
Punându se în practică hotărîrea Guverrului 
Sovietic de a reduce cu 50% suma pe care 

țara noastră o mai datorează In contul reparațiilor 

A fost semnată convenția 
de î'educere a livrărilor

Anul V. Nr. 582 4 Duminică, 1 August 1941

Hotărârea Guvernului Uniunii Sovietice de a reduce cu 
50% suma rămasă de plată in contu reparațiilor cu începere 
lela I Iulie a. c, a fost pecetluită Joi seara prin semnarea 
convenției de reducere a livrărilor.

0 însemnată sumă de dolari a rămas astfel disponibilă 
■eotrii grabnica refacere a economiei noastre.

Semnarea acestei uonven 
ța pec«țUvyt< actul generos 
al popoa’relor sovietice în 
vingafeonro față de poporu’ 
nostru învins în a-l ajuta la) 
refacerea Sa economic ă. D t 
aă adăugăm <ă această m.i 
/Sură a fost luată de guvernul 
Uniunii Sovietice în perioa 
dă intensei refaceri a econo 
miei noastre constatăm ex
presia, reală a prieteniei pe 
care Uniunea Sovietică, Par 
tîdtrf Bolșevic și generalissi 
mul Stalin personal o poartă 
poporului nostru.

Acest act a fost posibil nu 
mal datorită faptului că U 
njunea Sovietică este un 
Stat Socialist/care duce o 
politică externă ,<le sprijini 
re a popoarelor mici, o po 
litică deț^de vânată deinocra- 
ție și pace. Acest act a fist po 
sibil pentrucă Republica Po 
pulaxă Română în strânsă

I. V. Stalin
alianță cu Uniunea Sovieti 
că merge ,cu hotărîrea pe 
drumul care consolidează la 
gărul democratic pi pntiimpe 
rialist.

Prin intensificarea activității ccmisiei județene și 
sporirea vigilenței oiganizațiilor și mtn brilor de partid 

Bătălia treerișului
și colectărilor

se desfășoară din ce în ce mai bine
Cum au pregătit bătălia treerișului și colectărilor 

Comisiile comunale din Șoimuș și Banpotoc

Viata lui Togliatti 
a fost salvată

ROMA. Sub titlul ,;Știri 
îmbucurătoare jx'iiiia mun 
citorimea și democrația din 
tuiiiea întreaga ,’.’NlTzV’ 
scrie;

Tov. Tea lofti
Viața lui Togliatti a tost 

salvată- Astfel. a jeșuat planul 
criminal care avea de scop 
să lovească clasa muncitoa 
re și Partidul său drept în 
inima sa și să provoace o 
pierdere gravă mișcai ii de 
mocratice.

țean ^aures
S’au implant 31 ani deia moar» 

tea marelui orn politic, iranciz, lup
tător pentru dreptatea si libe ti- 
tea celor țpulți și nâpăstui.i: Jean 
Jaures.

Dotat cu o capacitate rară, la 
vârsta de 21 de ani $^te numit 
profesor de iilosofie la un liceu 
din Alpi ți numai după doi aor 
e .avantat la postul de conferențiat 
al Universității din Touiouse.

La 26 de ani îți începe cari
era politică ca deputat in
dependent apărând Insă în desba- 
terile parlamentare poziția Iracțiuț 
nli de stânga. <

Poziția lui de luptător hotărî! 
pentru eșuza clarei muncitoare ți a 

arată în anul 189-1 când este ales 
deputat al muncitorilor din Car- 
maux, ți aderă la lupta partidutuf 
socia i .1 francez dovedind alături dd 
Ouesde — unul din conducătorii ci.

In calitate de scriitor ți orator- 
Jaur&s ne-a lăsat câteva lucrări de 
filosofic și o colecție de diteur urf

în cuprinsul ziarului
• pagina 

pentru femei

politice rostite de el ța tribuna 
parlamentara, discursuri prin cai c 
apără cauza [răcii ridic aud u-sc tar»* 
potriva răsbuiului caie ame.iința Ml 
isbucnească.

El a activat ți in gaze-tăr e fiind 
fondatorul ziarului „L'Humaciie*, 
(1904), azi organ central al P. C. 
Francez.

Jan Jaures a murit la 31 fo
lie 1914 pe baricada păcii, dobort 
de un agent al reacțiunii monar
histe.

Altfel a fost înăbușită o »oc« 
care strigase din toate puterile hru 
potriva răsboiulul, a fost înlăturai 
unul din cei mai vajnici lupta tari 
pentru pace.

Da Jean Jaur^s n'a fort oriL* 
mul luptător pentru pace ți liber
tatea popoarelor î.npo r,>a căruia a<( 
fost îndreptate gloanțele i. .-feti 
ale capitaliștilor. •

Ațâțătorii la noi răsboau. — r.c- 
pcnalișLii anglo-ame i a ii — i-.-iirg 
și acum la acc.eați mijioa-.-z pen
tru a și putea pune în apfecarO- 
criminalele tor planuri.

Surit vii In mintea tuturor. aă<m- 
lateie incalificabile îndreptare i npo. 
triv.i tov, Palmiro Tc-g: ani soere. 

tarul general al J?.C.I. și a tov.
Tokuda conducătorul P.C. Jaț<mea 

Lupta contra asupritorilor se as
cute pe zi ce trece. De aceea vigi. 
lența noastră trebue să fie - u »Ut 
mai mare ți memoria luptătorilor 
a’o păstrăm mai vie qa oricând

Imi dau bucuros cota mea
Pe aria dela marginea comunei. 

'Șoimuș, tree.a.ul grâului șe desfă
șoară în condițiuni bune. La feb 
lucrările de colectare decurg 1111? ut? 
ritm viu. 1

Plugărimea muncitoare mulțumit? 
de felu] cum au fost așezate co- 
ț*ț* de cereale, muncește cu râvni/ 
pentru buna reușită a acest.i bă.ăli»; 
Carele încărcate cu snopi de grâu 
se Îndreaptă în convoaie spre cele 
două arii. Bărbați, copii ți femei 
muncesc cot la .cot, ajutându-se 
unii pe alții-

Plugarul Șuteu Avram are 2 ju-c 
găre de pământ arabil și o jun.ă.a.e 
jug ar Însămânțat cu grâu. r

„Sunt oonvins acum că jni s’a fi
xat cota pe bună dreptate și-mi 
dau bucuros partea tpea.

