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Iile Lezăra fast arestat
COMUNICAT

Ministerul Afaerilcr Interne face 
cunoscut că printre persoanele ■- 
restate în legătură cu descoperi
rea unor otganlzații teroriste, de
scoperire anunțată p:in comunica
tul publicat ia ziarele din 10 Iunie 
a. c., figurea.ă arestat și Ilie La- 
zăr, avocat.

• *
Se știe că Ilie Lazăr a fost ales la ul

tima conferință președintele P.N.Ț. (Manta) 
din județul Hunedoara.

CEFERIȘTII/ 
LA DATORIE/ In întâmpinarea alegerilor

O rapete de nori catastrofală, — 
de propo țll nemaicunoscute din anul 
1903 — s’a abătut in ziua de 4 crt. 
asupra văii superloa'e a fiului, ava- 
rllnd lln'a ferată Petroșenl— Slmerla 
pe o porțiune de cca 3 km., intre sta
țiile Bănlța—Peștera Bolit, In acelaș 
timp, rupând un dig, puhoiul a păt
runs în incinta atelierelor C.F.R. șl a 
depoului Petroșani, inundânău-le com
plect șl scoțându-le din funcționare 
întrerupând astfel artera pe care se 
scurg zilnic mii de tone de cărbuni din 
Valea- fiului,

h aceste ceasuri c ltlce, elanul de 
reconstrucțe al ceferiștilor a fost d>n 
nou la înălțime. Din primul moment, 
personalul Secției de întreținere „Detro 
șani,' al depoului șl al atelierelor a 
luat p'lmele măsuri pentru stăvilirea 
puhoaielor. Aceste unități neputând 
face față situației, a fost chrmată in 
ajutor Secția II. Ls. Llvezenl, ctirt a. 
rdspans Imediat, cu numeroase efective, 
în toate punctele amenințate.

După numai 27 ort dela întrerupe
rea circulației, sosește în stația Petro
șani primul tren cu material lemnos 
pentru mină, începând apoi imediat 
expedierea trenurilor de cărbuni ce 
stăteau blocate în stație.

Această restabilire într’un termen 
mult mal scurt decât cel prevăzut, es’e 
rezultatul efortului încordat al câtorva 
sute de ceferiști, cari au muncit fără 
răgaz, în ploaia torențială care cădea 
fără întrerupere.

In acelaș t.mp, au început lucrările 
de reparare a digului, distrus și de 
repunere în funcțiune a depoului, de 
către echipe voluntare, de mineri, me
seriași, ucenici șt funcționari al Soc. 
„Petroșani", cari au venit astfel In aju
torul tovarășilor lor ceferiști, afir
mă adu-șl încă odată elanul care-l 
caracterizează.

Astfel, prin abnegația șl muncă în
dârjită a personalului C. F. R. din 
Valea flu’ul, ca șl prin contribuția 
voluntară a tova’ășl or lor minerii un 
dezastru care amenința cu sistarea 
troficului pe cea mal mare parte a 
rețelei C. F. R. (din lipsă de căi buni) 
a fost limitat șt anillhat tntr’an timp 
mult mal scurt decât cel prevăzut.

Muncitorimea șl-a afirmat astfel în- 
câodafă voința de a-șt pune toate for- 
țe'e în slujba țări! șl a guvernului el 
democ’at.

In fața campaniei electorale, 
a alegerilor, care vor trebui să 
încununeze victoria definitivă a 
democrației, un nou elan de luptă 
a cuprins muncitorimea din Va
lea Jiului. Mobilizatorii, condu
cătorii șl organizatorii campa
niei sunt și de data aceasta co
muniștii. In ședințele de celulă, 
in ședințele de activ, în sonsjă- 
t&irile pe care organizațiile de 
partid din Vclea Jiului le tln 
cu șefii de grupă, sarcina prin
cipală este găsirea mijloacelor 
celor mal eficace pentru mări
rea producției. Reușind să mo
bilizeze în această vastă a țlune 
întreaga muncitorime, tehnicieni 
șl intelectualii democrațl, primele 
rezultate na au întârziat să se 
arate.

Astfel la Sectorul I Luptai:
Or apa lui Tralan Da na ian a 

ridicat producția în luna Mal cu 
50 la sută față de luna Aprilie, 
media zilnică a grupei fiind de 
540 tone.

Grupa Iul Alexandru Pobo- 
reni a ridicat producția cu 35 
la sută fată de luna Aprilie.

Grupa lui Gașpar a ridicat 
producția tot cu 35 la sută.

AUDIENȚA 
tov. Gh. Gheorghlu-Dej 

la M. S. Regele
Tov. Oheorghe Gheorghlu-Dej, 

ministrul Comunicațiilor și Lucrări
lor Publice, a fosi primit la, 8 
Iunie, ora 11 In audiență de 
lucru, de către M. S. Regele, la 
Sinaia.

După audiență, Iov. ministru 
Gheorghiu- Dej a însoț’t pe M S. 
Regele înir’o plimbare cu automo 
bllul, In cursul căreia Suveranul a 
binevoit a I da prețioase hidica- 
țiunl cu privire la lucrările de re
facere a șoselelor naționale.

După înapoierea la Sinaia, M. 
S. Regele a reținut la de|un pe 
tov. ministru Gheorghlu-Dej.

