu, județul 
Arad care a fost învinsă cu 
acelaș scor.

Jocul a decurs întu’un mod 
tovărășesc dovedindu-se Cn 
sportul a devenit una dlă 
preocupările tineretului sătesc.

Au marcat la ambele mat 
churi Huh Adam, Loliș Vio- 
rel și Micul Nicolae.

Mihai Popovici, coresp. 

armei de geniu pe tura, ,e 
lia 111 .1.

I >ela jiu , put j<j u| d < r 
gc jn nota d.- dominări ,t 
ga/dj lor. < ,tie după 5 mi- 
nut( de joc. irușe^' să d«-->-
< ijida ,< orul prin Bucur.

1 tupa înscr i<r, .1 a< < -t ir 
pllll‘1. iiiilu le <1 liipe ]m>t ’ 
i u im (-futiare unii pen 
tiu murirea ii-oruim. iar a ț ‘ 
jieiiti u r< du< . rta 1 ii ob 
ținu jn .i' i lafi timp pag; - 
i ului spectator. un jo: <J 
o f u tufa superioara. iu de 
putat, lehni și spectaculos 
fără a e himba rezultatul

Li re'u.ir,-. oa-peții 1 .a 
mai deciși. l.isa'îfl iinpr- - .1 
ca «iau găsit cadența, corn- 
bina frumos până in fat.i 
porti'. in'-a datorita incli a- 
citalu liniei de ata nu re
ușesc sa concretizeze nimi .

După ce ambel - { hiț.e t i 
te:i/.i < âteva situații < Iar.- <I<j 
goal. din nou. a -jași Bu
cur. , are s'a r< :<tar. ,t prin 
jo<.ui sau ti hni- 1 < , , 1,
reiiȘi Ște sa mUn-ascâ ac m- 
tajul echipei Sale dupâ . e 
drinlcaza pe portar im r«- 
ind cel de al doilea și <1- 
timul goal al mati ‘

S'au remarcat: •
dalei Caic a irnpr-.-~a>i: it 

spectatorii prin interi cnț.iT- 
-ale promRte și ef .< a< și 
c xcelentul său joc de „p, 

Bucur, \ alca și Așter-.i- 
nit. din e< hipa g.izd.i iar d -- 
la învinși întreaga apărm--

•
In urma acestui mat' h. C. 

S. Armata 1 )c\a, a J. • dt 
campioana --,-rici. intrâno m 
semifinala aCeStu; <:-miț>,oii.it
< are se va desfășura pro
babil ta București.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile le primesc li 
adminiitrația ziarului in 
localul Prefecturii

Cele trei reprezentanții ale Teatrului 
de Stat Maghiar din Cluj, demonstrează 
noua tendință in arlă care ține se«tna 
de pretențiile crescânde ale pualiculuî 
din punct de vedere cultural, ca o con
secință firească a transformărilor so
ciale și economice ce s'au petrecut in 
ț.ra noastră.

Trebuie să constatăm totodată că 
până când in trecut, naționalitățile con
locuitoare n au avut posibilitate de a 
avea instituții proprii de artă și cul
tură in limba maternă subvenționate de 
Stat, astâzi in R P R-, se deschid largi 
perspective unei desvoltâri culturale, 
având la dispoziție mijloacele necesare, 
in această diracție

Piesa lui 1. B Pjiesley -.Viraj Peri
culos11 cu toate laturile pozitive pe 
care le posedă, totuși nu a satisfăcut 
in întregime așteptările.

Acțiunea, reprezintă viața unei fa
milii din iaalfa societate enghză, fa-

„VIRAJ PERIGUIiOS" (Veszelyes kanyar)
milia Caplet^ cu aparențele și tristele 
ei realități

Aldbert și Betty, tineri căsătoriți» 
fac impresia unei căsnicii fericite, re
flectând această fericire cu fiecare gest, 
cu fiecare cuvânt exprimat, care as
cund adevăiateU rapoituri dintre soți 
întocmai ca și celelalte realități zare 
caracterizează societatea burgheză

Autorul, unul din scriitorii progre
siști, aparținând insă burgheziei, iși 
expune părerile, recurgând la senza
țional, ceiece face ca tendința serială 
a piesei să figureze in planul al doilta, 
acordând acțiunei caracterul u ui c- 
pisod de roman polițișt, cu temă ce 
strictă actualitate.

