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Să dăm avânt
întrecerilor socialiste In producție
Prin ;n tul ,n \<i|u|ion,ir j| 

naționaljz.u iț, jnunr itorime i 
fub l oiiilui < re.t I’. M. R. ,i 
*nmls ilin ghiarele |ți âpât <țt 
al* capitaliștilor m.ii‘ea par 
t<" ît mijloacelor dr proiltu- 
țir, flcvelljlfd stăpâna
in litrcpi imiț i ile Jir ( arc a 
fost exploatata, inireprindci 
caic vonstituic mi puterni 
se< tor socialist in economia 
noastră naționala, meni' sa 
fOiitrjlme la ridi arca nivelu
lui de viața a poporului num 
vilor.

Deaccca, -muncitorimea a- 
cestor întreprinderi, trebuie 
Si intim <■ < a mai bjne și mai 
organizat: pentru a prodm.’e 
cât mai mult, < ât mai cftin; 
iar produsele să fie de cea 
ouai buna calitate.
, 1'ară îndoiala, în intrei rtn- 
derile din județul nostru, ma
rca parte a muncitorimii de
pune eforturi pentru a ridica 
țnodirția țși productivitatea 
•iiuncii, trșa cum se întâmplă 
în nunele din Valea Jiului 
unde se .realizează mari depă
șiri de norme, așa cum se 
Întâmplă în Munții Apu - 
seni, unde muncitorii scot 
tot mai mult aur, așa cum Sy 
întâmplă la 1. M. S-Hune 
«loara unde programul de 
producție este depășit în 
fiecare lună. Ridicarea plat- 
fonului ța munca în acord c 
Mo un stimulent puternic în 
acest sens și dă rezultate din 
cele mai bune.

Mijlocul principal prin ca
re s’ati putut atinge aceste 
rezultate au fost întrecerile 
in producție întreceri cari au 
un rol important. «Xcuiri când 
țnuneitorimea este stăpână 
in întreprinderile în care ,ț- 
crează, tde capătă un carac
ter nou, devin întreceri so
cialiste, așa cum precizează 
și rezoluția celei de a II t 
plenare a C. C. al P. M. R.

Simeria au obținut succese frumoase în muncă
Sa realizam cea mai mare eco

nomie de combustibil, și u'ei, de 
materiale, să înlreețincm cât mai 
bine locomotivele și u'îlajul, să ntr 
lipsim nici’o zi de'a lucru, să re
ducem la minimum clieltuelile de 
rej^e și în special sâ nu intâir 
ziem trenuiile nici’uu minut. a- 
cestca sunt precocupărilc fie ărui 
muncitor dela Depoul de locoinolivo 
Simeria. pentru care luptă, și in 
a căror realizare au obținut suc- 
eese frumoase.

Importante econonii de 
combustibil

Bar să lăsăm faptele să vorbească^
Economia de combustibil și u« 

leitiri, este una din preocupările 
mecanicilor și fochiștilor, Locomo
tiva 230.314, condusă de echipe!» 
Ctibi Ludovic, mecanic și Pușcaș 
Vasrle în schimb cu mecanicul Al- 
bu losif și Țetea loan, a reali
zat «ea mai inare economie de coin„ 
busitbil în întregul dep-ou -— 39 
la sută, — economie dea-emeni 
fruntașe pe întreaga țară. Dar nu 
numai atât, loco.noli a Ie. este cea

Nu e t<- îndeajuns daca iui nu 
măr <|r mun< pori dintr'o in
tre) i imlere realizează reror 
«îmi in prodmție, in timp 
< c i t-ilalți d(sd)< a indep'in 
nonn< l<-, nec< tf < a mun- 

.< iioriim a Li totalitatea ei să 
li Jmtremdâ in lupta pentru 
tnariia a pro.lm ției și a pro 
<lm tiv ,t.i(ii muncii,

sa fie antrena 
ta p-, niru a se putea apropia 
cat luai mult de fruntașii pto 
tlurțici care trebuie să 
constituie fin țt'xemplii pi ntm 
ceilalți muncitori.

Marca importanța a între
cerilor socialiste nu este ia
să cunoscută de toți mu, ci
tării din întreprinderile ju
dețului nostru.

Astfel In 1. M. S. Jluned' 
ia. nu sunt pntrunale toate 
secțiile in întrcceri, La șe
dința plenară a sindicatului, 
tare s’a ținut zilele trecute 
pentru analizarea desfășu 
rii muncii deci și a întrec țj. 
lor, a participat un num .< 
mic de. muncitori, iar produc 
fixitatea muncii, pe luna Iu 
niccu excepția turnătoriei a 
Scăzut din această cauză pe 
întreaga uzină.

l-a Călan. deși muncitorii 
știu ca sunt în întrecere, nu 
s a dus o muncă de lămurire 
in neajuns pentru a arăta. 
Importanța întrecerilor. pie- 
pim și faptul că dacă un 
muncitor produce mai mult, 
c mai bine retribuit'.

La Atelierele C- F. R. Si 
mieria, muncitorii; au reușit 
până acum două luni să fie 
printre primii din țară, Acea 
sta s a putut realiza prin ze
cile de mii de ore supliir.en 
tare, prestate de muneito i. 
LĂcum când orele suplimcn- 

__  I. BRANEA | 
(Continuare în pag. /-a)

mai bine întreținuta, cea mai cu
rata. Dr ascmei'ni Io.om. 210.057 con* 
dusa de mecanicul Irintie Petru și 
fochistul Popa Aure! a realizat o 
economie de 30%, locom. 230.131 
condusă de mecanicul Rot Oheor- 
glie și focii. Cojocarii Vasile, a 
realizat 27%, locom. 230.257, con
dusă de mec. Lupuș Pe ru și focii. 
Dan loan a realizat 26%. Au mai 
realizat economii mai mici locomo
tivele conduse de mecanic i Vodă 
Petru, Burlacii Nicolae, Aropei T., 
și alții. In general, pe întregul de
pou, in luna Iunie, s’a realizat o 
economie de combustibil de 14%, 
ceeacc reprezintă o importantă can
titate de cărbuni, din întregul con
sum pe o lună. Această economi , 
pe lângă ca aduce un câștig mii, 
bun mecanicilor și fochiștilor, a- 
duce o contribuție serioasă Ia ef- r 
finirea transpoțrturilor feroviare.

Deascmenea mecanicii, fochișlii i 
ioți cei ce concurează la serviciul 
de circulație, au obținut un mare 
succes prin reducerea întârzieiii tre
nurilor din cauza tracțiunii. Ast’e', 
In luna Iunie, totalul minutelor în-
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^dumomca a avut loc la ‘O c va

Prelucrarea Reioluției Biroului Informativ asupra situației din 
Partidul Comunist din Iugoslavia cu activul de partid al Orga

nizațiilor Județene Deva și I. M. S. Hunedoara 
Expunerea tov. Vass Ghizela membră supleantă în C. C. al P. M. R,

Iu vederea preiunari Rezoluției 
Biroului Informativ- til Partidelor Co
muniste și .Muncitorești ampr.i si
tuației din Partidul Comunist diu 
Iugoslavia, Dumineca la o a It a 
avut loc tn sa'a1 cinematografului 
,.Progresul’1 din Deva, o ședinții 
a activului de baza al organizației 
județene P.M.R. Hun d aaD-va șl 
I. M. S.