Trebue amintit faptul că a- 
ces te echipe au lucrat la abata
jul frontal îu cele mal grele con
diții de muncă, ia cel mai peri
culos strat de cărbune.

Mal trebue menționată con
tribuția pe care au dat-o maes
trul-șef Laszlo Ere mie șl Ingl-

Serviciul militar va fi redus la jumătate
Declarațiile d-luJ general C. V. Rășcanu ministru de răzbel

„Frontul Plugarilor*4 și-a ținut Du
minecă la Craiova corgresul regionalei 
OHenia, iar Lttni la Pitești, cougtesul 
Organizațiilor județene de Argeș, Dâm- 
bovlța și Muscel.

Ambele congrese nu prilejuit intere
sante manifestări politice, Ia care au 
participat și conducătorii dela centru al 
„Frontului Plugarilor", in frunte cu 
primul-mialstru, d. dr. P.tru Groza. 
Au mai fost prezenți d-nil: M hali Ghel- 
megeanu, C. Aglu, Grigore Geamănu 
șl dl general C. Vaslliu Rășcanu, mi
nistrul armatei.

Șeful guvernului a ținut la Craiova, 
un substanțial discurs politic, subliniind

X
Prima universitate muncitorească
din Petroșani și-a

DupI un an de muncă intensă pri
ma universitate muncitorească din Pet- 
roșeni la care au predat — după un 
program b’ne studiat, realizat în 250 
ore — intelectualii preg eslștl ai ora
șului, ș|-a încheiat cursurile.

S’au remarcat la predarea arsurilor 
de cultură generală:

D-na Marfa Fildan, profesoară de șt. 
naturale, D-ra Silvia Io. ga, profesoară 
ds francesă, Dr. Ing. E. Colev, noțiuni 
de flz'că genenlă și cosmografie, Dr. 
Paul Rolbaș, Dr. loan Btlao, Dr. F, 
Almuiy, Dr. Oh. Herman. Dr. C. Lă- 
pădatu, Dr. T. San’elevlcl, diferite con
ferințe cu auhlecte do med cină popvla- 

nerul Ștefan Mihalț, șeful sec
torului I Lupeni.

Mergând pe acest drum vom 
înregistra desigur mereu noul 
succese, marcând tot ațâți pași 
în drumul spre reconstrucția țării, 
spre victoria democrației.

că țara noastră trebue să ducă șl mai 
departe o politică de realități.

După ce arată^căgpartideie „Istorice," 
duc o politică de vrajbă în interior și 
de neslnceritate față de marele aliat 
sovietic, a arătat că plugfirimea trebuie 
să rămână unită cu muncitorimea și 
cu intelectualitatea progresist, pentru 
a-și putea promova interesele sale de 
bază.

Dl ministru general Vaslliu Rășcanu 
pronunțând un scurt discurs, a anun
țat că serviciul militar va fi redus la 
jumătate șl poate la un termen șl mai 
scurt, pentruca plugarul român care 
formează cea mai mare parte a oștirii, 
să fie redat brazdei.

După un an de muncă

încheiat cursurile 
ră. Dl. Adv. Kepeș — legea, dreptul șl 
justiția.

La cursurile technice: inginer L. 
Abraham la technologh și chimice, 
Ing. D. Alhanaiiu la matematici, C. 
Bușinschl la desen Industrial, log. E. 
Mareș Ia n'ecanlca mașinilor, ing. E. 
Haler la lucrul în atelier, Ing. E. Scrl- 
ban la electricitate generală, Ing. R. 
Schriier la cursul de curcnțl slabi șl 
radio, Ing. Al. Panaltescu la geologie, 
Ing. I. Pito la minerit șl leg. Gh. Bog
dan la accidente de muncă.

Au absolvit Iu mod satisfăcător ur
mătorii tovarăși muncitori:

Continuare tn pig. 2-a



2 ZORI NOI

Din inițiativa" x/
secțiunii F.F.D.R. din Valea Jiului N

S’a deschis la Petroșeni o școală 
pentru conducătoarele căminelor 

sezoniere la sate

DescDpBrii’Ba unor organizații tBiwistB 
Printre areitațl se află elemente antonesdene, 

moniste, legionare ți moșierești

inițiativa Federației Femeilor Demo
crate din România de a sprijini cam
pania agricolă prin înființarea de că
mine sezoniere la sate* a găsit printre 
femeile dia Valea-Jiului un larg răsu
net. Cu elanul șl hotărtrea caro le ca
racterizează, ele au pornit să pună In 
aplicare acest minunat Dro«ct.

Urmând hotărirfle Confederației Ge
nerale a Muncii, case și de data acta- 
■ta a înțeles să sprijine ca întotdeauna 
munca și lupta țărănimii, sindicatele 
din Valea Jiului au pus la dispoziția 
acestor cămine un număr de femei 
muncitoare, care urmează să plece In 
țară, atunci când muncile agricole vor 
fi In tolu.

Prin aceste cămine, copiii țărancelor 
plecate la munca câmpului nu vor mai 
rămâne ca până aeum fără nici o supra
veghere șl îngrijire.

Pentru a organiza cât mai temeinic 
munca ce va fi depusă In acest scop, 
secțiunea din Valea-Jiulai a F.F.D.R. 
a luat Inițiativa înființării unui curs de 
două săptămâni In care timp femeile 
care se pregătesc si plece la țară să 
primească cunoștințele necesare muncii 
lor. Cursurile sunt predate de mem
brele Federației, Indiferent de categorie 
eocialâ, sau partid politic. Elevele din 
localitățile depăitate de Petroșani pri
mesc locuință șl mâncare, pentru a se 
putea ocupa cu toatele numai cu în
vățătura.