Bine este că s’a pus tabele la 
primărie cu cotele de predare ale, 
fiecărei gospodării, li ndcă în fe
lul acesta pu.em vedea și noi dacă, 
cei bogați și-au de Jar al cins.it su- 
prafețele iar dacă nu, să-i demas- 
căm noi”,

< hiaburii uneltesc
La Rapdtul Mare, sprijinită d« 

organizația de Partid și salariațl 
agricoli de aici, cari au dus o, 
mmcă rodnică de lămurire, corni- 

a a trecut la o verificare amănun
țită a suprafețelor însămânțate in* 
cadrându-le îp categoriile cores-, 
punzatoare realității depe te.-en, e- 
vitând orice bănuială de părtinire 
sau nemulțumire între plugari,

Și aici chiabu.il salu ui au cău
tat să ațâțe țărănimea săracă și 
mijlocașă împotriva fe;u ui în ca; o 
au fost impuse cote de colectări, 
antrenând-o în acțiuni de protest 
nejustificate de jealilăți.

Chiaburul Jiudaș Francisc cu pestq, 
20 ha. pământ, a încercat să cie- 
eze nemulțumiri în rândurile ță
rănimii muncitoare, nemul un Li care 
s’au dovedit neîntemeiate, în ca», 
drul anchetei făcute la fața ,'pcu- 
lui de către comisia județ.ana de 
colectări. Acțiunea sabotoare a a- 
cestor elemente exploalatoaie, a 
fost demascată în fața sătenilor și 
înfierată cu energie, de țărănimea 
locală, care fără $ă-și dea seama 
făcu-se jocul intereselor chiaburind!,'

Unde duce lipsa de vigilență
Dacă în majoritatea comunelor, 

din județ, operațiunile premergă-- 
toare treerișului și colectărilor, au 
fost făcute în bune condițiuni șl 

/în spiritul dispo i iuni o pri/itoar* 
Ia colectarea cerealelor, nu acelaș

GH ȚIOAU i

(Continuare în pag. JLa)

Noui norme pentru măcinișul 
g âului care ingădue 

îmbunătățirea calilătii pâinii
— Din grâul provenit din cota liberă, se va 
putea extrage pâine de orice calitate

BUCUREȘTI 30 (Ager- 
preș). — Recolta bună din 
acest an și rezultatele colec 
țărilor, îngădue să se ia mă 
suri pentru îmbunătățirea 
calității pâinii.

In acest scop, Ministerul

Pentru a cunoaște situația întreprinderilor naționalizate

Tov. deputat SUDER VILIAM. 
a vizitat întreprinderile din regiunea Hațegului

Zilele trecute, tov. Suder Viliam, deputat și s°cretarul 
județ* nei P. M R Valea Jiului, a vizitat câ eva fntredrin 
deri neț oraiizate din regiunea Hațegului.

Astfel vizitând fabrica de 
piele din Hațeg, noul direc
tor, tov. .Salandcr Iosif, a 
expus tov. Suder Viliam, si 
tuația -în care se afla fabrica 
Această fabrică, (nu poate 
produce din cauză că pieile 
sunt încă blocate, iar stocu

Industriei și Ministerul Co 
merțului au stabilit noul nor
me pentru măcinișul grâu 
lui ,porumbului și altor ce 
reale, pentru fabricarea pâi 
nii a pastelor făinoase.

(Continuare In pag. 3-a) 

rile din depozit sunt sigilate
neputâad fi puse în vânzare.

Tov. Suder Viliam
La Nalț-Vad, directorul fa- 

breiei „Agrotextilă” tov. Fi- 
Hp Nicolae a arătat tov. Su 
der Viliam, lipsurile care îm

Citiți în pag. IV

Cnrcentrarpa micilor 
întreprinderi industriale 

piedică folosirea întregn ca 
pacități de producție a rou 
rii, a 'presei de ulei și țe- 
sătoriei.

După analizarea probleme 
lor ce stau în fața pune*-' 
în funcțiune’ și a rentabilită
ții, fabricei, [tov. Sudor, a 
promis noului director toc 
concursul.

In aceaș zi, tov. Suder a 
vizitat gaterul dela Sânta 
Mărie, unde (după naționa 
lizare a fost instalat ca direc 
tor tov. Jurca Aladar.

Pretutindeni tov. Suder a 
fost primit de către munci
tori cu (uruita căldură- Ei au. 
putut vedea, că deputății a. 
Ieși de ei, din rândurile lor 
sunt în mijlocul lor, pentru a 
le vedea greutățile și pea 
tru a-i ajuta în munca lor 
pentru redresarea economi 
că a țării, pentru asigura - 
rea unui trai mai hnbcâ • 
gat.

I. Herman corup.

cins.it
chiabu.il
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Conferința județeană a UFOR.

Dumineca 25 Iulie a. c. a avut 
loc In sala Cazinoului Munc toresd 
dl. Petroșcni conferința j idețenei 
UF.D.R. Valea Jiului în piezența 
tov. Mana Sârbii depu ât.i de tiu- 
aedoara, a tov. Virgii ia Radu? din 
Comitetul Central U F D.R. și a-« 
unui numeros număr de temei inun- 
ritoare, țărance gospodine și in
telectuale progresi-le.

Conferința a fost deicliisă priit' 
cuvântul tov. Virginia Râduș, de. 
legata Comitetului Central al L1 F. 
D.R. care a arătat rolul important 
al Partidului Muncitoresc Român, 
ta îndrumarea organizației de ie 
tnei din țara noastră.

A vorbit apoi tov. Mar a Sârbu, 
deputat de Hunedoara. După ce a 
trecut în revistă situația politică, 
internă și externă, d-sa a făcut o 
analiză a muncii femeilor di i Va
lea Jiului, încadrate jn U F.D.R. 
sesizând lipsurile ți dând exemplu 
părțile pozitive. Astfel, a tost e, 
vidențiată tov. Cioplea Terezia, te
mere în vârstă de 09 de ani, care 
a fost printre primele ce s’au înca
drat în lupta și activitatea feinenină 
imediat după 23 August 1944.