Robert Ca^len, burghez „cinstit", în
treprind* cercetări în legătură cu sinu 
ciderea fratelui său, in cursul cărora 
defilează in faț i spectatorului fiecare 
personagiu așa cum este in realitate : 
Betty ‘âo^ra soție, aparent naivă și CQ* 
pi ăreasă, in realitate se vii dt. primu
lui bărbat ieșit in cale, solul său Ald
bert, este inverlit sexual și s a câsăto- 
rt numai pentru fi păstra aparențele, 
însfârșit burghezul „cinstit" Robert 
Caplen este reținut de a seduce pro
pria sa cumnată numai de „eventuali
tatea" ca aceasta Irăiește intio căsnicie 
„fericită11. Singurul perso agiu real'erat 
de moravurile putredei soc etăți bur

gheze, este funcționara care ucide in 
legitimă apărare pe Martin Caplen, 
morfinomin și pervers sexuil.’

Când Robert Ceplen iși dă scama1 
de realitatea crudă, scârbit de această 
viața, iși caută scăparea in sinucid :re- 
exclamand; „Nu există mâine, nu e- 
xistă mâine*.

$i aici 1. B Priestley, cu țoala la 
turile pozitive pa care piesa lui le po
sedă, se oprește. aNu există mâine pen
tru societatea burgheză* de și repre
zintă o concluzie justă, răfrâne insu
ficientă atât timp cât autorul, nu a- 
rată calea spre o societate n juă, bazată 
pe alte concepții de vieață.

Lipsa astr nu-1 caracterizează numa 
pe Prietsley, ci este comună majorității 
artiștilor burgheji, cari nu sunt in sîare 
să se descătușeze de mentalitatea bur
gheză și să lupte impo'rhă ei. Con- 
ș’iința lor de artiști le ordona d« a ra
di realitatea, de a arăta falimentul so- 
e etății burgheze, dar mulțumindu-si să 
constate boala, fără a indica mijlocul 
de vindecare, opera lor este incom- 
plectâ și cu toate laturile pozitive, nu 
este pe deplin constructivă.

Oupă terminarea de fapt a acțiunei, 
auturul folosește cu succes repetiția 
primei scene, ascuțind și mai mult con
trastul intre aparență și realitate.

Piesa a oferit un spectacol de ua 

nivel artistic ridicat atât prin regie cât 
și prin interpretare.

MA.GDA GÂRDOS

.
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Minierii dela exploatările de minereu Teliuc 'ncePer«a lu°răr,lo';t Pentru me°a<niizar«a 
pornesc în întrecerile de mărire a producție muncă ia Uzinele i. iui. s. Hunedoara

(Urmare din pag. țU»)

Urmele sabotajului patronal 
vor fi înlăturate prin noua 
atitudinea muncitorilor fa|ă de 

exploatarea naț oiaiizatâ
\ ' - hiul patron < are dup.t 

^3 August 1944 a căutat pe 
toate Caile să-și extindă sa
botajul sau sistematic, a 
lat tu minele j'i'liuc cât și 
la Uzinele ( al,|ii a cărui pro 
prieiar era, a neglijat in 
mod vădit problema utila
jului.

Nu rsti greu să aflăm fe 
Iul 1 uni această slugă .1 
banului Auschnitt - su
pus fidel al imperialismului 
An.Jo-American săvâtș a ce-' 
le mai mârșave acte de sa 
botaj, penlrina să împiedice 
refacerea economică a țării 
noa<trc.

Deșt Teliu< ul este o mină 
de proporții mari conți
nând minereu fieros ca
re necesita aducerea de noi 
mașjni și tehnicieni pentru 
«le și unelte mai perfecțio
nate, pentru a se putea mai 
ușor exploata minereul. pa- 
tronul refuza sa facă orice 
investiții sau reparații pen 
tru bunul mefstal producției.

1 <.le 2 perforatoare care 
trdiuesc să fie întrebuințate 
pe toate orizonturile cu a- 
jutorul unui lung cablu c- 
lectric, care constjtues. 
un exemplu concret 
de sabotaj patronal di 1 
trecut, ca și limitarea utila 
jului minei .numai la două 
compresoare atât de nece- , 
sare un ții treilea pu- 
nâiidu-sc in funcție apia du
pă naj onal zare de icătie teh
nicieni, în semn de recunoș 
tința fața de P.M.R. și în 
instea marelui act - fac 

dovada atitudine! crjmina'e 
a patronalui, de împiede
care a producției și arată si
tuația moștenită Ja naționa
lizarea întreprinderii pentru 
îndreptarea căreia luptă muu 
■chtorii conștienți dela cx 
ploataiile Teliuc.