Deschiderea cursurilor a avut loc 
Sâmbătă, 1 Iunie, In cadrul unei mici 
festivități la care șl-au dat concursul 
elevele școlii primare, prezentând un 
mic program artlstic-cultural. Doamna 
Iig. Piso, președinta Federației din 
Valea Jiului a ținut cuvântarea de de
schidere, lămurind scopul înființării a- 
cestel școli. La sfârșit, doamna Msrla 
Sârbu, delegată a Federației din Bucu
rești, a vorbit elevelor despre sircit-a 
Importantă pe care o au de îndeplinit. 
Chemate să sprijine munca fmeilor 
dela țară, ele vor trebui să le fie povă- 
țultoare devotate In toate acțiunile, să 
le îndrumeze șl să le dss.bldă orizonturi 
noul de viață, pe care regimurile reac
ționare d'n trecut le-au ascunB, menți
nând doar intunerecal, boala șl mize
ria la sate.
Iu acest fel ele le vor îndruma pe calea

Știri polițienești
In noaptea de 6—7 Iunie a. c. pe 

la orele 1, trei indivizi necunoscuți s’au 
introdus In locuința d-lui Bogoroși din 
str. Gen. Moșoi Nr, 35 din Deva, de 
unde au reușit să fure mai multe ar
ticole de lingerle șl îmbrăcăminte.

In timp ce hoții încercau să dispară 
cu prada, soția lui dl BogoroșI slm- 
țlndu-i a dat alarma, începând să-i ur
mărească.

Hoții au tras fo suri de pistol fără a 
reuși să lovească- pe cei ce îl urmărea, 
ci din contră un glonte a rănit mortal 
pe unul din el.

Ceilalți doi reușind să dispară sunt* 
puși în urmărire.

luptei pentru democrație, care nu nu
mai că as’gură fem 11 toate drepturile 
care ÎI revin, dar caută In acelaș timp 
să le creeze astfel de condiții de viață, 
ca femeile să potfă într’adevăr foloii 
aceste drepturi.

Cele douăzeci ds eleve, muncitoare 
depe toate Valea Jiului, ca șl cele zece 
frmei cassice care au cerut să la parte 
ca auditoare, vor depune toată sârgu- 
ința in aceste două săptămâni de școală, 
pentru a fl apoi la înălțimea misiunii 
pe care s’au angajat cu atâta bucurie 
să o aducă la îndeplinire.

Lucrările congresului studențlmil democrate
Congresul național al studen

ților democrați în ședința de la 
9 Iunie, în cadrul rapoartelor 
asupra chestiunilor naționale, a 
ascultat cuvântul studenților ro
mâni. Aceștia au demascat ma
nevrele șovine românești, iar co
legii maghiari au înfierat pe

Prima universitate muncitorească din Petroșeni 
și-a încheiat cursurile

— Urmare din pag. 1. —
Cicort Teodor, Ecobescu Constantin, 

Fiat Carol, Flrezaru Ioan, Grescovlct 
Ludovic, Jercău losif, Kiss losif, Ko- 
nya Ludovic, Oprișa Ioan, Perl liac, 
Radu Laurlau, Suciu Gheorghs, Ve- 
cserdl Mihail, V6kony losif, Vesa Iile, 
Moța Ioan, Momeo Franclsc și Tri- 
fan Gheorghe.

Adăugând astfel la uriașă experiență 
acumulată prin munca lor ce o depun zi 
de zl, o temeinică pregătire teoretică, 
muncitorii vor putea da efortului lor 
de muncă un randament neînfâlfiit 
până acum Unii dintre elevii Univer
sității au șl făcut invenții și au des
coperit metode noi menite să aducă o 
importantă Îmbunătățire muncii, sau să 
înlocuiască materiale ce nu se pot 
procura astăzi. Eliberați de teroare, 
muncitorii se simt pentru prima oară 
Kgațl cu dragoste șl devotament de

D-L NICUȘOR GRAUR $|-A DAT DEMISIA 
din P. N.

Dl Nlcușar Graur fost membru In 
delegația permanentă a P. N. Ț. (Ma- 
niu) șl-a anunțat demisia din Partidul 
Național Țărănesc, mărturlsindu-și de
cepțiile față de drumul pe care a apu
cat acest partid..

„Acum două săptămâni — spune dl 
Nicușor Graur Li scrisoarea sa de de
misie — ne găseam In plină ședință 
a delegației noastre permanente, pri
veam partlclpanțil din sală... O altă 
lume și alți oameni.., m jșieri expro- 
prlați, noui industriași, advocațl ai tu
turor cauzelor, înalțl demnitari din 
epoca antonescienilor, îmbogățiți de 
ultima oră, Iar dacă vreun glas cinstit, 
onest, căuta să se ridice șl să vor
bi a «că In numele țărănimii, trebuia să 
se piardă Înăbușit sub lâima domlna-

Mlnlstcrul de Interne aomunică:
Organde de siguranța și poliție ale 

statului au descoperit existența pe 
teritoriul țării a unor organizații tero
riste cari purtau denumirile: M. N. R., 
hauiducii lui Avram Iancu, divizia su
manelor nrgrft, glasul sângelui, grupul 
diversionist Elena Bas«rab«anu, legate 
între da șl dirijate de un comanda
ment centrai:

Pe baza unor minuțioase verificări 
șl documentări, guvernul a hotărât să 
tresei la arestarea elementelor princi
pale din aceste organizațiuni.