După citirea raportului de acti
vitate, participantele s’au înscris la 
discuții.

IntPun spirit autocritic toc. Sch- 
midt dela org. Vulcan a arătat c4 
nu s’a depus o activitate mai in
tensă, printre femeile sătence și că 
între organizația UF.D.R. și sin
dicalistele din Vulcan, nu exi tă încă' 
o colaborare strânsă. Deasemeni tov. 
Farcaș a șj-ălat că femeile nu au 
dat importanța cuvenită ședințelor 
oomitetelor de stradă.

Faptul că nu s’a dat o atenție 
suficientă muncii de îndrumare și 
presei în cadrul U.F.D R., rce e din 
analiza făcută dc tov. Peltovi i din

Lupeni, care a accentuat impor
tanța acestor două lucruri. /

In continuare participantele la 
conferința județeană a U. F .D .R. 
dornice de a contribui și mai mult, 
fa Jupla pentru apărarea păcii și 
pentru redresarea țării noastre, și au 
luat o serie de ^sgajamențe de vii- 
tor. Astfel, tov. Băleșea Florea din 
com. Pui ,și-a luat angajamentul de 
a organiza în timpul cel mai scurt, 
cât mai multe femei în UF.D.R. 
iar prietena Rusu în vederea ridi
cării nivelului sanitar al să encelor, 
și-a hiat angajamentul să țină o 
serie de conferințe sanitare în mij
locul femeilor dela sate.

In continuare a vorbit tov. Di-

Femeile sindicaliste din Lupeni 
au organizat o întrecere în munsă

Fentru a contribui cât mai 
mult ia buna funcționare a 
exploatărilor de cărbuni din 
Lupeni, femeile muncitoare 
din Sindicatul miner din loca 
litate, au organizat o între 
cere în muncă.

Astfel, în ziua de 11 Iulie 
a. c-, femejle sindicaliste au 
pornit la acțiune, și în 8 ore 
de muncă voluntară, linia fe
rată a fost curățită iar cana 
lurjle desfundate pe o lungi 
me de 1425 m..

In cadrul acestei întreceri 
muncitoarele delaCantină^au

aiulni
muc dela organizația l'etriia în

demnând femeile de a avea drept 
pildă Î11 munca jor, pe minunatele 
femei din Uniunea Soviet! a.

Conferința județeană a Uf D.R. 
Valea Jiului a luat sfârșit cu ex
punerea tov. Virginia Răduș, din 
care a reeșit că femeile muncitoare 
încadrate în U.F.D.R. și au însușit 
Rezoluția Plenarei a II ă a P M R. 

desvoltându-și spiritul cri ic și auto
critic, unul din elementele de (rază 
ale Partidului de avantgarilă și care 
trebue să fie și al U.F.D.R.

In încheiere tov. Răduș a scos 
in evidență sarcinile ce slau în fata 
femeilor, în preajma campaniei dp 
colectare a cerealelor, de a duce, 
muncă de lămuriie în rândul săterț. 
celor, spre a le arțila acestora a- 
vantagiile pe care le ofet£ și fie 
aceasta dată regimul de democrație 
populară muncitorimii sărace și- 
mijlocașe, prin scutirea de cote sau 
reducerea lor la o cantitate mică.' | 

I, HERMAN coresp. 1

Grija pentru copii în URSS.
La 8 Iulie a. c., s’au îm

plinit 4 ani dela publicarea 
Decretului Prezidiului Sovie 
tului Suprem al URSȘ ,,De 
spre mărirea ajutorul^, de

R. P. R. . *
Ministerul Justiției 

Comisiunea pt. constatarea condițiu-’ 
nilor de naturaliza e și recunoaștere

Dos. Nr. 111 Nat/p46 ț

Dl. Nagy Petru domiciliat în co-' 
muna Totești satul NaLațvad jud. ■ 
Hunedoara .9. făcut cerere acestui' 
Minister pentru a i se acorda ce
tățenia română. I

Prin prezenta petiționarul arată cât 
este supus maghiar de profesiune 
măcelar, născut în com. Mako—, 
Ungaria, la data de 24 Oct 189!> 
de religiune reformată, venit și star 
bilit în țară in anul 1918. <

Conform art. 19 din Jegea prix 
vitoare la dobândirea și pierderea 
naționalității române, se publică a? 
ceasta spre știința acelora care ar- 
voi să facă întâmpinare, potrivit 
disp. art- 20 jfin zisa lege.

depășit normele cu 150 la. 
sută, muncitoarele dela Se
ctorul 4 au depășit normele 
cu 220 la sută, iar femeile de 
la Preparația Lupeni au bă 
tut recordul, depășind nor 
mele cu 409 la sută.

Munca s’a desfășurat în - 
tr’un entuziasm măreț, iar în 
fruntea acțiunilor, s’au evi - 
dențiat tovarășele Kopa Ir 
ma, Rașcu Maria, Tivotac 
Rebeca, Cader Paula, Fedo - 
ramici Margareta, Varadi 
Ecaterina, etc..

Scurte realizări
Femeile din ‘baia de Criș, 

au muncit o tzi intreagă la 
Spitalul de Stat din locali' 
late unde (au' văruit interio 
rul și au curățit întreg mo
bilierul.

*
La Orăștie — țxaitru a se 

repara str,< ăciunile ,depc ur
ma ijnundațiilor, iun număr 
de 879 de femei au prestat 
în luna Iulie <?., 7.032 ore 
dc mun< a voluntară în valoa 
re de 175.800 lei, care au 
adus rezultate jfrumoase la 
refacerea orașului.

Ce să citim:

N. Popova: „Femeia în Uniunea Sovietică"'
Editura

Editura Jțartidului Muncitoresc Ițo- 
mân a publicat de curând, în tra
ducere, broșura „Femeia Î11 Uni
unea Sovietica” de N. Popova.

IntPun spațiu restrâns, autoarea 
reușește să discute principial pro-

Stat pentru'femeile gravide, 
pentru mame cu mulți copii 
Și mame văduve”. Tot a - 
Itunci s’a introdus denumirea 
onorifică , Mamă-eioină’”; 
ordinul ,,Gloria maternă” Și 
„Medalia maternității”.