,,I hei îmi spune un 
minier care a împlinit de 
curând, 41 ani Ide mun, ă 
în această mină - dacă nu 
am fi fost conștienți de ro
lul nostru în propășirea R, - 
puplicei noastre Populare, 
dacă prin organizația noas
tră, Partidul Muncitoresc Ro 
mân și sindicat, nu ani fi 
luptat din răsputeri împotri
va Încercărilor sabotoare ale 
patronatului ș; ale vechij con
ducerii, supusă acelorași inte 
rese de a sabota produc
ția, astăzi Tcliticul 11’ar a- 
vea nici funicularul, atât de 
util exploatării de mțnercu.

Îmi povestește apoi - - bă
trânul miner ,cum dela 
vârsta de 15 ani, a mun
cit exploatat și de multe ori 
terorizat de către patronul 
hrăpăreț.

,.De nenumărate oii, dor- . 
meam noaptea pe lespedea 
unei stânci, la locul de 
muncă, fiindcă satul îmi era 
departe, iar eu trebuia să 
fiu prezent, aci, la revărsatul 
zorilor. Locuințe pentru p-nun 

< itori aceasta era un Iu 
cm de care patronal nu vc 
dea necesar să se ocupe, ei 
știa că daca nu veneam în 
tr’o zi la muncii, ne aducea 
a doua zi cil jandarmii’ .

„Aș \ rea sa scrieți acolo 
la ziar, a adaogat aces 
ta așa <11 cuvintele mele 
simple, dai' pornite dela un 
om care 41 ani, a muncit 
zi de zi pe aceste locuri, 
care a suferit mult, care e 
bătrân dar astăzi se simte 
mai tânăr ca ori când vă
zând calea ce ni se desclii 
de noua celor ce muncim.

Vom munci cu nilif 
mai mult deacuni înainte, 
fiindcă știu că s’a sfârșii < u 
nelegiuirile și alături de mi
ne, \or munci și ceilalți nri- 
nieri mai tineri, vom munci 
mândrii că prinlmunca noas
tră de fiecare zi vom întări 
și mai mult puterea noastră 
a Partidului nostru muncito
resc, și a Republicii Popu
lare Române.

Datorită aceleiași mârșave 
atitudini a patronului față 
de producție ca și manevre 
lor sabotoare ale conducerii 
cele trei exploatări ,,1'ili 
mon”, „Valea Iberii” și ; Pă
durea Arsului” se găsesc 
complect lipsite de utilaj 
perfecționate, chiar și gău 
iile pentru explozibil trebu- 
esc făcute cu bare de fier 
și cu ciocanul, lucrare ce în 
felul acesta necesita cel pu
țin o oră de muncă continuă. 
Pentru orice operație, în a- 
ceste trei mine, Se întrebuin
țează cele mai înapoiate u- 
nelte.

Conștienți de sarcinile ce le 
stau în față, muncitorii, teh
nicienii și noua conducere a 
întreprinderilor dela Teliuc 
își iau sarcini concrete de viitor

Privind în ansamblu toate 
aceste urme adânci, în via
ța minei și a minierilor din 
Teliuc. urme lăsate de un 
patron care s’a mulțumit sa
și mărească încontinuu .bogă
ția acumulată în urma mun
cii a sute dc exploatați, mă
rind mizeria la care erau su
puși cei cc munceau pentru 
îmbogățirea lui, și văzând 
încrederea cu care muncito
rimea dela Teliuc, p. por
nit acum - - după ce prin 
actul revoluționar înfăptuit 
de Partidul Muncitoresc Ro-

Fabrica „Viscoza“ a hotărît să pornească la 
întrecere în producție cu fabrica „Apretura“

«Urmare dia pag. I-«J

Muncitorimea acestei fa
brici, însuflețită de mărețul 
act al naționalizării, djn do
rința de a face din industria, 
ei o industrie înfloritoare, 
din inițiativa oamenilor de 
Partid, au hotărît să por
nească la întreceri patriotice 
in producție dela om la om, 
dela secție la (secție, pre
cum și întreaga fabrică cu 
fabrica „Apretura” din Po- 
pești-Leordeni.