Operațiunile au început în ziua de 
27 Mai și sunt în curs de executare.

Au fost arestați până în prezent:

cele ale șovinismului și revizio
nismului maghiar.

Congresul național al studen
ților democrați cheamă întreaga 
studențlme ia lupta împotriva di
versiunilor șoviaiste și antisemi
te, pentru desvoltarea culturii și 
pentru reconstrucția și înflori
rea Patriei.

meseria lor, de mașina la care luc
rează. Ei știu că munca lor — în noul 
regim dc adevărată democrație, — o 
depun In folosul tuturor celor ce mun
cesc șl că cu cât efortul și randamen
tul corespunzător va fi mai mare, cu 
atât mal curând vor simți efectul îm
bunătățirii traiului lor.

Intelectualii care au depus munca 
lor la predarea cursurilor au înțeles 
că contribuind la ridicarea nivelului 
tehnic șl cultural al muncitorimii, con- 
trlbue la ridicarea și bună-starea po
porului întreg.

Frumoasele rcade pe care le-a dat 
Universitatea după primul an, ne În
dreptățesc să credem că la redeschide
rea cursurilor, munca va fi continuată 
și cu mai mare râvnă și că un număr 
din ce In ce mii mare de muncitori 
va veai să îngroașe rândurile absol
venților.

Ț. (Manlu)
toare a intoleranților cu alte preocu
pări șl interese".

Arătând apoi că din P. N. Ț. o’a ră
mas decât un sărman port părăsit, re
fugiu a tuturor ambițiilor nejustificate 
șl a epavelor iremediabil condamnate 
și că a încăput pe mâna unor neofiți, 
lipsiți cu totul de atașament șl de în
țelegere față de țărănime șl de idealu
rile ei, dsa anunță că nu mal poate 
avea nimic comun cu partidul alianțe
lor electorale cu liberalii și că uu poate 
admite .ca partidul țăranilor să ajungă 
casa de refugiu a hltleri mulul român".

Paralel cu aceasta dl Nicușor Oraur 
a trimis o scrisoare d-lui Anton Alexan- 
drescu, Președintele P. N. Ț. din F. 
N. D, prin care anunți că se înca
drează in partidul condus de d-1 An
ton Alexendrescu.

G-ral c. a. rezervă Aldea Aurel, 
Alexandrescu N. av., Basarabeanu Ele
na, fostă secretară a Iul Ion Autonescu, 
Klntescu Gh. subsecretar general al S. 
S. I. pa timpul guvernării Rădescu, 
Capra Argbel, moșier, Lt.-col. rezervă 
Constantinescu Victor, Lt. Coifan Vlr- 
gil, Crețolu Msgda, fostă speakerlță la 
Radio, Calleya N., industriaș, Căpitan 
Cochinos Mlrcea, Domocoș Ion, Indus
triaș, Teodorduc Octav, av., Morolanu 
llarie, avocat, General brig. Moșiu, 01- 
teanu Gabriel, fost comandant al ba
talionului .luliu Mania*, condamnat 
la 25 ani muncă silnică, Olteanu El- 
vlra, nepoata lui Gavrilă Olteana, func
ționară la Reprezentanța Americană, 
Paleacu Nicolae zis Moldoveanu Nlco- 
lae, fost comandant legionar, Pop Cor
nel, avocat, Lt.-col, rezervă Plesnila 
Eugen, Steanța Dumitru zis Dumitru 
Oprea zis Mltruș, căp. parașutist Tan- 
țu Mihai, dezertor, șl alții.

Sunt puși in urmărire:
Bocșa Mălin ziarist epurat, Manica- 

tlde Teodor, funcționar la Reprezen
tanța Americană: Horațiu Cemanlclu, 
avocat, Sachi Bălan, luiiu Inginer, alții.

Cercetările continuă.

Camera Agricolă Hunedoara, Deva

publlcajiune
Avem onoare a aduce la cunoștința 

publică, că avem ne.voe pentru orga
nizarea urgentă a Serviciului de Mașini 
agricole de un număr de 3 șefi meca
nici la centrele de mașini agricole din 
din județul Hunedoara, de 15 meca
nici pentru sezonul de treerat ca con
ducători de garnituri de treerat șl 30 
băgători în batoze,

Condlțiunile de angajare sunt urmă
toarele :

1. Solicitanții trebuie să fie șefi me
canici calificați, ce vor dovedi cu acte 
de speeialltate.

2. Să albă practică In meseria de 
mecanic de cel puțin 5 ani.

3. Să cunoască tractoarele șl mași
nile agricole în mod perfect.

4. Să fie oameni de încredere și cins
tiți, ceeace pot dovedi cu certificate 
eliberate de Primăria comunală și cu acte 
dela Cazierul Judiciar că n’au fost con
damnați pentru nimica.

5. Vor prezenta pentru angajare 
restul acteior cerute după normele de 
angajare a personalului da Stat, despre 
care pot lua cunoștință la sediul Ca
merei Agricole.