In URSS, mai mult ca ori
unde, Statul poartă o deo
sebită grijă de mame și co 
pii. In anul 1947, de pildă. 
Statul a acordat mamelor cu 
mulți copii ^ajutoare în valoa 
re'd< 5 miliarde ruble.

Desfășurarea bătăliei treerișului
în com. Șoimuș și Bampotocși colectărilor

Urmare din pagina l-a

lucru s’a făcut în comuna Bampotoa 
unde comisia de colectări nu și-a 
făcut datoria. Ea s’a mulțumit să 
facă o muncă de birou, ruptă de 
realitățije de pe teren, ceia ce a 
dus la încadrarea anumitor gospodării 
în clase cu totul necorespunzătoarf 
cu instrucțiunile și realităț'Ie. k 

Datorită Jipsei de vigilență a mem, 
brilor din organizația de bază de 
aici, s’a putut strecura și menține, 
până deunăzi în rândurile lor un 
element dușmănos casei muncitoare 
și democrației, tremuriciul Susaty 
VioreL Această unealtă a chiaburimij 
a căutat să desbine atât organizația 
de bază cât și țărănimea din co
mună. Reușind să fie membru in 
comisia comunală de colectări și-ar 
auto-impus suprafețele Ia cote mai' 
mici de cât cele reale, ca apoi să 
ațâțe țăranii asupra comisiei de co
lectări spunând că impur.e ițe făcute, 
de comisie nu sunt făcute pe drep
tate citând chiar cazul lui. ■ 

Și aici comisia județeană s’a de.
plasat la fața locului și a făcut 
lumină lăinu ind (ăăninea și de-' 
mascând uneltirile ticăloase ale a- 
cestuia. n

Conștiente de importanța 
colectărilor femeile își aduc aportul 

și de aceasta dată
Campania colectărilor din 

județul bostru este în plină 
desfășurare. y

Femeile țlin județul nostru 
n’au stat nici ide data acea
sta de< parte. Cunoscând ini 
portanța . olectărjlor.precum 
și scopul lor de a asigura 
hrana întregului poyjor din 
Republica Populară Româ
nă, au pornit o activitate in 
tensti pentru sprijinirea cam 
paniei.

P. M. R

biema femeii Î11 societatea ronlem- 
poranâ și în acelaș timp feă arate 
modul in caretei a fost rezolvată în 1 
Uniunea Sovietică. Nina Popova i- 
lustrează prin exemple concrete 
schimbările produse Jn mentalitatea 
și viața femeii sovietice după Ma
rea Re.oluie Soe a i ti. .

In cei treizeci de ani, femeia 
■ovietică a făcut pași uriași, ri 
dicându-se din toa'e punctele de vc. 
dere. Ea a intrat in toate dome
niile de producție alătu.i de băr
bat câștigându-și egalita'e deplină 
Ea a devenit tovarășe de muncă șif 
luptă a bărbaților sovietici, bucu« 
rându-se de toate dreptu i e pe cârd 
statul sovietic le acordă cetățeni-, 
lor săi și revenindu-i toate datori Ie 
pe care lș au oamenii muncii .

Lucrarea „Femeia in Uniunea So
vietică” de N. Popova constilue un 
prețios îndreplar pentru toți cei ce' 
se interesează de problema fc-- 
meii problemă a cXrei justă so
luționare este una din marile în
făptuiri a le țării socialismului.

Jn comuna Fo't au fost 
des rirlștite 50 la sută 
din suprafața recoltată

In comunele unde organizațiile^ 
politice, tehnice și administrative au 
lămurit plugărimea asupra ne-esi. 
tăți și foloaselor pe care le aduce, 
desmirișlitul, s’a început după tree- 
riș și ogorâtul suprafețelor recol
tate. k

Astfel -în oomuna Foit, au fost 
arate până în prezent, cca. 5O®/o 
din suprafețele recoltate, fără să 
fie stingherită prin aceasta mun
ca treerișului. i

Exemplul plugarilor din această 
comună, trebue ji poate fi urmat 
de către întreaga plugarime din ju
dețul nostru.

Notarul din Beriu sa
botează măsurile guvernului

In timp ce elementele cinstite își 
fac datoria conștiente de marea im
portanță pe care o au colectările 
de cereale din anul acesta, menite 
să asigure hrana populației orășe
nești și a bunei stări a întregului 
popor, dușmanii poporului și ai 
rănimii muncitoare, pută să șabo- 
teze pe toate căile buna reușită a 
colectărilor. c

Astfel un mare număr de 
femei din organizația jude - 
țeanâ I’. F. D- R Deva — 

uu pornit pe teren 
pentru a veni în ajutorul Co 
misiilor de colectări.

Deasemenea zeci4de finei 
muncitoare, go.podin.i- și 
funcționare, din toate . entre 
le județului pleacă în fiecare 
Dumineci, la' sate pentru lă 
murirea fnasselor țărăne' ti

(Organizația L’. F. D. R. 
din județul nostru are însă 
și lipsuri în această mutră. 
Faptul că subfilialele nu au 
r<_'uș,t sa mobilizeze pentru 
munca de sprijinire a < am 
panici de colectare, toat< co 
mitetcle saleȘti, care sunt de 
data aceasta cele mai indicate 
ci numai o part», din ele — 
constitue una din cel*? mai 
vădite scăderi.

Comitetele de acțiune din 
Șoimuș, Sântohalm, fintan 
drei, Turdaș, Spini, l'ricaz. 
și altele, vor trebu^ să ducă 
o muncă intensă jâe acest 
târâm. Vot trebui să meargă 
acolo unde sătenii nu ,unt 
lumurjți și să-i lămurească, 
demascând uneltirile • hiabu 
rimii.

Campania colectărilor, o 
dată reușită, oamenilor mun 
cii clm Republica Popula
tă Română je va fi asig tr3ta 
hrana îndestulătoare j.-e.itr i 
ca în acest fel sa-și poată 
menține puterile pe care 1» 
pun cu tot dragul în slujba 
reconstrucției și consolidării 
Republicii Populare "Româ
ne.