După descliidci ea ș dinței de că- 
tre to*v. Andrei Duduia, secularul1

După

BRIGADA
nare a 

șantierul național
dfclaBumbeșt-Livâzeni s’a înapoiatacasă

In ziua de 11 Iunie a. c. tinerii 
din Brigada 10 a Deva, s’au întors 

după trei luni de munca volan 
tara — depe șantierul națio al „Citi. 
Ciheorghiu-Dej'’ de’a Bumleși Lir 
vezeni

Un numeros public a venit șa 
întâmpine cit flori la gara pe ti
nerii brigadieri, ai atânduși astfel 
dragostea și recunoștința pentru cei 
ce au contribuit la recoiulru ț a și 
întărirea economica a țării noastre.

t.irzia.le la trenurile de călători s’au 
redus la 19, iar la cele qe niarfăl, 
la 350, ceace reprezintă o redu1- 
cerc cu 50% față de luna ; rccedentă.

La uleiuri, deaserrenea 
sau realizot economii

Șeful de echipa Macovei Cili de
la armătură, ca și ineieriașii Chira.1 
Alexandri^ Serdi.erco Nlcola ■, Gru- 
escu Solomon, etc. repara cu în- I 
grijire aparatele locomotive or, iar 
bunele rezultate se și văd. In luna 
Iunie, alături de interesu' mecani
cilor și fochiștilor, pc lângă că au 
întreținut în hune co vdiț mii apara
tele locomotivelor la ul i s’a ica 
liz.at pe luna Iunie, o economie de 1 
ulei, pe întregul lepou de 5%.

Deasemenca tov. Podea Nicolae, 
turnător. Kovaci Isailă, lerar, Pa'- 
cău Ion, lăcătuș, Ghiț Simion și 
Vesa Aurel dela aparate, speciale 
(vitezometre) Wal Ludovic și Cer« 
nel Alexandru, precum și alțiiț,

I H
(Continuare In pag, III a) 

jtidețenei Hunedoara Deva a P.M.' 
R„ a luat cuvântul Iov. Vass (jhi- 
zela, membră supleantă iu Comitetul 
Central al Partidului .Muncilore-c - 
Român.

D-sa a început a aiâla încercă
rile rcacțiunn inferitaț ona'e de a d:( 
amploare situației creiate în urn a 
excluderii P.C.I. din sânul Ii r.rnlui 
Informativ al Parlide’or Comuniste 
și Muncitorești, subliniind apoi po
ziția hotărîtă luată de partidele co-

trei luni de muncă voluntară

10-a DEVA 
lucTat pe
„Gh. Gheorghiu*Dej“

După o scurtă defilare — cu fan
fara în frunte — pe străzile ora
șului, in timpul căreia brigadierii 

îmbrăcați in noile uniforme pri
mite. pe șantier au ovaționat 
îndelung Partidul Muncitoresc Ro) 
mân ți pe tov. Cili. (ilicorghiu-Dej 
s’au îndreptat spre sediul U.T..M. 
unde au fost întâmpinați de repre
zentanții P.M.R , U.T..M,, reprezen
tanții autorităților civile și militare 
care îe-au urat bun venit.

Vorbind in numele Comitetului 
Județean al l’.M.R. iov. Ion Ruda, 
a felicitat tinerii brigadieri hune- 
doreni pentru frumoa-e'.c iczullate 
ob(inute in muncă, aralând că aceste 
succese >e datoie.c noului spirit -în 
care întregul nostru tineret a fost 
educat de călre Pa tidul cla ci mun- 

(Continuare în pag. Jl-a)

Sarcinile cari stau în fata
9

Uniunii și a muncitorimii 
miniere

Ziarul „Viața Slndi.a'a-’ organ al 
C.Ct.M. publică un articol ic.nnat 
de tov. Miltai .Mujic membru su
pleant în C.C. al P.M.R. deputat 
de Hunedoara și preș-dinte al Uni
unii Minere in legătura cu sar.i 
nilc cari stau in fața Uniu-.iii și 
a muncitorimii miniere. PubI cânt 

partea din articol care se ocupă 
cu aceste sarcini.

*
In viitor Irebue in aceast i lupta 

sa întărim vigilența, iaci eîemen- 
ăele care stau iu slujba dușmanului 
recurg la acte de diversiune și sa
botaj, voind sa compromită noua 
conducere a înlieprindeiilor. t 

frebue sa depunem o munca u- 
riașa, treime sa mobilizam toata 
muncitorimea mincră," în așa fel ca 
fiecare muncitor să simtă câ este 
o datorie a lui de a vegbia la a- 

niuiiist*' -i muncilun - ti din Iu r.ej 
întreaga ia -i de t .a e < e, a i zaule 
Partidului no-Jru. împolri a dr.ieș 
rii condu erii P.C I. de'a inia maj-a 
xistă leninista.

rrccând la ana'iza abaterilor să
vârșite de conduci-n a P.C.I Iov. 
Va a arătat apoi că punctul cul
minant în politica nefastă a iui 
Tito -i a conducerii PC.I. îl con
siliile alitudtnca du>manoa ă față de 
U.R.s.S. Cor.diiia'.oiii ugojavi i-4 
permit să compare l’niur.ea Sov i ti 4 

fr— deocamdată -ingurul rial socia
list din lume care pr ii Revoluția 
din Octombrie a devenit un cern-, 
piu pentru lumea întreaga și carq 
a sabat popoarele de barbaria fas
ciști, cu țările imperialiste Arte 
glia și America A prezenta a-tfel 
Uniunea Sovietică a vedea . tfet 
Revoluția clin Oc'ombiic. iiucamail 
i itibifi.a de to! Irn la ma- i.iâie- 

ninistlt. in-eamnă -radare.
Revoluția din Oc'ombrre n’a lost 

numai o revoluție a proleianatfa- 
lui rus, ci are o iinjorianțj inter
naționala. R- voluț'a din Octombrie 
a sprijinit lupta popea clor din iu. 
mea întreaga Consecvcn'a i’cl- 
ptilor Revoluției din Octombrie, U- 
niunea Sovietică a folosit toate tri
bunele pentru a -Iu o lup'ă coti-ecJ 
venl.T pentru j acea, liberla'.ea și « 
dvțrendența popoarelor. Ea a de
venit o forță economici recu .o cuLă 
(Iliar și de către forțe i- impc- i- e. 
Uniunea Sovietha. co-i.iu â de Par
tidul Comuni-t (bolșevic) a reușit 
după cel de al doilea război mon
dial sa creeze o forța noul — 
frontul unic socialist — o forță 
de ternul pentru imp.eiia’.ișii Acest 
lucru a devenit ui la (or botăriter 
în noua situație ere a'â dup! cot de

(Conti'iuare n pag.

pararca Imnurilor | oporului.
Până in prezent t niunra noastră 

a tăcut față numai î.i parii- sar
cinilor sa c. După in itaninhle tia- 
se dela ședința al Uniunii
și dela ședința Executivei, pașimț 
cu mai mult e'ait în mu.ua pen
tru lic-llidaria lip unlor, țxiitru în
tărirea sințlicale'.or i.oa-lre «i ț ■ rn 
asigurarea unei producții di căr
bune de fier -i de aur, într’o can
titate cât mai mare, cât mai ef- 
lina și câl mat buna

Pentru acea-ta c-l. neve a- să du
cem munca pe teren și sa fade- 
plinim planul de munca pc peri
oada 15 Mai 7 Nocmbrie.