Remunerația șefilor mecanici și a 
mecanicilor va fi în bani și cu oro- 
duse în natură, asigurăndu-ll-se și lo
cuință Ia condlțiuni avantajoase.

Solicitanții se vor adresș in cel mai 
scurt timp, înaintând cereri la Camera 
Agricolă pentru Serviciul județean al 
Mașlnelor Agricole, urmând a se sta
bili urgent data examinării actelor și 
a angajării personalului necesar. 
Dlr. log, Agr. Insp. V. Șalca

Subdlr. log. Agr. M. ™Chlroș

— Cinema „Progresul" 
prezintă Miercuri, Joi și Vineri, 
Concertul» un mare fum muzi
cal cu cei mal bani cântăreți so
vietici. In programul viitor, -Sâm
bătă, Duminecă și Luni, premieră, 
Nu întreba cine am fost, cea 
mai mare creație muzicală a anu
lui, cu Karady Cătălină.
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In procesul de sabotaj care se judecă la Tribunalul Deva

Ceferiștii din Simeria cer pedepsirea exemplară
a sabotorului Stern Eugen

/

Un interesant proces de sabotaj a 
avut loc Miercuri 12 Iunie 1946 In fa
ța Instanței Speciale de Sabotaj de pe 
lângă Tribuoîlul Deva. ln*ă fri primă
vara anului 1945, conducătorii Sindi
catului șl al Oficiului de Aprovizionate 
a Personalului C.F.R. din Simbria au 
contractat dela Stern I. Eugen de fel 
din A ad, de profeslane exploatator de 
păduri o cantitate de 600 vagoane 
lemne de foc, pe aeatna celor 4000 de 
muncitori membrii ai Orgsnizațiunilor 
sus amintite și a familiilor lor, pentru 
iarna trecută.

Conform contractului iDchelat, lem
nele urmau să fie plătite cu prețul 
maximal in vigoare la data livrării, Iar 
livrarea trebuia să se înctapă Imediat 
șl să se termine cel mai târziu până 
la data de 31 Deoembrie 1946.

Cum insă Intre timp, costul pe pia
ță a lemnelor s’a msjorat simțitor față 
de prețul maximal, furnizorului nu-i 
mal convenea să livreze lemnele con
tractate, căutând prin fel do fel de 
manopere să s« eschiveze de sub în
deplinirea obligațiunilor luate.

Văzâcd însă că, conducătorii munci
torilor tec toate eforturile pentru înlă
turarea pretinselor piedici Invocate de 
furnizor in scop de a rezllle contrac
tul, acesta ș' a dat cărțile pe față, pre
tinzând pentru livrarea pe mai departe 
a restului lemnelor rămase nelivrate 
(circa 200 vagoane), un preț superior 
celui maximal cu oirca 70.000 Lei 
la vagon.

Muncitorii refuzând si achite prețul 
de speculă pretins, acesta a sistat 
livrarea pe mai depaite a lemnelor, 
lăsând astfel în locuințe neîncălzite pe 
muncitori și pe familiile lor o Iarnă în
treagă, atât de grea cum a fost acea 
trecută.

Pentru acest fapt muncitorii l-au de
ferit instanțelor penale, cerând con
damnatei. lui atât pentru sabotajul co
mis, cât și pentru înșelăciune în con- 
vențluni.

loslaoța specială de Sabotaj depe 
lângă Tribunalul Deva însă, prin sen
tința pronunțată în ziua de 18 Mal 
1946, contrar tuturor așteptărilor șl 
speranțelor muncitorilor, pe motive de 
formă la achitai pe numit.

Natural, că în contra acestei sen
tințe, atât reprezentantul Ministerului 
Industriei șl Comerțului cât și Parche
tul șl reprezentantul juridic al munci
torilor, au declarat recurs șl acum 
muncitorii așteaptă cu nerăbdare șl 
încredere hotărârea Curții de Apel 
Sibiu, care este chemată să repare e- 
videota greșală comisă de prima Ins
tanță.

Numitul Stern I. Eugen Insă, în loc

Sindicalul Melalo-Chlmlc
anunță tuturor membrilor săi

ADUNAREA GENERALĂ 
ce se va ține în ziua de Duminecă 
orele 9 dimineața în localul clubului 
Me^lo-Chlmlc (fost restaurantul Co
roana).

Io acelaș zl se va face șl Inaugura- 
are clubului.

să se bucure că a scapat ca prin ure
chile acului de consecințele faptelor 
sale, prinzând curaj, pretinde acum 
muncitorilor ca o condiție pentru con
tinuarea livrării lemnelor, un preț de 
circa 4 ori mal mare decât cel legal 
și contractual.

Pentru această faptă a sa, a fost 
din nou trimis în judecata Instanței 
Speciale de Sabotaj care urmează să 
se pronunțe Sâmbătă 15 Iunie a. c.

STABILIREA NORMELOR 
de concediere e salariaților

Tov. Lotar Rădăceanu, ministrul 
Muncii a dat o decizie prin care stabi
lește normele licențierii din serviciu a 
salariaților particulari. Aceste norme 
prevăd următoarele:

Cererile de concediere vor putea fi 
făcute de către patronii întreprinderi
lor sau instituțiilor, autoritățile de Stat 
prin șeful departamentului respectiv și 
sindicatele profesionale. Rolul comite
telor de întreprindere se rezumă la 
formularea propunerilor de concediere 
făcute sindicatului respectiv.