L Crosa

Astfel in comuna Berai, notarul 
Lăzăroiu Petru, lucrând izolat de 
comisia de colectare comunală, aia 
aplică hotărîrile luate de guvern ia 
vederea colectărilor. y

In loc de a munci cinstit, la 
colaborare cu întreaga corni.ie de', 
colectare, făcânduși datoria față de 
Stat, al cărui salariat este, a negB- 
jal întreaga muncă ce-i revine, ptim- 
bându-se pe la Orăștie după rrte- 
reselejui personale.

In comuna Săreca, a cântat s* 
despartă în două o singură eepiov' 
tare agricolă a unui chiabur, care 
împreună cu ginerele său exploatea
ză in comun această proprietate, 
cu scopul de a micșo a cota de prer 
dare a chiaburului resp.ctiv.

La deplasarea Corni iei Județcae 
notarul nu a fost găsit în co

mună el fiind plecat din Boa la 
Orăștie în interese ivr ona’e.

Comisia j udețeană de ae lăn' 
holărît să ia măsuri aspre Împotriva 
acestui sabotor al mă-urilor gaver-. 
nului, (

Gh, Țigăa.

Umplem butelii de
Aragaz i-SS’
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Din câmpul muncii• ■

Perfecționând compresorul de oxigen,
muncitorii și technicienii fabricai de oxigen al uzinelor I. M. S. 

Hunedoara au depășit programul de producție pe anul în curs cu 60°jo
l^i fabrică |dejoxigen a Uzi 

ueior J. M. S. Hunedoara, 
muncitorii și1 technicieniii hi 
tâmphmu mari greutăți in 
„producție, dm ’ cauza si apa 

îlc aparatelor (de <om 
presiune ale compresorului 
de oxigen, < are luc rează la 
■o prv-iune foarte ridic ată 
— tțo atmosfere.

Scăpările de oxigen, pe 
lângă ciî provocau scăderea 
randamentului cc>mprcsom - 
lui, constituiau și un mar • 
pericol pentru [fabrică ,i 
pentru viața 'muncitorilor, 
deoarece oxigenul scăpai în 
aer,în contact cu Carburanți 
ar fi provocat explozii cu 
urmăn gra^’e.

Problema remedierii ace - 
'stui defect, a preocupat a - 
dânc pe' muncitorii și techni 
cienii acestei fabrici, iar re 
zolvârea ei la întâmpinat 
greutăți .'mari, [din cauza i- 
memsei presiuni a comprese 
rujuj.

După r> studiere îndelunga 
ta. a acestei probleme, tov. 
Sicoe doniță, technician la a 
ceastă fabrică, 'La ajuns la 
<x>n<.Juzia că numai prin mo 
duicneca radicală ,a unor 
dispozjtjvc și piese ale com
presorului, problema poate 
fi .rezolvată- Și, ajutat de cei 
Lilți innncitori și technicieni 
ai îabricii, a pornit la lu
cru.

Astfel, întregul dispozitiv 
de compi eusiune, inelele de 
aderență .segmenții) garni 
turilc de piele și ondulațiiie,

au fost schimbate cu altele 
de construcție mai perfet 
tă.

In urma acestei perfecție 
nan, elanșțtatca a devcnil 
perfecții, înlăturându-se ast 
fel scăpările. Mm mult, pri î 
aducerea cicestci neifecțio 
nări, diferite garnituri și pie 
se, care mai înainte necesi
tau schimbarea în fiecare zi 
acum sunt schimbate numai 
dujră 30 35 zile de func
ționare.

fPrin aducerea acestei 
perfecționări, în fiecare lu 
nă se economisesc impor 
t.mte cantități de piese de 
schimb și garnituri, în va 
loare de cea. 160.000 lei,

iar producția de oxigen a 
crescut considerabil, ceea 
ce a permis muncitorilor 
și teclinicicnilor acestei fa 
bric 1 s;i realizeze și să de
pășească programul de 
producției pc anul în curs 
cu 60 la sută.
Astfel, mun< itorii tși tech ri 

cienii fabricei de oxigen a 
uzinelor 1. M. S. Ilunedoa 
ra, prin mărirea considera 
bilă a producției și scăde 
rea prețului de cost, se în 
cadrează cu 'elan în lupta 
clasei muncitoare pentru în 
tărjrca economiei naționale, 
pentru ridicareajmivclului de 
trai al celor ce muncesc.

. C. B, coresp.

I

Acordarea de credite
pensionarilor publici 

pentru aprovizionarea cu lemne
Institutul General de Asisfurare. 

Economie, Credit și Asistență a- 
Funcționarilor și Pensionaii.or, Pu

blici, a duce la cunoștința tuturo^ 
funcționarilor publici ca e primesc 

pensii 
siuni 
barea 
cordă 
pentru aprovizionarea cu lemne. .

Acest împrumut se acordă pen
sionarilor publici domiciliați în o. 
rașele reședință, în comunele urbane 
și în centrele industriale. împrumutul 
se acordă în cursul lunei August cri,

In provincie împrumutul se vq 
plăti la ghișeele Casei de Depuneri. 
4 Consemnațiuni care funcționează 
în localul Ad-ției Financiare res-,

dela Casa Generală de Pcn 
că în conformitate cu apro- 
Ministerului Finanțelor, se a- 
un împrumut fie 2500 lej

pective. Plata se face în numerar 
imediat la prezentarea pensionaru

lui la ghișeul indicat mai sus con
tra unei declarații chitanțe care se- 
găsește 
o vor 
mează 
tul de 
criere la biroul populației. Reține-' 
rea se va face în 5 rate lunare în
cepând din luna Octombrie 1948,

la Ad-ție și pe care acești» 
complecta. Pensionarii ur
să aibă asupra lor livre î 
pensi și Buletinul de îns-

ftloui norme pentru măcinișul 
grâului

(Dimare din pag. ’J-a)

Morile vor extrage cu în
cepere de azi din grâul cu 
o greutate hectolitri a de 63 
kg., 85 la sută^ făină jntegra 
lă și ,15 la sută,tărâțe. Pâinea 
va trebui să îndeplinească 
anumite condiții de calitate

in

WiaEitntia 
la Petroșani 

Restaurantul „Central" 
(fost București)

cazt servește la prețuri populare 

mâncări reci, calde, 
grătar special și bău- 

_ furi de orice fel.
1 j_ Batalionul Jandarmi Orăștie

' JPUBLICAȚIUNE
Se aduce Ia cunoștiință că 

ziua de 3 August crt orele 9
nrineața are loc Ja reședința Bata, 
lionujui Jandarmi din Orăștie o tra^ 
tare prin bună învoială ^țeatru e- 
xecutarea lucrărilor de reparațiuni 
șl mobilier ale Cazărmii „I. Bu- 
teanu” din orașul Brad jud. Hune- 
doara.
p Dosarele lucrărilor pot fi vă
zute zilnic între orele 7— .0, la re-, 
ședința Bat. de Jind. Orăștie jud. 
Hunedoara Ia Serv, cazarmării.