In noul p’an de muncă Uniunea 
a tras învățăminte din greșelile ac
tivității trecute. Sarcinile de vii
tor suni

(Continuare In pag III a)
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C. F. R. Simeria datorită voinței și condiției 

fizice a dispus de „Mica" Brad cu 4—1 (2—0)

, In fața unui mare nuim.r 
de spectatori s'a disputat D" 
(minit a 11 Iulie a. c., pe sta 
dionul F. R., din Simeria. 
miatt liul amical dc fool hali 
dintre echipele divizionari- 
ale județului nostru, C. F. 
R. Simeria și M’- a din Brad.

Ci: toate că gazdele 
di.'j u<. -lestul de
țpaspeți, cu scorul dc 4 — 1 
la pauză 2 - o, totuși tre 
buc să remarcam superiori 

punct de vedere 
brădeniloi. |O< nț 
de ceferifti, cad 

o con1 -♦><- fizic i 
bună și o voi-iții 

au dat mal'

a.’
U70.' de

lalea din 
teclmic al 
desfășurat 
-posedând 
mult mai
lextiaordinara, 
chului o notă spectaculoasă

și dinamica- posedând toate 
aceste condițiuni, pe C ire 
paspeții nu le aveau, sime 
riemi au avut majoritatea a?' 

țiunilor < are s’au terminat , u 
schooluri la poartă. Daca am 
ține seamă de ocaziile c)are 
ratate, Scorul ar li trebuit 
sil |i« astronomic.

A<est joc a fost revanșa 
cc-lui disputat Duminica tre
cută la Brad, unde rezulta
tul a rămas neschimbat d 
la început o — o.

Nu putem trece cu vcd> 
rea, fără ca să luăm atitu
dine față de acțiunile nespor 
tive, petrecute la acesi match 
săvârșite ele Bera (G. I-' , . 
bimer; 1,1 și Țigu 'Mica).

il’rimttl di < are ncntii mai o 
cup.it în coloanele ziarului 
nostru, lovește intenționat 
pdvcrsarul, în momenlui 
când este deposedat ele ba ■ 
Ion. DeaSctneni este de con 
-damnat gestul lui Țigu, cate 
a apostrofat arbitrul la o pe 
naiizari p<- care nu i a con 
v<mit, Iiind «eliminai imediat 
despe teren La fel, trebue . 1 
atragem a tențiunea conducă 
lorilor cluburilor de a ia.-e e 
ducația juriiiorilor asupra 
-disciplinei care treime si 
domnească pe teren, precu ri 
și de a s<- supune di ' iziil -r 
dale de aibiui-

t'ioalurile au fost marca c 
Î11 ordine de Bretoi I, de 
două ori.
toi HI 
pentru 
-nalt)-.

Sau
jnan și Bretoi Ț dela învin 
gaturi, ia r dela învinși Go 
4 tun.

Brctoi II și Bre 
pentru simerieni. 
Mi( a, Iancu din

iar
pe-

„Dinamo A.“ a învins 
jjZideniceu una din fruntașele 

echipe cehosloace cu 4*1 (3-0)
Be stadionul (iiuli^ti din 

< „pilala, în fața a 5.000 
spectatori. s’a disputat Du 
mhiii a 1 1 Iulie a. c„'inatch ti 
internațional de loot ball, d n 
tt< echipele Dinamo A- <’ia 
București și Zidenice (Ce - 
lioslovacia).

După un ]<> 1 speCtac ulo-. 
conform așteptărilor, buctit-e 
ștenii au dispus de echipa • e

fio.Jovacă. cu i alegorii cil 
a or de 4 1, după >e la
pauză conduceau < u 3 --

l'un< lele p< litru bucureș - 
teni au fost înscrise în •-» 
dine de Bartha 2, dintre . i 
re primul a fost identic ț u a- 
cela pe care la transform >t 
în m.iti hui cu Cehoslova.it, 
•dintru lovitura liberă de - 
la 2o m ( )/<m și peti 1 lico
rii.

a reușit să obțină un draw cuG.S.D.M.

2-2 Ci
Un giol stil Baralky aduce ega'area bucureștenllor în minutul 85

. Sâmbătă io Iulie a- c.. s'a 
disputat pe terenul O. S. P. 
din Deva matchul de foot- 
Ball dintre gruparea [orală 
G- S. M- D- și Grivița C. F, 
)R. București. 
r înainte <le a trece însă la 
cronica jocului, tixbue să a- 
îatăm că publicul din De
va a fost profund indignat, 
când pe teren, bucureștc.iii 
au aliniat o echipă formată 
din juniori — cu excepția a 
2 sau 3 jucători titulari ai ad 
devăratei divizionare Gri - 
vița C. F. R.

După aproximativ 15 mi 
nute dela începerea ma'cliu 
lui, gazdele beneficiază de 
un penalty, care este tran
sformat de Maschalko. A- 
cest prim goal încurajează p(- 
gazde și în a^elaȘ timp, p-.me 
pe bucureșteni să-și incor - 
deze forțele și să ia jocul mai 
serios, jocul devine aprig, 
și bucui'eștenii reușesc să e- 
galeze situația prjn Gogona

tu ,care înscrie la o fază co.i 
fuză în fața porții. La un 
scurt interval, G.S.M.D. își 
mărește avantajul prin Me 
lente, care marchează un 
goal de toată frumusețea.

Sci t ul aceasta ele 2 — 
car< 
și cel 
gazde 
când 
și--au 
tundă, după unele schimbări 
tăcute în formație — benefi 
riază de o lovitură liberă 
dela 30 m. și pe care Nicola-i 
o transformă în goal sistem 
Jjarat'kj.

S’au remarcat: Gligor, Ma 
schalko Dărăbuț ,și Mc- - 
lente, dela G. S, M. D. iar 
dela bucufeșteni, Nicoiau. 
.Menghel și Oprea.

. A arbitrat corect d. Cizliki.

L
‘ lăsa impresia că va |i 

final este menținut de 
până în minutul 85, 

bucureștenii — care 
revenit în repriza se
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Calendar muncitoresc
Soardtr.4 45 IU1 tf,c-
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Miercuri
1789—Luarea Bastiliei: Sărbătoare 

na|ională a poporului francez.

1947—Arestarea trădătorilor de țară 
național-țăraniști la T"ăinadău.

LUAREA BASTILIEI

La 14 IiMie 1789, in timp ce Re
gele Ludovic al XVl-lea și nobilimea 
sabotau lucrările „Statelor Generale”- 
poporul din Paris se revoltă și ia 
cu asalt închisoarea fortăreață Ba- 
stilia, eliberează p cei deținuți a- 
colo, dă foc Închisorii și o dărâmă 
până in temelii.

La Bastilia regimul absolu ist în-, 
chidea îndeosebi pe cei ce mani
festau opinii revoluționare și pro
gresiste.