Felul cum muncitorimea 

mân, mina a țiecut la s|at 
ca bun al întregului popor, • 
la munca pentru, mă. 
rirea producției Și pentru 
însușirea sarcinilor ci stau 
în urma ar'estui act în fața 
intim itorilor ca șijti axlti» e' ea 
loi în viața este un angaja 
rnent imediat Caic însufle
țește elanul minerilor, tehni
cienilor și nonei conduceri a 
întreprinderilor dela Teliuc.

Prin angajamente concrete 
dc întărirea disciplinei în 
muncă, și adâncirea colabo
rării între muncitori și teh
nicieni ca și printr’o atitu
dine justa față de noua con
ducere, mineru djn Teliuc, 
înțeleg să-și manifeste enta 
ziasmul față de actul revolți 
ționar al naționalizării ca și 
atașamentul fața de forța 
conducătoare a întregului 
nostru popor muncitor Par
tidul Muncitoresc Român.

Emilia Gârjob

ÎNCHIDEREA cursurilor 
celei de a IV-a serii a școlilor de cadre

(Urmare din pag. ,.I-a) i

tivii artistic dat de absolvenții 
școlii.

Dupft cum a arătat tov. Andrei 
Duduia secretatul Org. Jad. P. 
M. R. școlile de cadre vin să În
lăture o mare lipsă șl anume ni - 
valul ideologic politic scăzut al 
membrilor de partid. Ia special 
acum în urma marelui act revo
luționar al naționalizării înfăp
tuit de Partidul clasei munci
toare, toți membrii P.M.R. trebue 
să și însușească teoriile marilor 
dascăli ai prolletarului, pentra 
a putea duce mal departe cu 
succes lupta împotriva burghe
ziei, pentru a mări vigilența de 
clasă șl pentru a menține și a- 
dânci victoriile obținute până

S‘a stabilit întocmirea unui 
proect de lege pentTU organizarea 

serviciilor cadastrale
BUCUREȘTI 28, _(Ager- 

preș). Consiliul Superior E- 
conomic din Ministerul Lu
crărilor Publice a luat în cer
cetare situația creiată în ul
tima vreme.

a primit propunerea pentru 
întrecere, clanul puternic cu 
care muncitorimea a pornit 
la muncă de întrecere, sâr- 
guînța pe care, o dețpun mun
citorii pentru îmbunătățirea 
calității produselor și a niic- 
șorăriii prețului de cost al 
produselor, oglindește avân
tul lor în munca de redre
sare a economiei naționale, 
oglindește noua atitudine fa
ță de muncă ce se desvoltă 
în sectorul socialist al eco
nomiei noastre naționale.

La uzinele l.M S -Huiiv--- 
doar.i. una din principalele 
industrii s dermg.c,- din țara, 
se fac mari lucrări pentru 
mecanizarea furnalelor, pen
tru îmbunătățirea condițiiloi 
de muncă.

Până în prezent, iurnalele 
sunt încărcate prin munca 
manuală, ceace necesit 1 în 
mod obișnuit 150 oameni. 
In timp de iarna precum fi 
în timpul verii, 'când căl
dura este prea mare, intuim 
se face mult mai greu, ne
cesitând un număranai mare 
de: brațe de muncă.

(lele mai importante li- 
. rări ale nici amzarii, < ou- 
stau în construirea im.tala- 
țmor de iransportai'c auto
mata a minereului dela si
lozuri la furnale, precum și 
q-cinstruirea de silozuri noi, 
sistematice.

Silozul pentru cocs va a

acum aub iteagal avanlgardel 
datei muncitoare.

Din analiza muncii făcută cu 
ocazia închiderii cursurilor s'a 
constatat că rezultatul aceetor 
concursuri sunt bune, la ade
văr majoritatea elevilor șl-au 
însușit lecțiile predate in școală, 
devenind cadre de bază ale 
Partidului.

De asemtnea prin angajamen 
tul luat de elevi cu privire la 
felul in care tși vor duce munca 
în viitor, s’a văzut că sunt con
știenți de marile sarcini ce le 
stau in față șl de faptul că șco-' 
ala pe care au terminat-o, nu 
înseamnă pentru el decât primul 
pas pe calea ridicării nivelului 
lor polltlc-cultural in folosul 
clasei muncitoare și a întregului 
popor.

Cu prilejul discuțiilor care 
au avut loc cu participarea 
reprezentanților C.F.R, și II. 
C. B s'a stabilit întocm'rea 
unui proect de lege pentru 
organizarea serviciilor cadas
trale.