Cererile de concediere vor fi adre
sate inspectoratelor regionale sau locale 
de muncă cu avizul comitetului de 
fabrică sau de întreprindere, iar în lip
sa acestuia cu avizul sindicatului res
pectiv, precum șl copia declzlunll pro
nunțată de comisia de disciplină ori de 
câte ori există o asemenea comisie In 
întreprindere. Dacă probnle prezentate 
sunt Insuficiente, șeful inspectoratelor 
va dispune instruirea unei anchete.

Soluționarea cererilor de licențiere 
se va putea fa^e atunci când există o 
decizie a comisiei de disciplină din în
treprindere, când avizul comisiei a fost 
dat prin unanimitate. In cehlalte ca
zuri dosarul va fi înaintat ministerului 
muncii. Rezolvarea cererilor da conce
diere făcută de către slndleate sau de 
autorități se va face tot de către mi
nisterul muncii,

Atunci când stabilirea motivelor 
de concediere necesită verificări 
amănunțite de fapt șl adminis
trări complexe de probe, ministerul 
muncii va putea acorda o aprobare 
prlncipllă de concediere, sub rezerva 
ca instanțele de judecată competente 
să confirme realitatea faptelor evocate. 
In aceste cazuri instanțele vor putea 
dispune reintegrarea salariatului cu 
plata tuturor drepturilor, ori de câte 
pri faptele Invocate ca motiv al con
cedierii nu vor putea fl dovedite.

In ce privește plata preavizului le
gal, ministerul muncii va putea condi
ționa aprobarea concedierii pe baza 
preavizului. Atunci când comitetele de 
întreprindere sau sindicatele profesio
nale refuză darea avizului, patronul va 
face mențiune despre aceasta îa cere
rea de concediere.

In cazul când sindicatul nu trimite 
reprezentantul său la facerea cercetări
lor, Inspectoratul muncii va proceda 
singur la anchetarea cazului.

Cererile ds aprobarea concedierilor 
trebuesc rezolvate In termen do maxl-

M unei tor ii șl întreagă opinie publi
că, așteaptă cu nerăbdare și cu toată 
încrederea sentința! latenței de Sabo
taj, sperând că de data aceasta susnu- 
mltul sabotor nu va mai putea scăpa 
de consecințele faptelor sale, ci din 
contră, va fl trimis acolo unde îi este 
locul, la închisoare, unde va putea me
dita asupra faptului, dacă șl azi mai- 
este cazul să-și bată joc dne-vrea de 
Interesele clasei muncitoare.

mum 30 zile dela inreglstrarea lor. 
După trecerea acestui termen, dacă 
cereiea n’a fost rezolvată, ea se con
sideră ca șl aprobată.

SPORIREA PRODUCȚIEI DE AUR , 
$1 înzestrarea agriculturii /

Consiliul Superior Economie In ul
tima iul ședință a luat în discuție între 
altele două chestiuni ia fel dc impor
tante pentru viața economică: sporirea 
producției actuale de aur și înzestra
rea agriculturii cu aparatura mecanică 
necesară.

înainte de a se trece la stabilirea 
unui pian de exploatare, Consiliul a 
constatat că avem rezerve de minereu 
aurifer suficiente, iar minele sunt în
zestrate cu un echipament satisfăcător 
care să permită o producție mal abun
dentă.

In vederea stimulării muncii din ex
ploatări, se vor acorda minerilor și în
tregului personal înlesniri speciale prin 
prime, alimente, îmbrăcăminte, încălță
minte, etc.

In felul acesta și grație altor măsuri 
ce se vor mai lua, producția de până 
acum a aurului se credț că va fi ma
jorată cu mlnlmom 50 la sută, depășind 
astfel cantitatea de 5000 kg. anaal.

Mecanizarea agriculturii
In a doua chestiune discutată, Con

siliul Superior Economia s’a ocupat 
de mecanizarea agriculturii, in sensul 
de a se procura acestei importante ra-

ȘTIRI SPORTIVE
Corvlnul Deva — 23 August Lugoj 

2:2 (1:0)
Duminică 10 Iuni6 1946 s’a dispu

tat pe terenul sportiv dlri localitate 
matchul de foot-ball între gruparea lo
cală «Corvlnul* șl echipa „23 August* 
din Lugoj,

Dorința vădită a ambelor tabere 
pentru asumarea vlctortel nu a avut 
nici un rezultat până în minutul 42 
când Diaconescu Gogu deschide sco
rul In avantajul Corvinulai.

A doua repriză se desfășoară într’an

PRODUSE 
IMPORTATE 
din U.R.S.S.

Dela 8 Malu 1945 și până azi 
România a importat din U.R.S.S. 
următoarele produse:

Fontă de turnătorie 6.630 tone. 
Oțel semi fabricat 16.727 tone. 
Fer mangan 340.5 tone. Fero 
siliciu 361 tone. Cupru 935 tone. 
Cositor 97 5 tone. Antimoniu 10 
tone. Cobalt 2 tone. Cocs meta
lurgic 42.694 tone. Cărbuni de 
huilă 16.792 tone. Asbest 32 tone. 
Cabluri electrice 1134 tone. Rul
menți bile 9.5 tone. Electrozi a- 
morfi 75 tone. Sulf 270 tone. Clo- 
rură de potasiu 140.640 tone. 
Criolltă 16.6 tone. Fosfor roșu și 
galben 20 tone, Cauciuc natural 
șl sintetic 135 tone. Bumbac puf 
10.000 tone. Pâr de cămilă 300 
tone. Camere de anvelope 4.732 
tone. Lână 927 tone Autocamioane 
1309 bucăți.

muri de producție aparatura mecanică 
necesară, iu speță pluguri, tractoare șl 
semănătoare.