14 Iulie este nu numai sărbă
toarea Franței oi a întregii omeniri 
progresiste.

remarcat: Lovas,

*
1 înaintea a cestui malch, 
au avut loc .trei matchuri d:- 
fdeschidere furnizate de pi
ticii Simeiiei și a comunelor 
învecinate- jocul acestora a 
fost îndelung apia-id.it dc pu 
blicul spectator, care a ap’e 
ciat valoarea acestora pri ■ 
passitrile și jocul lor de câmp 
jdesiășurat.

Iată rezultatele înregistra 
ie:
k Simcria — Săulești 3 - - 2 
(3 2>-,

Simcria — Tâmpa 2 — o 
(o — o).

Simeria — Uroi o singură 
șepriză 1 — o.

Cetiți și răspândiți ziarul
„Zori IWoi

Presa cehoslo/acâ despre socoliadâ

„Exhibițiile sportivilor sovietici 

un spectacol
. Braga- Ziarele din Bra
ga aduc cele mai mari elogii 
jmăcstriei sportjviloi sov ic - 
tici, care an luat parte ]a 
11 a .,okoliadâ.

Ziarul Rude Bravo ialifi
4 xhibițiilc sportivilor
v ietj< i drept „spectacol di 
ăieuital".

,jSportivii sovietici; c;-.re
Pa’ticjpă pentru prima 

oara la sokoliadă scrie zia 
ml „Brace"; au produs o im
presie profundă’’.

„Oamenii sovietici au a-

de neuitat1

.1

â
so-

ratat spectatorilor arta ]<ir, 
care atinge culmea perfec
țiunii" declara Lijove Nuvii- 
ny".

• ,.Es' bibiția sporturilor o- 
victici, scrie (»brane IJdu, a 
fost cea mai bună din toată 
sQl^oliada. Oaspeții -<>\jeti<i 
„u săvârșit minuni. Sț c 
laturii au privit exercițiile 

lor reținânduși răsufla
rea. Cei care nu au văzut pe 
•o ești sportivi nu au decât de 
regretat".

Sa întors brigada 10-a Deva de pe 

șantierul național
(Urmare din pag. I a)

Gh. Ghaorghiu-Dej
Deva s’a situat printre brigăzile 
fruntașe având o depășire de nor
ma medie de 35,6 “o-

Ca înclieere tov. N. Zamora — 
membru in Biroul Org. U.T.M. — 
I lunedoara-Deva a urat spor li mun
ca pe care tinerii brigadieri o vor 
depune de acum înainte pentru lăr
girea spiritului de voluntariat in 
rândurile întregului tineret din jiv 
dejul nostru având întotdeauna | re. 
tiosul sprijin al Partidului Munci
toresc Român călauziloi ui și în
drumătorul de totdeauna, al poporu
lui muncitor.

citoare, arătând în continuare că o 
sarcină a tinerilor brigadieri e de 
a avea mereu în fa(ă exemplele de 
munca și eroism a 'tinerilor din Uni
unea Sovietică și de a munci și 
pe mai departe cu a.-'eap râvnă în
drumați de Partid și experiența 
comsomoliștilor.

Luând cuvântul în numele briga
dierilor, tov. lordănescu Alexandru 
comandantul brigăzii, și a luat an 
gajamentul în numele tuturor de a 
spulbera toate svonurile lansate de 
reacțiuue în legătură cu șantierele 
naționale arătând că tinerii ce se 
întorc acum dela muncă sunt mult 
schimbați, sunt căliți în muncă și 
au un nivel cultural lidicat deoare.o 
șantierul a fost pentru ei o adevă
rată școală. Ca înclieere tov. lor
dănescu a arătat că dalori.ă elanu
lui cu care tinerii brigadieri hu- 
nedoreni au muncit, Brigada 10-a

IU

Cupa Unității Tineretului
Armata și-a format echipa pentru 

concursurile județene
Greutala: 1.

2. Dănilă M.
Grenadă: 1.

2. ionila Gh.

In ziua de 11 Iulie a. c., 
avut loc o întrunire sporti

vă, organizată pe arena O-S. 
P- din Deva, între garnizoa- 
le Deva, și Orăștie, in ve
derea selecționării echipe - 
lor, care vor jua parte la con 
curusurile pe județ ale Cupei 
'Unității Tineretului.

Iată rezultatele înregistra 
te: ,

100 m. plat: 1. Manole I. 12’’ 2 
2. Harosni Elemer 12" B (Deva).l

80U m. plat: 1. Dan Gh. 2 24” 
2. Stănescu I. 2’29” (Deva).

3000 m. plat: 1. Bunea N. 10’21” 
2. Popescu 1. 10’35” (Deva). |

3000 m. cross: 1. Bunea N.9’55” 
2. Voicu Gh. 10’01” (Deva). |

4x100: 1. JX-va, 2. Orăștie. ( 
800x400x200x100: 1.

răștie.
Lungime: 

2. Nedelcu
Înălțime: 

1,52 in., 2.

9
a

Deva, 2.

1. Oprean 
I. 5,55 m.
1. Goanță 
Lupea Tr.

O-

O. 5.01 
(Deva).
Tr. (Deva) 
(Deva), și

Naghi A. (Orăștie) 1,46. m.

m.

r

Naghi A. 10,82 in., 
lOflâ m. (Orăștie).

Ciobauu V. 63,75 in. 
62,50 in. (Deva).

BUCUREȘTI, 12 Ager - 
preș). Prima etapă ciclistă a 
cursei victoria, desfășurată 
ei i pe traseul București-Giur 
giu. București a fost căști 
gata de Traian Cicomban ca 
re a parcurs distanța in 3 
ore 45 minute și 95 secunae-

Cum se calculează cotele de cereale pe jugăre
Pentru a ușura calcularea cotelor de cereale pe care plugăritnea din Județul nostru 

urmează să le vândă statului,dăm mai jos tabelul cotelor de predare calculate pe jugăre :

Tabel
Cuprinzând cotele de predare pe categorii de exploatații tip. calculate pe jugăre:

Categoria exploatării Clasele de randament media la jugăr

Dela Până la CI. I.

863 kg.

CI. II.

690-863

CI. III.

575-690

CI. IV.

460-575

CI. V.

345-460

CI. VI.

sub 345Jugăre Stânjeni Jugăre Stânjeni

_ 0 1 1150 Scutit Soutit Scutit Scutit Scutit Scutit
1 1150 5 70 143,875 103,590 57,550 34,530 17,265 Scutit
5 70 8 1100 241,710 184,160 125,610 74,815 34,530 17,265
8 1100 17 45 322,280 258,975 195,670 132 365 69,060 28,775

17 45 34 90 402,850 356,810 264,730 195,670 120,855 46,040
34 90 86 125 , 483,420 425,870 333,790 247,465 172 650 90,570

peste 86 125 | 563,990 489,175 391,340 299,260 224.445 115,100

Cehoslova.it


3ZORI NOI

Prelucrarea Rezoluției Biroului Informați» 
asupra situației din Partidul Comunist din Iugoslavia 
cu activul de partid al Organizațiilor Județene Deva și IMS. Hunedoara

(Urmare din pag. I a)

«I doilea război mondial, Tito insa 
privește problema lugo.laviei ca o 
chestiune izolată. In îngâmfarea a 
<■1 ajunge chiar la absurdități, pu
nând problema eliberării lugosla - 
vi<i numai pe seama sa lugosla 
via n'ai fi putut deveni azi o re
publica populai a dacă n’ar fi exis
tai Alinata Roșie. Ce ar li azi 
iii Iugoslavia dacii ca ar fi fost 

■ liberata nu de Armata Rodit, ci 
de ața zisa armată engleza? Deși- 
r;ur ca Iugoslavia ar li avut aceeaș 
soaira ca Grecia, franța și alte 
țări care au avut „noro ui” să fie 
eliberate de așa zi,a armată en
gleza.