Proectul va prevedea sta
bilirea unui regim care să re
zolve normalizarea cursului 
apelor pentru exercitarea plu- 
găritului și mat ales pentru 
evitarea inundațiilor, hotărtre 
la care s'a ajuns în confe
rința de studii este crearea 
unor bazine mari în întreaga 
țară prin acumularea apelor.

Viitorul proect de lege pre
vede că toate râurile țării 
sunt destinate atât pentru con
sumul cu apă al orașelor cât 
și pentru necesitățile agricole 
in special (a orezării, în ceea 
ce privește cursul râurilor to
rențiale se vor amenaja o se
rie de diguri pentru a stăvili 
apele tn caz de inundație. 

vea o Capacitate dc 5000 t. 
silozul pentru mifteneu ne
prăjit, va avea o cațpacitrie 
dc j3.000 tone, iar actualul 
siloz pentru cocs, cu o < a- 
pacitate de 3.000 tone, va 
iii rezervat minereului pru 
jit de Ghelar.

Pentru construirea acestor 
silozuri, au fost necesare im
portante cantități de mate
riale de construcție, prin
tre care și 4.000 m. c. scân
duri, 7,000 kg. cuie «tc.

.Aceste mari lucrări, au 
necesitat slparea unei fun
dații dc 600 m. c. lucrare 
<are a cerut mari eforturi 
din <auza umpluturii de sgu- 
r.i care este mai tare ca 
piatra.

O alU lucrare necesară a 
fost prelungirea liniei ferate 
normale dela gara .C.F.R. 
la silozuri, acestea fiind si
tuate la o distanță aprecia
bila de capul de linie nor
mala, pe un teren accidentat 
ceace a necesitat lucrări im
portante care în prezent sunt 
gata.

Până acum, uzinele l.M. 
S.-Hunedoara au prelucrat 
minereu de Ghelar, care 
înainte de a fi introdus în 
furnal trebuie prăjit, precum 
Și minereu de Krivoi-Rog, 
importat din Uniunea So- 
\ ielică.

După terminarea acestor 
importante lucrări, uzinele, 
vor putea întrebuința atât 
minereu de Ghelar cât și 
minereu de Jugoslavia lî- 
monită; miner, u care nu ne
cesită a fi prăjit.

Desăvârșirea acestor lu
crări, va da Uzinelor I.M-S. 
I I unedoara mari posibilități 
de desyoltare și de mărire 
a producției. Pe lângă a- 
ceasta, mecanizările vor face 
disponibil un mare număr 
de brațe de muncă, ,a căror 
lipsă se simte la I. M- S. 
Hunedoara,

In prezent, sunt efectuate 
o mare parte din lucrările 
de mecanizare. Bine înțeles 
continuarea lucrărilor este 
o sarcină de onoare- Mun
citorimea de aici depune 
toate sforțările pentru a ter
mina cât mai curând lucră
rile de mecanizare, pentru 
a putea produce cât mai cu
rând posibil mai mult fîer 
pentru întărirea și propăși
rea economiei noastre națio- 
nalo.

Ing. C. Brădățeanu, coresp

începând dela 15 luliz a. c. 
vor începe Impunerile 

meseriașilor și liber 
profesioniștilor

BUCUREȘTI 28. <Ager- 
pres>. Intru'cât până la data 
de 15 Iulie impunerea între
prinderilor comerciale și in
dustriale va fi irevocabil ter
minate în toată țara, Minis
terul Finanțelor a hotărit ca 
dela 15 Iulie a. c. să se În
ceapă impunerile meseriașilor 
și liberi profesioniștilor.



ZORI

EVENIMENTELE ZILEI
în anii luptei îmjpotriva agre
siunii germane. No; am rea 
lizat aceasta datorită efortu
rilor continui (ale (l Imunii So
vietice dea ,labil; relații fră- 
»ești cu Polonia democrată 
și datorită faptului ca oa
menii de avantganl., ai ]'<> 
Ionici, cari exprimă gândii-' 
rile și sentimentele poporu 
lui polonez, s'au pătruns de 
aceleași năzuinți generoase 
in ce privește poporul so
vietic.

Acum a devenit dar ,ă 
prietenii polonezi sunt îndrep 
tațiți să considere prietenia 
sovjeto-polonă drept cea mai 
bună garanție a independen
ței Republicii Populare Po
loneze, a puterii și înflo
ririi ei.

Astăzi s'a dat public ităț;i 
declarația miniștrilor Aface
rilor Străine ai celor opt 
state cu privire la recenta 
conferință dela Londra re 
feritoare la Germania.