Amintim că pentru îmbunătățirea 
randamentului producției, uzinele avia
tice 1. A. R. Brașov au fost modificate 
spre a fi adaptate conjucturii de pace 
și 11 s’a prescris o comandă importantă 
de mașini agricole.

Primul tractor românesc
Potrivit programului inițiat de Con

siliul Superior Economic, primul trac
tor român va eși din fabricație și va 
începe să lucrează în Martie 1947.

In toamna acelulaș an vor fl puse 
la dispoziția plugărimei o primă tranșe 
de 1000 tractoare, 1000 pluguri șl 1000 
semănătoare de către uzinele 1. A. R.

Alte tranșe sporite de asemenea 
mărfuri se vor fabrica șl în anii viitori, 
până când nevoile vor fi împlinite.

Dacă la aceasta se mai adaugă șl o 
producție masivă de mașini șl unelte la 
alte întreprinderi metalurgice — Re
șița, Titan, Nădrag, Călan, etc. — se 
poate spune că acțiunea de mecanizare 
șl de modernizare a agriculturii este In 
plină desfășurare și rezultate pozitive 
pentru economia națională du vor În
târzia prea mult să apară.

tempo rapid, lugojenii depunând toate 
sforțările pentru a egala. In minutul 4 
Gloran marchează un goal de toată 
frumusețea.

Ia minutul 66, „23 August" reușește 
să ridice scorul pentruca In minutul 
72 Târlea să pecetluiască rezultatul 
matchulul 2:2.

Jocul a fost spectaculos amb le gru
pări desvfllnindu-șl toată știința și pu
terea de muncă,

A arbitrat corect dl Maior Comșa. 
Mlrcovaid.
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francez a demisionatGuvernul
Viitorul premier francez va fi dl. Bldault 1

Fruntașii mișcării populare re
publicane s’au întrunit Luni pentru 
a examina situația creiată prin de
cizia partidului socialist de a par
ticipa la noul guvern, dar de a nu 
accepta postul de prim ministru.

Această decizie pare să nu lase 
MRP ului — care a obținut cel 
mai mare număr de mandate la 
ultlmile alegeri, — altă alternativă 
decât aceea de a asuma întreaga 
răspundere ce rezultă din victoria 
sa electorală, astfel încât este po
sibil ca d. Bldault, ministrul de 
externe și fruntaș al MRP-ului, să

fie șeful noului guvern provizoriu 
francez. *

Comitetul executiv ai partidului 
M. R. P. a hotărât să susțină can
didatura d-lul George Bldault la 
șefia guvernului de coaliție, ace 
asta fiind o condiție esențială ca 
partidul să colaboreze la guvern.

♦
LONDRA Guvernul Francez a 

demisionat dar el va continua să-și 
exercite funcțiunile până la for
marea noului guvern. Scrisoarea 
de demisie a fost remisă Marți de 
către d 1 Gouin cu ocazia deschi
derii Adunării Constituante.

75 de ani dela Comuna din Paris
PARIS. — O mare manifestație 

s’a desfășurat Duminecă după 
amiază cu prilejul împlinirii a 75 
de ani a Comunei din Paris și în 
amintirea morțiloc „din săptămâna 
sângeroasă" dela 21 la 28 Mai 
1871.

Cortegiul era format din comite
tul central al prrl’dului comunist 
în frunte cu Thorez, secreta
rul general al partidului comunist 
șl vice-președinte al consTului de 
mnaBBKrMOi mm o» nm hmmumm ii nifiTVTWi

Cea de a doua adunare consfti* 
tuantă $l-a ținut prima ședință

PARIS — A doua adunare na
ționali constituantă a fost sksch*să 
Marți după amiază de președintele 
de vârstă Marcel Cachiti deputat 
comunist care, exatalnâud pr b'e- 
mele constituționale a declarat: 
„Fiecare dintre pgrtMe s’a decla
rat gata de a face concesii pentru 
ca cea de a doua adunare consti
tuantă să-și poată îndeplini princi
pala sa misiune. A sorit timpul să

miniștri șl Jarques Duclos, și din 
comitetul de direcție al partidului 
socialist, precum șl din personalul 
ziarelor „Le Populaire" și L’Hu- 
manite".

Confederația Generală a Mun
cii era reprezentată prin tov. 
Frachon și Jouhaux, secretari ge
nerali.

La manifestație an luat dease- 
menea parte numeroase delegații 
ale asociafîilor și Ligilor democratice.

Conferința anuală 
a partidului laburist

Harold Laskî despre relațiile cu U. R. Sn S. Spania 
țl Grecia

Profesorul Harold Laskl, preșe 
dintele comitetului executiv al par
tidului lahuris», în adresa sa din 
ședința Inaugurală a conferinței 
anuale a partidului laburist a spus 
printre altele:

.Spun conducătorilor Rusiei noui 
că, realizările revoluției lor sunt 
stâlpi ai propriei noastre forțe: și 
îi vom ajuta să mențină aceste 
realizări ca parte a condițiilor pro- 
orlei noastre siguranțe, ca o miș-

care ce caută să realizeze o 
munltate socialistă în Anglia.