Analizând apoi poziția giejită a- 
doptală de conducătorii iugoslavi 
tata de Partid, încercările acesto
ra de a dizolva Partidul în Frontul 
Popular, tov. Vass a arătat că teo
ria după care se conduc ei nu este 
nouă. Ea este teoria 1 uhariniștlor și', 
inenșevici'or, care nu recunosc Par
tidul ca forță conducătoare, care sunt 
adepți ai luptei spontane

Alai departe tov. Vass a apătat 
politica greșta narodnici la, adop
tată de P.C.l. 4

Tito refuză să învețe dela înlc- 
meetorii mișcării revoluționare; el 
desconsidera însăși păreri'e popo
rului și lipsește astfel poporul iu
goslav de cea mai prețioasă armă 
în lupta de eliberare, lipsește po
porul de partidul de lip- nou. Mer
gând pe această linie oportunistă, 
conducătorii iugoslavi s'au situat pc 
o poziție dușmănoasă clasei munci
toare și poporului iugoslav. ț

Conducătorii P.C.l. ca e n’att ne, 
voe de sedii de pa.tid, care n'au ne, 
voe de ședințe de partid nici de 
material de partid, care suni duș
mănoși criticii și autocriti ii, care 
au respins și calcă în picioare mă
rețele învățături ale Parlidu ui, n’au 
prutul să ajungă la a t • concluzii de
cât acelea la care au ajuns, de a 
fi dictatori ai poporului igoslav.i

Arătând că în urma celor întâin- 
plate, conducătorii iugoslavi s’au a, 
pucat să pregătească în grabă un 
așa zis congres, vorbitoarea a sub

Muncitorii și technicienii depoului 
de locomotive Simeria au obținut 
succese frumoase în muncă

(Urmare dia pag. 1-1)

muncesc cu clan în sectorul lor de 
muncă, pentru a contribui cât maț 
mult la bunul mers al depoului.

Ce au realizat muncitorii 
depoului Simeria prin 
muncă voluntară

In afara programului de lucru,; 
muncitorimea depoului de locomo 
tive Simeria, a realizat prin muncii 
voluntară, lucruri frumoase. Astfel 
tov. Ghiț Simion, Măgurcau Aurel, 
ți Wot Ludovic, au construit uu 
aparat sistem Vermorel cu ajulo 
ruf căruia în doua zile, un muncitor 
varuește tot depoul. Acest lucru, 
pana acum necesita, multe zile de 
lucru și multe brațe de muncă. A- 
cum depoul poate fi întreținut cu
rat, fara a se face chellueli mari 
de regie.

Tot prin muncă voluntară, tov. 
Ghiț Simion, Palcău Ion, Raț Va- 
sile și Bardoș Carol, au transformat 
o pompă de aer în pompă de pă
cura, asigurând astfel ainenlarea 
locomotivelor cu păcura, deoarece 
pompa veche e>a defectată si nece
sita din când î.t când reparații, timp 
in care locomotivele nu puteau fi 
alimentate cu păcură.

întreaga munciloiime a depoului 
a muncit deasemenea toiualar peulrur 

liniat ca acest congres nu poale li 
considerai un congres al P.C.l. A- 
cest congres n’a fost pregătit de 
Partid, Delegații la congres n’au 
fost aleși de organizațiile de josț 
Conducătorii iugoslavi au convo al <4 
serie de elemente culaceșli, bur
gheze, elemente streine și dușmă
noase clasei muncitoare, clemente 
care îl susțin pe Tito, care au ne, 
voe să-l susțină pe Tito fiindcă el 
s’a pus împotriva luptei de c’a-ă. A- 
ceastă clicii, care nu reprezintă pro
letariatul, care nu reprezintă pro 
letarialul, care nu reprezintă țără
nimea niuiKÎtoaie, este adunălă pen
tru a ține un congres nu de a 
deșirate problemele poporului, par
tidului, ci de a desbale; simțiți' 
pentru Tito sau Împotiiva lui Tito?

In continuare Iov. Vass a scos în 
evidență unele gre;e i săvârșite de 
membrii Pai titlului nostru duplicare 
a încheiat arătând necesitatea pen
tru membrii Partidului Muncitoresc 
Român de a și însuși temeinic învă
țăturile ce se desprind din grvr 
șelile conducerii P.C.l., de a învăța 
din experiența bogata a Parlidu/ 
lui Comunist (bolșevic) al Uniu- 
unii Sovietice, de a se înarma cu 
teoria mar.xistă-lcninislă, care pune 
In gardă fiecare membru de partid- 
de a nu mai face greșeli.

Expunerea tov. Vass, urmărită cu 
deosebită atenție și interes, a fost 
urmată de întrebări și discuții. Nu
meroși tovarăși au pus întrebări) 
la care a răspuns tov. Vass. I

La discuții, au participat dease- 
meni mulți tov. înfierând tradarea 
conducătorilor iugo.-lavi și luându-și 
angajamentul de a lupta pentru îm
bunătățirea muncii de Partid. {

Tov. Craciunescu exprimă anga
jamentul membrilor de Parlid dela 
I.M.S. de a căuta să înlăture toate 
greșelile în muncă și de ași în
suși cât mai temeinic învățătura 
marxistă-leninistă. In ușindu-ne Re
zoluția Biroului Informativ, noi nu 
putem să nu scoatem în evidență 
aci prețiosul ajutor pe care îl dă 
partidelor comuniste eroicul partid 
comunist (bolșevic) al Uniunii SoJ 
vietice — a șpus tov. Crăciune cu 
Considerăm că ajutorul pe care Par-

descurcarea și știuirea a 52 va
goane lemne de foc, ceeace repre
zintă 5'2 zile de muncă. I

Tot prin muncă voluntară, mun
citorii au curățit incinta depoului, 
care acum are un aspect fiumos,

Muncitorii depoului, mai au și 
alte realizări, cu care se pot mân
dri, Dar aceste realizări nu sunt 
decât roadele disciplinei în muncă, 
roadele faptului că la depoul Sime
ria, in luna Iunie, nu a fost nici-o 
absență nemotivală, roadele colabo
rării între muncitori și tehnicieni, 
precum și interesul conducătorilor 
pentru bunul mers al serviciului^

Dar ziarul da perete nu 
arată nimic

Dar țoale aceste realizări ale mun
citorilor dela depoul Simeria, par
că ar fi inexistente, Ziarul de pe- 
rete al depoului e pustiu, fără ni- 
ci’un articol, parcă toți muncitorii 
depoului ar fi anallabeți. i

Credem că această delăsare va 
dispare imediat, și ziarul de perete 
al depoului Simeria, va oglindi ac
tivitatea muncitorilor, rea’izările lor, 
felul cum ei reușesc să contribue 
cât mai mult la bunul mers al 
transporturilor feroviare — de
care depinde în mare măsură dez
voltarea economiei naționale.