In această declarație se a- 
rată că națiunile europene,,

Sțrmanâ 
nu tiebuc sa permită repeta 
rea agn-Munii germane. I a 
arată totodată de cecace 
ni-voe națiunile pentru a 
consolida paQ-a și a grăbi 
refacere e( onomică postbe
lic .1 a i n ilor europene.

Xuniai Lniuiiea Sovietică 
și țările iiouii democrat ii, 
după cum reiese iljn declara 
țic au putut sa prezintp un 
asemenea program referitor 
la chestiunea germană care 
sa corespunda intereselor tu
turor națiunilor șî sâ se.r-, 
\<as< . în mod real cauza1 
păi ii, a demoi rației și so
ciali imului.

In -încheere, îngăduiți-mi 
să-mi exprim recunoștinț i fa
ță de guvernul polonez și 
față de D-voaStrâ domnule 
Președinte și domnule Mi 
nistru a 1 Afj> urilor Străine 
personal și vă mulțumesc, 
vouă în mod special, cetă
țeni ai Varșov;ei, pentru os
pitalitatea și prietenia ce a, 
fost acordată delegației sa 
vietice și reprezentanților ce-

lorlaltfc ț.ui prietene care aij 
I art-ii ipat la conferința de
la Varșovia.

Traiasi â noua polonie, in 
dependenta și prieten i noas 
lia!

Trăiască Varșovia cap - - 
lala poporului polonez! Sâ 
trăiască și sa se întărească 
alianța dintre Uniunea So- 
' ietica și Republica Polo
neza ! | raiasi < prietenia po
poarelor unite în aceleași as
pirații spre progres cil ale 
popoarelor Uniunii S<>\ ti
ne și ale Poloniei Dctnocra 
te Populare!”.

O nouă etapă a ofensivei 
de pace pe care 6 desfășoară U. R. S. S. 
și țările nouei democrații, — scrie CE SOIR

PARIS. Comentând decla
rația Conferinței din Varșovia, 
ziarul „Ce Solr“ scrie că a- 
ceastă declarație reprezintă o 
nouă etapă a ofensivei de 
pace pe care o desfășoară 
URSS. și țările nouei democ
rații, In interesul tuturor po 
poarelor.

Programul elaborat la Var
șovia reprezintă chezășia pă
cii și garanția securității ve
cinilor Germaniei.

„lată de ce, încheie ziarul 
se poate Înțelege tulburarea

Solemnitatea închiderii 
serbărilor centenarului 

anului revoluționar 1848 in Capitală

Să realizăm o cotitură în munca 
organizațiilor de partid

velul pe care I a avut ședința 
de Comitetul Județean, dând 
prin atitudinea lor exemplu 
de poziție crilică șl în special 
autocritică, pentrucă tov. din 
organizații să poată primi un 
ajutor real pentru a se deba
rasa de anumite lipsuri și 
greșeli care se oglindesc în 
munca organizației.

Ei își vor face prin acea
sta datoria față de Partidul 
clasei muncitoare față de în
tregul popor muncitor din 
R, P. R, B, Someșfeleanu

(Urmare din ipag. I a) 

gure ale seriozității Parti
dului.

In zilele care vin, vor a- 
veâ ioc asemenea ședințe de 
prelucrare a Rezoluției Ple
narei a ll-a a C C. al P.MR. 
in organizațiile de plasă, in
dustriale, până jos în 
organizație de bază.

Activiștii partidului 
participat la ședința 
a Comitetului județean trebue 
să insufle acestor ședințe ni-

fiecare

care au 
plenară

stârnită la Washington și în 
guvernele care s; adâDOS 
tesc în spatele Statelor Coi 
te, căci aceste guverne au 
adoptat calea opusă. Decla
rația din Varșovia 
o gravă acuzație 
politicii Inspirate 
sh'ngton“.

SOFIA. Declarația confe
rinței miniștrilor de afaceri 
străine ai U.R S.S., A băniei, 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Ju- 
goslaviei, Poloniei, României 
și Ungariei, cu privire la ho- 
tărîrile conferinței dela Lor.- 
dia asupra Germaniei au fost 
publicate de ziarele de după 
amiază „Trud“ și „Naroa” 
ca șl in ediție specială de 
ziarul „Otecestven Front."