Cdt Bat Jand. Orăștie 
Maior, ENACHE C-TIN

prevăzute într’un caet de sar 
cini. Din grâul provenit din 
cota liberă, se va putea ex
trage făină de orice calitate.

Din porumb se va extrage 
o cantitate de 96 Ja(sută, mă 
lai restul tărâțe.

Plata pentru grâu, po . 
rumb precum și pentru cel? 
lalte cereale prezentate de 
consumator se va face nu 
mai în natură (Oium).

Brutăriile sau fabricile de 
pâine vor fabrica din făina, 
de grâu pâini de [i.ooo gra 
me sau 700 gr. întrebuin. 
țând cel mult 730 gr- făină. 
Pâinea va trebui să îndepli
nească anumite condițiuni 
de calitate prevăzute într’un 
caet de sarcini.

Brutăriile și fabricile de 
pâine vor putea să fabrice 
pâine, chifle etc. din fâinâ 
provenită din cota liberă de 
cereale.

Se vor putea fabrica pa
ste făinoase, și biscuiți în
să numai de către intreprin 
denie programate de către 
Ministerul Industriei.

Zilele acestea va intra în 
vigoare și noul regim de 
distribuire, a. pâini.

Impozitele datorate 
Statului se pot 

achita prin CEC.
Cu privire la plata impozi 

telor, Ministerul Finanțelor 
precizează că'"în afară de ca 
sieriile Administrațiilor Fi 
nanciare și Percepțiilor, îm 
pozitele datorate Statului se 
mai pot' achita și prin CEC. 
plata impozitelor nu se poa 
te face direct în mâinile a- 
genților fiscali decât în co
munele rurale, unde percep 
torii de agenție și agenții fis 
caii pot incasa imlpozitele 
contra chitanță oficială eli 
berată din chitanțieri.

Im prima jumătate a lunei luLc 

Muncitorii exploatărilor aurifere 
„Mica“ din Munții Aouseni, au depăș t cu 44 
kg. aur fin producția din jumătatea lumi trecute 

ar fi bine org mizate rezultatele ar
fi

— 23 Ajugusl a. c. muncitorii expiov 
Munțh Apuseni âunt în întreceri ju

— Daci întrecerile 
fost șl mai bune

Pe intervalul de 1 Mai 
țărilor aurifere ^Mica” din
celelalte întreprinderi din județul ‘ nosLru

In cadrul ace,tor întreceri <;i au reușit să obțină suc c < tra- 
moase in muncă, mărind în flec are lună cantitatea de aur fin < stras.

Cele mai mari salturi în 
mărirea producției de aur, 
au fost realizate după națio 
lizafe, ceeace dovedește c-n 
tuziasmul oamenilor muncii, 
in urma acestui măreț act, în 
înfăptuit de clasa muncitoa 
re condusă de Partidul ci 
de avantgardă P. M. R.

Astfel în prima jumătate 
a1 lunci Iulie, producția a de 
pășit cu 4,4 kgr. producția 
din prima jumătate a lunci 
trecute. I

Dacă însă, rezultatele mun 
cii minerilor >din ultimele 
luni, și mai ales după națio 
lizarc, sunt dintre cele mai 
strălucite de până lacum, nu 
acelaȘ lucru î] putem spune 
în Icceace privește organi
zarea întrecerilor-

Astfel, nu ,toți muncitorii 
știu că simt în întrecere, nu 
toți își cunosc normele 
Ziarele de perete din diferite 
unități dela suprafață, ca și 
cel dela sindicat nu reflectă 
mersul producției,

In mine, Xnuncitorii [nu știu 
dacă îndeplinesc (sau nu 
programul, pentru pă 'nimeni 
uu le spune acest loc.ru. E 

necesar, că la intrări e in 
mine, la ^puțurile unde mi 
merii așteaptăjascensorul pen 
tru a urca,sau coborî să sc 
afișeze diagrame (care să 
indice mersul producției și 
depășirea programelor pc u 
nități-La fel aceste ziare vor 
trebui să cuprindă metodele 
prin care fruntașii produc 
ției au reușit să realizeze 
marile depășiri de norme.

In ultimele două luni, în 
loc ca absențele nemotivate 
să scadă, ele. au crescut, pen 
tru ca în luna Iulie, să creas 
că cu 50 la sută, față de lu 
nile trecute.

E necesar, ca org. de Par 
tid și Sindicatul să treacă 
neîntârziat la muncă pentru 
•antrenarea tuturor muncito 
rilor în întreceri, care vor 
trebui să fie organizate 'n-

tre mine, afeliere. diverse u- 
nități, etc..

Dcasemvnea ,a dea o 
marc atenție popularizării 
în rândurile tuturor muncito 
t jlor, a mersului întrec -r lor 
la c elelalte fabri'i fii < are 
Ai se afla în întrecere- La 
fel, e necesar bă se duca o 
bnuncă intensă de lămurire, 
luându-se dacă se sim’a ne
voia masuri eficace pentru li 
chidarea lipsurilor nemotjva 
[te dela muncă. ~"l

Astfel, muncitori r exp'oată 
rilor aurifere din Munții A- 
puseni, vor putea obține si»c 
cese și mai mari decât cele 
de până acum, iar aportul 
lor la înflorirea economică 
a țam, va crește simțitor 

-V. CLEJ oorap.