I. B. 

titlul Comunist (bolșevic) al U.R, 
S.S. a venit să i dea Partidului Co
munist din Iugoslavia, ele in ace- 
laș timp un ajutor pe care îl dă 
tuturor partidelor comuniște în mun
ca și lupta lor, pentru a lontli.ui sot 
etatismul”,

Tov. Albii (Orăștie), ana izând 
trădarea conducerii P,C.I de priudu 
ca sarcini principale ce rezid a din 
prelucrarea Rezoluției B rou'ui In
formativ întăriri a vigilenței și des- 
voltarea metodei colecții e în 
muncă.

Tov. Cosii (Simerja) aialtt ne
cesitatea de a se lupta îmț.oliiia teni 
dinței unor membri de paptid dci 
a se autoevidenția si îngâmfa D a- I 
seniencca pentru ridicarea nivelului | 
politic al muncitoiilor, necesitatea 
cititului colectiv al ,,Scânteii”.

Tov. Florincas (Glie'ar) relei ă im
portanța însușirii Rezoluției Birou
lui Informativ și a învățămintelor 
trase din acest document

Tov. Mihăilescu (Simeria) scoate 
în evidență necesitatea controlului 
muncii de Partid de jos în sus 
ca șl de sus în jos. <

Au mai participai la discuții Iov. 
Pugacev, Dobreanu, Dăianti ș. a.

Ultimul a luat cuvântul tov. An
drei Duduia, care a subliniat sprijinul) 
pe care îl dă Comitelui Centra! prin 
prelucrarea temeinică a Rezoluției 
Biroului Informativ.

După ce semnalează unele lip-, 
suri și greșeli observate în munca 
organizației de Partid, din jud. nos
tru Iov. Duduia în numele tuturor 
exprimă angajamentul față de C.C. 
ca acele lipsuri ș i greșeli să fie li
chidate pentru a grăbi mersul țării 
noastre spre socialism.

Ședința a fost încheiată la orele 
17, în sunetele ^Internaționalei”.

POLIȚIA REȘEDINȚA DEVA (

PUBLICAȚIUNE1
In conf. cu disp. ordinului M. 

Afacerilor Interne, Dir. G-rală a 
Poliției Nr. 2789—9-W; f

Se aduce la cunoștința celor in
teresați că, în ziua de 26 Iulie 
crt. ora 8 dim., se va tine în 
localul Poliției de Reședință Deva 
str, A. Iancu Nr. 2, licitație pu
blica, pentru vinderea prin strigări, 
a unui autolurism defect,, marca 
,,Adler” motor Nr. 309709-2, pro
prietatea Dir. G-rale a Poliției, 
purtând Nr. de ordine 24 Dv.

Licitația va începe dela suma de 
lei 30.0Q0, care licitație se va ține 
în conf. cu art. 88—110 inclusiv 
din Legea Contabilității Pub ice, re
gulamentul O.C.L. și normele pu
blicate în Mon. Of. Nr. 127 din 
4 Iunie 1931.

Toate persoanele care vor lua 
parte la licitație, vor depune o ga
ranție de 5°/o din valoarea totală 
a licitației.

Chestor, D. SÂNT AU

Spitalul de Stat — Baia de Criș1 
Județul Hunedoara t

Nr. 334

PUBLICAȚIUNE
Se aduce la cunoștința publică! 

că la Spitalul de Stal din Baia 
de Criș, jud. Hunedoara, în ziua 
de 15 Iulie 1948, ora 11 a. m. so 
va ține prin tratare prin bună în* 
voială pentru lucrările de repara- 
țiuni la edificiile spitalului, (len,- 
cueli, vopsitorii, spoit cu lapte de 
.var, etc. numai pentru manopejp. 
(valoarea devizului inclusiv mate
rialul lei 460.000).

Concurenții vor depune oferte în
chise și sigilate, împreună cu ga
ranția de 5“/o prevăzută de L.C.P. 
din valoarea oferită. ț

Devizele și caietul de sarcini se 
pot vedea la biroul administrativ 
dela Spitalul Baia de Criș, în 
orice zi. '

După deschiderea ofertelor, re va 
proceda și la tratare verbală. t I

Pontau a produce cât mai mult mangal furnalelor 
din Hunedoara

Tov. Slegan losif a construit 
un nou sistem de bucșe prin care a 
reușit să obțină o cantitate de 7 bl. 
mangal la I m. ster de lomn în loc de 

3—4 hl. cât se obținea înainte
J .Alături de întreaga eja^ă 

muncitoare, al cărei entuzi 
|tsm în muncă a crescut mult 
m urma marelui act al națio 
nalizării, muncitorimea ex - 
ploatărilor forestiere Grădi
ștea de Munte - anexă a u- 
J'.inelor I. M. S- din Hune
doara mobilizată și indru - 
piață de Partid, luptă pentru 
a produce cât mai mult man 
gal necesar furnalelor din 
iHunedoara.

Astfel tov. Slegan losif. 
lucrând după indicațiile iov. 
Suder Mihai, a construit >m 
nou sistem de bucșe, prin 
pare a reușit să obțină o can
titate de 7 hl. mangal la un 
metru ster de lemne, in loc 
de 3 — 4 hl. cât se putea 
obține înainte.

In urma acestei experiențe 
reușite tov. Selegan losif, 
a pornit la muncă de difuta 
re a noului sistem de con
struire a bucșelor, pentruca 
fiecare muncitor să poată ob 
ține aceste re2ultate.

Cu ocazia marilor inunda'’ 
ții ce s’au produs în regiune 
muncitorimea acestor exp’ >a 
țări a dat dovadă de a - 
devărat eroism în munca de 
salvare a materialelor și a 
^mijloacelor de transport ex
puse distrugerii de către ape. 
Tov. Curtig Augtistin, de pe 
șantierul „Pustioruț” a stat 
trei zile și trei nopți între

Sarcinile cari stau în fața Uniunii 
și a muncitorimii miniere

(Urmare din pag. I-a)

Organizarea școlilor de cadre in 
majoritatea sindicalelor unde nu au 
existai până în prezent

Organizarea școlilor de perfecțio
nare profesionala, unde muncitori» 
mineri vor primi cunoștințe p.rac- 
tice și teoretice ce vor contribui 
la ridicarea productivității muncii.

S’au înființat școli în centrele; 
Anina, Baia Mare, Coinănești, Va
lea Jiului și Brad, urmând după 
necesitați, a se extinde ace.-te școli 
și în celelalte centre.

Ridicarea nivelului cultu.al pofti \ 
— prin școlile existente și cele 
ce se vor mai înființa, prin con
ferințele educative și prin schimb 
de experiețe.