Declarația celor opt a 
nistri de afaceri străina a 
fost primită cu profundă sa
tisfacție de opinia publică din 
Sofla.

reprezintă 
împotrivă 
de Wa

BRESCIA Sâmbătă ia 
prânz a fost proclamată gre
va generală timp de două 
ore, în urma întreruperii ne
gocierilor cu plivire ia indett 
nizațlile de scumpete, cerule 
de muncitoii.

BUCUREȘTI 28 (Agerores) 
Pe stadionul Giulești din Capi
tali s’au desfășurat Duminici 
serbările de înehtere a come
morării anului Revoluționar 1848.

La serbările de după amiază 
au participat dnii prof. Petre 
Constantinvscu Lșl primvicapre- 
ședinte al Prezidiului Marei A- 
dunări Naționale. Ion Niculi vice
președinte al Prezidiului Marei 
Auunări Naționale precum și 
tov. Lluba Chlsinevschl, Con
stanța Crăciun și d Ronaulus 
Zăroni, membrii ai Piezldiului 
Marei Adunări Naționaționale,

Guvernul a fost reprezentat 
prin dnii: Dr. Petru Groza Pre 
ședințele Consiliului de Miniștri, 
Teodor lordăchescu Ministrul 
Lucrărilor Publice, Octav Live- 
zeanu ministrul Artelor și Infor 
mațiilor, Standu Stoian ministrul 
Cultelor și tov. I. Vințe ministrul 
Silviculturii, deasemsnl au fost 
prezențl numeroși membrii ai 
corpului diplomatic, precum și 
numeroase personalități din viața 
politică șl culturală a țării no
astre.

La orele 18 30 in fața unei 
Imense tribune, echipele in pi
torești costume naționale din 
toate colțurile tării au început 
defilarea, apoi ansamblul corului 
muncitoresc a Intonat imnul 
R P. R.

A vorbit apoi d Octav Live- 
zeanu ministrul Artelor și Infor
mațiilor care a relevat, că prin 
aceste manifestițli artistice cu 
caracter popular se inchee ser
bările comemorative ale anului 
revoluționar 1848.

După ce a evidențiat formele 
diverse ale serbărilor desfășurate 
la Blaj, la Islaz, în Capitală și 
in restul țării șl după ce a evo
cat momentele Importante ale 
revoluției pornite acum '100 de 
ani reliefftnd în deosebi figura 
lui Nicolae Bălcescu, d. ministre 
Octav Livezeanu a spus că fap

tul care a culminat comemora
rea anului revoluționar 1848 a 
fost ziua de lllunie 1948, când, 
Marea Adunare Națională a vo 
tat actul revoluționar al naționa
lizării întreprinderilor Industriale, 
bancăre, de asigurări ci transpor
turi, lege prezentată de guvern 
după propunerea Partidului Mun
citoresc Român.

Acum 100 de ani la 11 Iunie 
populația Capitalei în marș re
voluționar început la Islaz la 9 
Iunie, Impunt a formata guver 
nulul provizoriu și înlăiurerea 
domnitorului Bibescu. Naționali 
zarea a arătat că în ce măsură 
au fost îndeplinite Idealurile re
voluționare de atunci după un 
veac, prin lupta clasei munci
toare condusă de avaDtg-rda sa 
Partidul Muncito’esc, Român 
căruia i se alătură într'o alianță 
firească și strânsă, țărănimea 
muncitoare șl intelnctualitatea 
progresistă, fiindcă-așa cum spu
ne în raportul 6ău politic tfene* 
ral, secretarul general al Parti
dul Muncitoresc Român și prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri tov. Gh. Gheorghiu Dej, 
„istoria ne Învață că păstrătorii 
și continuatorii adevărurilor tra
diției naționale ale poporului 
nostru și ai tradițiilor luptei so
lidare pentru un viitor mai lu
minos, sunt oamenii muncii, par
tidul oamenilor muncii și nu ex- 
ponenții acelei oase care a tră
dat revoluția din 1848, arătând 
apoi că timp de un veac au îm
piedecat realizarea cerințelor ei.

D. ministru Octav Livszeanu 
și-a Inchslat cuvântarea aducănd 
mulțumiri tuturar celor ce s’au 
străduit pentru reușita serbărilor 
comemorării anului revoluțio
nar 1848.

Serbarea a continuat prin exe
cutarea unul frumos program de 
cântsce și locuri după care a 
urmit premierea celor evldențlați.