TURNEUL ANS OBLULUI 
SINDICATULUI ARTIȘTI, 
SCRIITORI Șl ZIARiȘTI

ARAD
în ziua de 1 August 
orele 8 seara și mati

neu orele 5 d. m.
PREZINTĂ

în sala „Progresul" 
Deva

„IN ZORI LUMII NOP
REVISTA | 
MUZICALĂ ;

I
DE

I în 2 acte
ANSAMBLU 40

PERSOANE
31 zile IULIE 1948

Calendar muncitoresc
Soarala r. 5.03

. ap. 19,41 1
Cunoașteți frumusețile masivului „Retezat4 ?

Oficiul local de Turism Deva 
organizează Sâmbătă și Duminecă

O excursie populară
până la cabana „Baleia“ cu autocamioane RATA

Oficiul Național de Turism prin Oficiul focal da turism, orga- 
Dtrrc'P eXcur,ie recreera *1 cano*ștere • frumuseții masivului 
'pa! ctV*’ CU BUt,,c“'nio*ne RATA., pSn& la cabana O.N T. «dALc.1 A , ța condițiuni avantajoase.

— Plecarea Sâmbătă 31 Iulie 1947 orele 15 30 (3,31 p m.) 
f x, din fa(a Oficiului Local de Turism, Str K»rl M«rx Nr. 2. șl 
înapoierea cu aceleași autocamioane. Duminică 1 August 1948. seara.

Transportul dns-tntors, inclusiv dormitul la cabină, lei 560 
de perso ni.

înscrierile și depunerea sumei Integrele, se fac începând de 
astăzi și până V n-ri 30 Iulie, orele 18 (șase seara).

— Locurile sunt limitate.
Persoanele înscrise sunt obligate a-si lua hrana necesari șl 

îmbrăcăminte Încălțăminte cornsounzltoare,
OFICIUL LOCAL DE TUR SM DEVA

ZII* trac 213 
Zlla ™. 153 

Duminică
1914—Germania declară război Rv- 

siei; începe primul război 
mondiaL

1947.—Apare „Capitalul’’ lui 
Marx in limba română în ,E- 
dilura P.C.R.

pr.ma Ediție a „capitalu
lui” IN ROMÂNEȘTE

Aceasta lucrare de temei a socia
lismului științific desvoltă o cri-# 
tică științifică a sistemului capi- 
list, sistem întemeiat pc exploa
tarea omului de către om, și arat^ 
cum societatea-.omenească, în conti
nuu progres, va trebui, în virtu
tea propriilor sale legi de desvol- 
tare, să ajungă la o formă supe
rioară de viață, Ia viața socia
listă, respectiv comuni-tă.

Forța care va realiza această 
transformare este cla a muncitoare,

„Capita'.u,’’ îa româneș e deschide 
poporului nostru noi orizonturi în 
deșvoltarca sa poliică si culturală.

Apariția primei ediții în româ
nește a „Capitalului” coincide <14 
aniversarea a 80 ani dela aparțin 
lui. (August, 1867).

5

1
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Autoritățile de ocupație 
din zonele occidentale ale Germaniei refuză repatrierea a 
100000 copii polonezi deportați de hitleriști în timpul războiului

GUVERNUL ENGLEZ 
refuză să discute situația 

internațională în fața camerii comunelor
VARȘOVIA. — Subliniind că- 

peste 101X000 copii polonezi se gă- 
■eae Iu prezent In zonele occiden
tale afe Germaniei deportați în tim
pul războiului de hitleriști, pre
sa poloneză arată xă aceș.i copil 
■U primesc nici un fel de asistență 
din partea autorităților din acele 
aone.

Autoritățile britaniie țje ocupați? 
an declarat cu cinism că își re
zervă dreptul de a ho ărî dacă v? 

fl mai bine de acești copii să tră- 
Macă In Australia, Noua Zeelandg 
■au Polonia. Ziarele poloneze con- 
Mderă această declarație drept anii 
——nitarA. Aceeaș atitudine față de

Sosirea la Moscova 
a untî de'egații comerciale ungare 
_  Delegația euie tordusâ de ministrul cruerțuui —

MOSCOVA — Marți a sosit la. 
Moscova delegația comercială un
gară condusă de ministrul comer
țului și cooperației, Ronai, Delegați? 
include pe mini,Irul Vas, s.cre.aru/ 
general al consiliului economic su
prem ungar.

La aerodrom, delegația a fost în
tâmpinată de adjunctul ministrului 
oomerțului exterior al U.R.S.S., Șe. 
miclaslnov,j>ubdirec.oru| depar anun
țului țărilor din Europa Răsăritean^

Protestul adresat
Mi risttiului de Externe american 
te Ccmitetul Executiv F.MT.D.

Comitetul Executiv al Fe
derației Mondiale a Tinere 
tutui Democrat, a adresat 
Ministerului de Externe al 
Statelor Unite o telegrama 
de protest împotriva refuzu

Statele Unite au suspendat 
sentinței cs pita le pTonuntate împotriva 

călăilor nazișii dela Dacii u

oopiii polonezi șe observă și în 
zona americană de ocupație. , 

Această atitudine se deosebește-' 
fundamental de atitudinea autorității

înființarea organizației democratice 
„Tineretul progresist din America“
PHILADELPHIA. — La un con- 

greș, la care au asistat peste 2.000 
tineri muncitori agricultori șl stu- 
denți, s’a Înființat o organizație de 
tineret: „Tineretul Progresist din 
America”. »<t

dela ministerul comerțului exterior, 
Gorkeichik, directorul secției u igaro 
a departamentului țăriior din Euro- 
pa Răsăriteană, ISobolev, uircctoiuă 
depărtau entului pro ocolului dila— 
ministerul comerțului exte.ior, Tru- 
fanov, și membrii șunbasadei ungare 
dela Moscova.

Odată cu delegația ungară, a so
sit la Moscova reprezentantul co
mercial al U.R.S.S. in Ungaria, 
Klochek. >

lui de a elibera pașapoarte 
delegaților tineretului ameri 
can desemnați să participe 
la Conferința Internațională 
a Tineretului Muncitoresc 
dela Varșovia.

lor din zona jtfe ocupație sovietică, 
care au dat copiilor polonezi tot 
sprijinul necesar jxmtru a se Înapoi^1 
în patria lor /

Congresul a aprobat ,rrogramuțs 
nouei organizații, care cere slabi-, 
lirea unor relații pașnice cu alte țăij 
și, in special cu Uniunea Sovietică) 
precum și extinderea drep urilor de
mocrate în Statele Unite. Programul 
critică cu asprime platforma elec
torală a celor două partide vechi,) 
cafificând-o drept „un progTam af 
disperării”. f

Congresul a aprobat programuf 
partidului progresist, sub;i 1 nd 
tul că satisface interesele tinerelului 
american.