Antrenarea a cât mai mulți ti
neri mineri, în muncile sindicale, 
dându-se o deosebită atenție spor
tului în general, manifestațiilor ar
tistice și culturale, de care tine
retul nostru are atâta nevoie. 1

Metodele superioare de muncă ale 
iruntașilor mineri din țară, cum 
sunt acelea ale echipelor Pop Lu
dovic, Poboreni, Moklovan, trebu
iesc extinse în loat ■ minele. Ele 
trebuie să fie un îndemn pentru 
întreaga masă a muncitori'or ini- 
fieri care caută să tindă spre a d 
apropia cât mai mult de normele 
fruntașilor muncii din mine. i

Să fie antrenați tineri și vârst
nici în întrecerile socia'iste — pu 
baza învățămintelor luate dela mi
nerii sovietici .— dezvoltându-se spi
ritul de organizare în munci a mi
nerilor, prin introducerea tioui'or mu 

bucșe, reunind să s;Jvcze 
inari cantități de lemne și 
mangal de furia apelor JJe.t 
semenea tov. Nicola Ion, 
a salvat 40 metri steri de lent 
ne ce se aflau in bucșă pen 
tru ardere. La fel tov, Sza 
bo Adalbert, Zalustca An 
drei, Voiculescu Nicolae. Pu 
pescu Gh.au luptat din răspu 
teri in tot timpul inundației, 
reușind astfel să salveze mari 
cantități de materiale care 
ci au expuse torentului ape
lor.

Pe șantierul „Anișeu”; un 
de furia apelor a fost și mai 
mare, în frunte cu membrii 
de partid, întreaga muncito 
Țimc, a depus eforturi uria
șe, pentru a feri șantierul de 
distrugere.

După, retragerea apelor, ăi 
treaga muncitorime a șantie 
relor Grădiștea de Munte, a 
pornit la refacerea liniei fe
rate care duce la Orăștie, di
spusă cca- 40 la sută, pentru 
a asigura astfel, furnalele 
dela Hunedoara cu mangal.

Elanul in muncă al acesto-; 
muncitori, pentru salvarea 
bunurilor care aparțin între
gului popor, constituie un 
xcmplu măreț pentru toți oa! 
menii muncii din județul 
nostru din Republica noastră 
Populară.

Vulsan Ion. coresp.

tode de lucru, bazate pe princi
pii stahanoviste.

Sindicatele minere trebuie să tie 
preocupate de grifa desebilă pen
tru nevoile minerilor. O problemă 
centrală a sindicalelor de miner* 
trebuie să fie aceea de a veghea 
In permanență la securitatea muti
cii in mine.

Realizându-se cele pre\ăzu;e In 
planul de muncă, sindicatele noas
tre se vor întări și mat mult. Vor 
crește oameni noui, iar producția 
precum s’a mai arătat, va fi mai 
marc mai bună și mai ieftină.

In scopul acestor îniăptuiri, Uni
unea noastră va depune toate efor
turile. Ea este conștientă că în a- 
ceastă bătălie este vorba de bună
starea și fericirea poporului, de 
propășirea Republicii Populare Ro
mâne, de construirea socialismului 
Î11 țara noastră.

Comunicat
Se adu;e L cunoștință 

pe această cale, că ședința 
cercului județean U.N S.R. 
va avea loc Miercuri, 14 
Iulie orele 20 in sala 
II T. M,

Toți stud*nți sin invi
tați a lua parc,- h fej sunt 
invitați a lua parte prin de
legați au'oritățde și organi- 
zațiunile democratice.

Comitetul da inițiativă



4 ZORI NOI

Buletin intern
Moscoxa. Prima < (.in

stituție sovietică coiutiui 
ția rSI*'SR "lui a fo*t a - 
«luptată de congresul snvic 
telor tuturor rușilor acum 
30 de ani, la 10 Iulie.

Ocupându-sc într’un arti 
col de fond de această piatră 
(unghiulară în istoria țăiii 
ziarul ,,1’ravda” sub titlul 
,.Triumful democrației sovie 
tice" scrie: ...Marele popor 
rus, care a fost primul care 
să ridice stindardul revolu
ției socialiste din Octombrie, 
a realizat marea misiune 
istorică, aceia de a cfe’a și 
constitui comunitatea de po
poare cuprinse în Federația 
Rusă și mai târziu în Uniu 
nea Republicilor Socialiste 
/Sovietice.

Sprijinul desinteresat și 
nețărmurit dat de poporul 
rus celorlalte popoare înapo 
iate din punct de vedere e- 
conomic și cultural, a servit 
de temei pentru soluționarea 
in mod rapid a problemei na 
ționale. Țelul a fost de a aju 
ta celelalte popoare, pe baza 
/politici naționale a lui Le- 
pin și Stalin, de a se ridica 
la nivelul Rusiei Centrale pe 
jtărâm social, economic și cui 
tural.

Toate operațiile de impunere fiscală 
vâr trebui terminate în luna Iulie urmând ca 
în August să înceapă urmărirea evazioniștilor

BUCUREȘTI, i2 (Ager - 
preș). Pentru realizarea cât 
mai neîntârziată a drepturi 
lor Statului, Ministerul Fi
nanțelor a dispus ca în Juna 
Iulie a. c., să se termine toa
te operațiunile de impunere 
la comercial, industrial, me 
serii, profesiuni1 libere și la 
impozitul agricol.

Imediat după terminarea 
Ifcnpunerilor adică în luna A'-' 
gust se vor face verificările 
de fond la contribuabilii care 
aii fost înscriși pe baza de
clarației fără vreo verifica
re. In ce privește urmărirea 
^vazioniștilor ea va începe 
tot în luna August.

Din inițiativa Casei I. 0. V. R.
Invalizii, orfanii și văduvele de război 

vor avea posibilitatea să învețe o meserie
BUCUREȘTI, i2 (Ager - 

preș). Casa IOVR colectivul 
de studii al problemelor de 
educare profesională din Mi 
nisterul Muncii și Prevederi 
lor Sociale, urmând să lăr
gească activitatea secției ca 
re funcționează pe lângă 
centrul de ortopedie No. 2i 
din București, a hotărît ca 
invalizii, orfanii și văduve - 
He de război care vor să în 
vețe o meserie să înainteze 

' Prima constituție, a Fcdera 
ției Ruse, a cărei a 30-a ani 
versate o sărbătorim a 
stâzi in întreaga țară, era pa 
truusii de idealurile deino<’ia 
ției sovietice care au găsit 
desvoltarea mai d«pait,> în 
( onstituția Stalinisiă.

Lib' rtatea și democrația 
în țara noastră scrie,,1’rav 
<1 constă în aceia că 01
menii muncii sunt creatori 
și eroi al unei vieți socialist- 
Jn aceia că ei înșiși sunt rțaii 
r.atorii imenselor bogății ale. 
patriei lor.

Puterea so, ielică își trage 
tăria și invincibilitatea din- 
tfo minunată sursă parii 
ciparea zilnică a masselor ța 
funcționarea administrați, i 
țării, și această sursă este fo 
losită pe deplin.

Țara și poporul nostru au 
parcurs un mare drum istoric 
dela adoptarea primei Consti 
tuții Sovietice, până la pu 
nerea în aplicare în mod 
complect a principiilor sociali
ste care șj-au găsit întruclii 
parea legală în Constituția 
Stalinistă. Acest drum par
curs sub conducerea Partidu 
lui Bolșevic, sub stindard 1 
lui Lenin, sub înțeleaptă și

Vor fi urmăriți în primul 
țrânid toți acei comerciant’ 
și industriași care n’au dat 
declarații, la impunerea pe 
(exercițiul 1948 - 59 dar fi
gurează înscriși in rolurile 
fiscale ca întpuși pe exerci 
țiul 1947-48.