Socialiștii britanici socotesc 
a spus d. La$kl — ,o adevărată 
tragedie0 continuarea regimului 
Franco în Spania și ar considera 
înapoierea în Grecia a Regelui 
George al elinilor „drept un sfârșit 
regretab'l pentru lupta îndrăzneață 
a unei națiuni care cea dintâi a 
învățat pe oameni ce înseamnă 
libertatea0.

co

pvnem capăt provizoratului ce du
ri ază de prea multă vreme. Vrem 
ca adunarea să revină Ia spiritul 
rezistenței Acest spirit este proas
păt în memoria noastră." D pă ce 
a adus omagi* eroilor din mișcarea 
de rezistență, Chachin a adăugat? 
„Programul rezistenței a fost prea 
mult timp necuuoscut Epurația n’a 
fost aplicată cu rigoare. Din ar- 
mătă n’au dispărut încă ideile vechi.

Frământările din italia

Lucrările adjunctllor miniștrilor de externe
PARIS — Locțiitorii miniștrilor 

de externe al marilor puteri îșl 
continuă lucrările. Propunerea 
britan’câ de a se trimite în Tri- 
politanla șl Cirenalca o comislune 
formată din reprezentanți al celor 
patru puteri spre a se constata 
sub je regim vor să trăiască po
pulațiile din aceste țiri, a fost 
respinsă de Asușev, delegatul 
Uniunii Sovietice.

D sa și-a exprimat convingerea 
că rezultatele unor asemtnea in
vestigații ar fi reconclusive, întru
cât membrii coml8lunll ar consulta 
numai pe funcționari și aceștia vor 
declara desigur, că doresc să ră
mână sub regimul colonial.

Delegația sovietică a prezen
tat proectul de tratat cu Român’a.

♦

PARIS. Adjuncții miniștrilor de 
externe întruniți Marți au desbă- 
tut Interesele speciale ale italiei 
în China.

S’a hotărât ca proectul tratatu
lui de pace cu Italia să fie redac 
tat pentru toate chestiunile asupra

cărora s’a căzut de acord.
O procedură analoagă a 

adoptată în ceea ce privește 
tatul de pace cu România.

fost 
tra

LONDRA, La Roma se așteap
tă un răspuns din partea lui Um- 
berto la propunearea pe care 
i a făcut o guvernul italian cu 
privire la cedarea oflcldlă a 
a puterii sale.

In ultimul timp an fost puse 
fi circulație svonuri că monar- 
hiștll Italieni ar fi primit spri
jin din străinătate.

La Londra se declară că rep 
rezenfantul britanic a primit in
strucțiuni speciale ca să nu încu-

. .• —-

W
• D. de Qaaperl a declarat In cursul nopții, că republica a fost nroclr- 

mată șl se așteaptă ca regele Umberto să plece astăzi sau mâine.
• Generalul Plerre Koenlg, comandantul uprem al forțelor de ocupație 

franceze din Germania, a declarat, după cum anunță postul de radio Paris, că 
trebue să se fișeze o perioadă de oeupație de cel puțin 20 ani a Germaniei.

• LONDRA. La Roma 50 000 persoane au manifestat fu fața polatulvl gu
vernamental, pentru republică.

• ^WASHINOTON Președ ntele Truman a anunțat Marți crelarea unui 
comitet pentru Paleillna'în frunte cu d-1 By/nes, ministrul aGcerl'or externe.

• MOSCOVA. La Pdrls a luat sfârșit ședința comite tulul executiv al Fe- 
dersțfef Democrate Mondiale a Femeilor. In rezolulla rdiptală se spune că Fe
derația va sprijini din toate puterile organlza’llle internaționale înființata pentru 
Instaurarea și menținerea păcii g-nera'e.

• MOSCOVA. Ma'țl a avut loc o ședință ■ consliiulM dn mlnlșt I italian 
la care au fost desbîtute rezultatele referendumului. Consiliul a dat publicității 
un comun'cat în care se arată că rezultatele referendumului asigură republicii 
majoritatea.

rajeze nici un fel de manevre 
cu caracter Intern.*

LONDRA. — In cazul cânu 
consiliul de miniștri italian nu 
reușește să rezolve impasul la 
care s’a ajuns, se crede cd se 
va adopta hotărlrea d lui Neni 
vicepreședintele consiliului de 
miniștri, care a cerut ca întru
nirea adunării constituante să 
albă loc Sâmbătă, adică cu 9 
zile înainte de data fixată.

Consiliul de miniștri a hotă- 
rtt Marți ca consiliul de mini
ștri să preia conducerea totală 
a republicii. In cazul când Uru
bato nu se va supune voinței 
poporului, consulul îl va consi
dera în afara legilor.

Cum sa desfășoară 
Procesul trădăto
rului Mlhailovici
LONDRA. — La ședința de 

Miercuri a procesului lui Milnilo- 
vici dela Belgrad, Tribunalul a 
început Interogatoriul acuzatului.

Draja Mlhailovici a recunoscut 
că trupele sale au primit alimente 
și munițluni dela italieni. Când i 
s’au arătat telegramele dâje cur
tau semnătura [ui proprie, a re
cunoscut că a dat voe italienilor 
să lupte împotriva partizanilor 
jugoslavl.
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