Buletin
Monitorul Oficial de Vi 

neri publică un tablou cu o 
fițeri de rezervă chemați în 
cadrele active ale Armatei.’

Monitorul Oficial de Vi
neri publică un tablou cu a 
spiranți medici, medici vete
rinari și farmaciști care od 
ținând titlul de doctori în me 
dicină umană, veterinară și 
farmacie, li se acordă titlul 
de medici veterinari și far
maciști. ,

«
Monitorul Oficial de Vi - 

neti publică decizia Mini . 
sterului Industriei prin care 
se fixează normele pentru 
măcinișul grâului, pentru fa 
bricarea pâinii și altor fa
bricate din făină: biscuiți, 
paste făinoase, etc-.•

Concentrarea micilor

Londra. Deputatul latju 
rist Warbcy a întrebat în C-i 
mera Comunelor pe ininiflt 
rul Morrison dacii arc mo 
ștință de îngrijorarea -ulr 
nită în legătură cu vădila 
degenerare a Uniunii Ooi 
dentale într’o serie de alian 
țe militare și dacă guvernul 
va 'da Camerii prilejul de a 
desbate această chestiune.

D. Morrison a răspuns că 
„în acest moment ar fi nepo 
trivit să se desbată situația ' 
Ls .. *■ 1 intemațio
inală, deoarece lucrul acesta 
nu ar Ti în con. ordanță cu 
interesul public"

Deputatul comunist Ga - 
lacber a întrebat atunci în 
ce fel ar putea fi atinse in 
teresele publice dacă mem - 
brii Camerei Comunelor și

■

intern
Duminică și luni va avea 

Ioc în Capitală cel de al t| ei 
lea congres anual al Fron 
tului Armeniei din Republî 
ca Populară Română.

PARTIDUL COMUNIST JAPONEZ
a cerut demiterea actualului 
guvern și dizolvarea dietei

Tokio, 30. — partidul Co 
munist Japonez a public it 
azi un apel prin care chea - 
mă la luptă întreaga clasă 
muncitoare din Japonia pen 
tru apărarea democrației și 
independenței țării. Apelul 
declară că legea împotriva 
grevelor cerută de gene.'ă- 

ar exprima părerii© asupra 
situației internaționale-'Apot 
tot el a intrebut: , Dcoe jub 
tem puși totdeauna' ti f^r 
unor fapte împlinite, ’i* 
a fost de pildă acela că A- 
mercia ia în posesie 
noastră și principala #ndu - 
stric a țării noastre?’

La aceste întrebări £uR/e." 
inul nu a dat nid un

Pregătirea unificării 
Partidelor Muncitoresc 

și Socialist PoIob
Varșovia. y\< ovișm ar 

ganizațiilor locale ale Plac i 
xlului Socialist /I’olotnez țm i— 
truniri în întreaga Polonie 
în vederea apropiau ■< a i 
căr: a celor două am'/fc. 
muncitorești.

Luând cuvântul j.i WbTr ’ 
rea dela Cracona, d- OwjG 
secretarul Comitetului exe^u 
tiv al Partidului Socialwt Po 
Ion, a subliniat că re; em r 
unificare a organizațiilor n 
neretului polonez, formează 
una, din dovezile cete mai 
elocvente a «oiaborării 
dintre cele două partide 
muncitorești.

Iul Mac Arthur este ce*. mai 
fățișă călcare a democrații.

Apelul înebee cerând de
miterea guvernului loshida 
și dizolvarea dietei.

Violentă explozie 
în orașul 

Ludvigshaffen
După cum anunță agenția 

Reuter, ministrul american 
al Armatei a comunicat că 
Statele Unite au suspendat

Excluderea fruntașilor sindicali catolici 
scizioniști din C G. M din Italia

ROMA. — Comitetul e^erutiv ai 
Confederației Oenera’e a Muncii dip 
Italia a hotărit si îndepărieze din 
posturile de răspundere pe toți re
prezentanții tendinței catolice din 
jriodicale, care au aprobat rezoluția 
conducerii asociațiilor creștine ale 

toate ședințele capitale pro 
ntințate împotriva călăilor 
naziști din lagărul Dacliau.

muncitorilor italieni.
Rezoluția adoptată de comitetul 

executiv afirmă că a.cești reprezen
tanți ai tendinței democrat creș ine 
au efectuat o desbinare de mult 
intenționată și s’au pus singuri în 
afara Confederației.

întreprinderi industriale
"La Centralele industriei mc 
talurgice prelucrătoare, elcc 
tro-technice, alimentare, se 
lucrează la un plan de coma 
sare a întreprinderilor încad 
rate în aceste Centrale.

Comasarea micilor între 
prinderi industriale și n'” 
grarea lor în mari unități UI 
dustriale, va face posibila 
perfecționarea pro.eselor te 
hnologice de fabricație. In
TIP. J'i GREȘUL”—DcV A, 1948 

acelaș timp se va putea a- 
junge la substituiri de ma 
teriale și combustibil, la stan 
dardizarea fabricatelor și la 
fabricarea de' noui produs: 
industriale.

Birourile de studii de pe 
lângă Centrale sau întreprin 
derile industriale njai mi-i 
vor avea în această privință 
un rol dintre cele mai im
portante.

Peste 500 morți și 
1800 răniți

Ludwigshaffen- — După 
cum anunță Agenția France 
Presse, într’unul din atelie 
rele uzinei I. G. Fabenindu - 
strie, situat la 100 metri de 
clădirea administrației mili
tare franceze, s’a produs o 
violentă explozie.

Printre muncitor! gc num», 
ră 500 morți Și 1800 răniți. 
Numeroase clădiri au fost 
dărâmate de explozie șt un 
puternic incendiu a izbucnit 
la depozitul de carburanți.