Recensământul Profesional al Tehnicienilor
Prin Decizia Președinției 

Consiliului de Miniștri, Co
legiul Inginerilor din Ro.iiî- 
■da este însărcinat cu efc 
luarea recensământului teh
nicienilor intre 1-4 Iulie crt.

Scopul acestui rci en.*a 
mânt este alcătuirea unei e- 
vidențe a tuturor tehnicii 
nilor din R.P.R., a 10 ului 
•,nde activcaza și a specia 

la iții [oi.
■ Categoriile de tehnicieni 
ce minează a Ji recenzați 
sunt:

a) Inginerii de otice spe
cialitate, arhitecți, geologi, 
chimiști, fizicieni, cu diplo
me de orice fel, (recunos
cute sau nu), indiferent da 
că activează sau nu în pro 
fesiune, dacă a obținut di
ploma după anul 1900.

b1 Subinginerii, conduc 
torii tehnici, operatorii to
pometri sau^cu școli echi
valente, care au obținut diJ 
ploma după anul 1900.

c) Absolvenții liceele in
dustriale. ai ș( olilor superi
oare de meserii sau ai șco
lilor echivalente, aflați în. 
întreprinderi sau instituții, 
cari ocupă funcțiuni cu ea-' 
racter tehnic, având diplo
me obținute după anul 19 io.

di Tehnicienii de orice 
specialitate Cari îndeplinesc 
funcțiuni destinate ingineri- 
lor, indiferent dacă au ab

solvit sau nu școli tehnice 
speciale, nascuți după anul 
1880.

el Desenatorii tehnici, fără 
Ș< oală specială, <’aM execu
ta profesiunea lor in între
prinderi cu <aractcr tehnic, 
miscuți după anul 1890.

f ormularele de recensă
mânt și tablourile recapitu 
lative tip. A, vor fi ridi
cole - i d, pasc de reprezen
tanții întreprinderilor mii in
stituțiilor pentru salariații 
lor. Liberi profesioniști și 
salariații din întreprinderile 
cari au sub 5 tehnicieni vor 
ridica și depune personal fi
șele respective.

I’entru județul nostru se
diul de unde se ridică și 
se depun formularele, este- 
Serviciul Tehni(J Județ a 1, 
iar în întreg județul vo' 
funcționa 7 secții cu servi
ciul între oi'elc 7-14:

Secția Deva, la Serviciul 
Tehnic județean Camera, 4 
dela Prefectura, pentru ora
șul Deva și plasa Pjeva/.

Secția Hunedoara, la Pri
măria orașului Hunedoara, 
pentru orașul și plasa Hu 
nedoara.

Secția Brad, la primari 1 
orașului Brad, pentru ora
șul Brad, plasa Brad și pla- 
sa Baia de Criș.

Secția Petroșeni, la t-’ri- 
maria orașului PelroȘeui 
pentru orașul Petroșeni, nla- 

sa Petroșeni și Plasa i- 1
Secția (Irăștie. la prin • 

ria orașului Qiaștie p-. 
ora | al < )r.,ști -. plasa ( »r. ; 
și plasa 1 >eoagiu.

Si c ția I lațe g. la J'ib . 
ria oijșului Hap g. p. . 
orașul 1 laț g. p’a~ 1 H 
și plasa Sarmiseg tuz '■

Secția Iha. ]a I’nmar' . 
comunei 11a, pentru p- . 
Hia și plasa Dobra.

Ridi.an.-a formular,.],,; ,j 
tablourilor rc apituboiv.
A. se va face de rtpre/en- 
tanții autorizați ai limtit.ro 
lor și întreprinderilor în zi
lele- de 26-30 Iunie a. p:. 
vor aduce o adresa din par 
tea Instituției sau Intnpri-'. 
delii in c are sa tic -p -, ,- 
ficat numărul de tehm< 
din fiecare categorie.

Liberii prof( sii,n;șii și 
riații din întreprinderile a i 
au sub 5 tehnicieni, vor , 
di(-a formularele individ.ia e. 
de recensământ in /ilel< de 
28. 29 și 30 Iunie a. c

Depunerea formulări 1 >>• 
completat ■ in dublu ewr' ■ 
plar se va face de către li
berii profesioniști și tehni
cienii din Întreprinde rile cu 
mai puțin de 5 tehui, ien; 
dela 1-3 Iulie a. c. până la 
ora |2, jar întreprinderile 
și Instituțiile vor depune 
formularele și tablourile rc- 
<■ i,j)itulalive tip A, dela 1-3 
Iulie până la ora 2o.

limtit.ro