După acea vor fi urmărite 
și toate exercitările comercia 
le industriale sau profesiona 
le care s’au sustraș până a- 
cum obligațiilor fiscale, 
i Impunerile 'cai’e se vor a- 
șeza acestor evazioniști vor 
fi cu aplicarea contravenției 
fiscale și cu acea a sancțiuni | 
lor penale.

la secretariatul din strada 
Gen. Anghelescu No. 140. 
o cerere în care se vor arăfa 
numele și pronumele vârsta 
domiciliul actual,
c a<- a - diagnosticul co
piat de pe procesul verbal 
de ciasare, procentajul de in
validitate și numărul prore 
sului verbal de clasare, stu 
diile, ocupația, meseria în 
care se pricepe puțin și aeza 
pe care vrea să o învețe 

vigilenta conducere a ma - 
îelui Stalin, arată că so. ialis 
mu! și democrația sunt n- 
vin< ibile.

„T’r.avda” în. hei< spu - 
nând aceasta este drumul a- 
rătat de ța'a noastră între 
gei omenirj, drumul unui pro 
greș general fără precotl. ut, I 
drumul către comunism.

In ciuda teroarei franchiste

4000 mineri spanioli au 
declarat grevă

Paris. — După cum auun 
ță postul de radio repub..' 
caii „Pyrenaica”; la Big; 1 
4000 de mineri au declarat 
grevă. După cum se știe, 
Bilbao este centrul vital al 
industriei din provincia ba 
scă din Nordul Spaniei.

Să dăm avânt întrecerilor socialiste 
in y» ir o «■ <■.«?##«>

(Urnure din pag. I a)

.tare, în Atei. C. F. R. au fom 
plafonate la 7 °,o din totalul 
orelor normale, programul 
de producție nu a mai fost 
îndeplinit.

La Certej, întrecerile su ît 
deasemenea neglijate. Du - 
pă cc acum câteva Juni Dra 
pelul Producției al exploata 
rii a fost înmânat muncito
rilor dela unitatea ,;Vasile 
Luca” nu s’au mai dat ilici t 
importanță întrecerilor. I.a 
alte întreprinderi, o serie de 
muncitori nu știu că sunt în 
întrecere.
ț Această stare de lucruri 
nu mai poate fi îngăduită.Nu 
se mai poate îngădui ca mun 
citorii întreprinderilor aflate 
în întrecere, să nu știe sau 
să uite că sunt în întrecere, 
așa cum am arătat mai sus. 
-ȘJȘi mai ales, nu se poate în
gădui, că după o scurtă pe 
fioada, întrecerea să fie pă:ă 
sită, așa cum s’a întâmp’at 
la unele întreprinderi din 
județul nostru.

întrecerea socialistă, tre - 
buie să devină un factor esen 
țial de însuflețire a massclc" 
muncitoare, pentru ridicarPa 
(producției, a îmbunătățirii 
(Calității produselor, a re ’.u- 
cerii deșeurilor și a rebutu - 
lor și în special a ridicării 
productivității muncii, ața 
cum a arătat Lenin: ,;Pro 
ductivitatea muncii, aceasta 
este la urma urmelor, lucrul 
cel mai important, cel mai 
de căpetenie pentru izbânda

Bl'tIT.EȘTI, i2 Ager- 
preș). Cursurile școalei 
perjoare de război vor în
țepe cu anul I combatant 
și intendența la 1 Aug-a 
a. c., printr'un curs de in - 
fonnare.

I11 acest scop ofițerii re t

1 Minerii luptă pentru spo 
rirca salariilor și pentru îm 
bunătățirea rațiilor alimen - 
tarc, Poliția fascistă a efec
tuat in mod arbitrar, peste 
2ooo de arestări in rândurile 
jnuncitorilor.

imarei orânduiri sociale... Ca
pitalismul poate fi inftânt « 
’initiv și va fi înfrânt do 
finitiv prin faptul că socialri 
mul va aduce o productivi
tate nouă, a muncii; o pro
ductivitate <at mai înaltă”

Deaceea, să acordăm în
trecerilor importanța cuveni 
tă, pentru a grăbi propăși
rea economică a țării, pentru 
a ne ridica curând nivelul, de 
iviaja.

Organizațiile de Partid și 
sindicale trebuie să porncas 
că la muncă de antrenare a 
întregei muncitorimi in în
trecere Să se părăsească for 
tnalismul și biroucratismul la 
care s’au rezumat întreceri 
le la unele întreprinderi. și 
să se pornească la muncă 
rodnică de lămurire pe teren 
a muncitorilor.

Organizațiile de Partid și 
Sindicatele, -trebuie să organi 
zeze întreceri între secții, in
tre grupe, și chiar între mun 
citori.

Organizațiile de Partid șl 
Sindicatele, trebuie să popu
larizeze în ziare în gazetele 
de perete modul cum frun 
tașii producției au reușit să 

jmărească producția și pro 
ductivitatea muncii, să re - 
ducă rebuturile și deȘeuriJe, 
să îmbunătățească calitatea 
(produselor, pentru ca fiecare 
muncitor să poată face la fel, 
(Tiecare muncitor în întrece 
re trebuie să știe cât are de 
făcut, și cu cât câștigă mai 

șiți la exaniem le de ad re 
rc fn anul 1948 se vor pre
zenta la centrul de «du- «ți-: 
Breaza in dimineața de M Iu 
lit a. c

*
BUCUREȘ 1 1, 12 ,\A. • 

pi’es . Ziarul (Basci Armat 
publică în u]timu] său nu 
o noua lista d<- fo-di pri/O 
nieri din l RSS.•

BUCUREȘ TI, 12 .'.ger- 
preș). In cadrul măsurifer 
luate de Ministerul i nianț'-- 
lor în ultima vreme penttu 
.reglementarea activități» fis
cale. s’a dispur. ca inipu’ -ri- 
le la taxele de consumație fă
cute morilor ț.,rănt ști indi • 
ferent de felul localității un 
«le sunt situate, municipii, 
comune urbane sau rural *, 
să fie reportate pe exercițiul 
1948-49 la cifra celor dii 
1947-48.

mult dacă depășește norma, 
să știe că Ilară ridica produc 
ția și productivitatea mim- 
«ii. ridică nivelul «le v.ața 
al lui’ și al familiei Iui. gră
bește refacerea economica x 

țării scurtează drumul spre so
cialism.

După naționalizau) in ma 
ssele muncitoare, exista at ta 
însuflețire, atâta dragoste de 
'muncă, de a produce mai 
mult și mai bine ceeace Crea 
jă condițiunile favorabile pt. 
a da avânt întrecerilor so. ia 
liste, r un avânt încă ne- 
(Cunoscut până acum.

I, BRANEA

Anunț
Administrația ziarului 
, Zori Noi" s'a mutat 
din palatul Prefecturii 
in strada Karl Marx 
Nr. 1, (Edificiul Hotel 
Orient)

Cinematograful 
„PROGRESUL* 

dio Deva prezintă Luni,’ 
Matți și Miercuri monumen
talul film sovietic

DEPUTATUL 
DE BALTICA 
Reprezentațiile 'dela orele 
5, 7, și 9.

IMPRIMERIA JUDEȚULUI HUNED OARA BEIJA — 1941


