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>Se vor lua măsuri pentru asigurarea 
sistenței veterinare la țară și pentru 

înființarea asigurărilor pentru vite.
* Se vor lua măsuri pentru a așeza o 
cumpănă dreaptă între prețurile produ
selor agricole și prețurile mărfurilor in
dustriale, aprovizionând țăranii prin 
cooperative cu unelte și produse in
dustriale la prețurile oficiale și desfă» 
cându»le produsele în condițiunile cele 
mai avantajoase pentru ei<.

Din Platforma-Program a B. P, D.

Taxa pațtall plltlti fn numerar 
conform «probării Dlrfloțiunel

Qenarale P. T. T. Ir. 217.902 | 945

Intr'un cadru solemn s a desfășurat Duminecă 30 Iunie a. c.ZIUA COOPERAȚIEI y
In fiecare an la începutul lu- 

nei Iulie se sărbătorește — 
Ziua Cooperației — prilej de 
întâlnire a cooperatorilor și a 
oamenllo* de bine, cari vroesc 
să cunoască binefacerile coope
rației și să intre în marea familie 
a cooperatorilor

Alianța cooperativă interna
țională cu sediul la Londra, da
tează din anul 1895 formată din 
reprezentanții instituțiunilor co
operatiste centrale a statelor; cu 
mișcarea cooperativă mai în
semnată. Intre multele iei sco
puri este și strângerea legă
turilor cooperatiste internațio
nale, infemeiate pe respectarea 
regulilor nepieritoare ațle coo
perației, prin care se întronea
ză pacea economică și socială, 
buna înțelegere între oameni 
și popoare și schimbul de pro
duse, bazat pe prețul just, fără, 
ca munca săracului să devină 
mina de aur a bogatului.

Cooperatorul care vrea să 
poarte cu mândrie, și demni
tate acest nume, trebuie să cu
noască și să aplice regulile de 
bază ale cooperației — întoc
mite de câțiva țesători săraci 
din Anglia/ — și'anume:

1. Adeziunea liberă. Ori cine 
se poate asocia într’o cpopcra- 
tivă sau se poate retrage după 
voie dacă nu are Interese po
trivnice desvoltării cooperati
vei.

2. Administrație și control 
democratic. Un singur om) un 
singur vot, independent de ca
pitalul vărsat, cu dreptul'de a-și 
spune liber părerile și a fi a-1 
Ies in conducerea cooperativei.

3. Risturna. O parte din be
neficiul anual a! cooperativei 
imparte între membrii, în ra
port cu contribuția fiecăruia la 
câștigul realizat, astfel: la co
operativa de consum și de a- 
provizionare, după cumpărătu
rile făcute de asociați, iar în 
cooperativele de producție, du
pă munca depusă.

fn t'mpuri economice abnor- 
ma|e, consecință a războiului, 
risturna nu este justificată, iar 
partea de câștig destinată ri- 
sturnei e bine sa se treacă la 
fondurile cooperativei, tot spre 
binele asociaților Risturna se 
da numai atunci când vânzările 
se fac pe prețurile picții.

4. Capitalul nu este stăpân ci 
salariat- Fiecărui societar i se 
dă după capitalul depus numai 
o dobândă mărginită, mică — 
dividend iar cea mai mare 
parte din câștig se împarfe ca 
risturna, cum se arată mai sus.

Munca poruncește și capitalul 
ascultă.

5. Neutralitatea politică șji | 
religioasă. Intrarea la coopera
tivă nu este condiționată' de cre
dința politică' și religioasă) a so
cietarului, bineînțeles dacă ace
ste credințe nu periclitează or
dinea publică.

6. Vânzarea pe banijțgața. Co
operativa nu vinde pe datorie, 
deoarece este primejdioasă, 
care adeseori îndeamnă pe so
cietari să cheltuiască peste pu
terile lui de pțată.

7. Educația asociaților. Co
operația are menirea să asigu
re atât buna stare a societa
rilor cât și un nivel moral j=i 
cultural mai ridicat, prin con
ferințe, șezătoare, biblioteci, 
etc. desvoltând spiritul de în
tovărășire și iubire a oameni
lor.

Mișcarea cooperativă mon
dială este din zi ce trece tot 
mai puternică, fiindcă ca se dez
voltă în folosul celor mulți și 
nu a exploatatorilor. Ea se ba
zează pe'dreptate și^omenie, ce- 
eace îi (asigură veșnicia,tțori câte 
lovituri ar primi dinpartca duș
manilor.

Deasemenea datorită măsuri
lor luate de Institutul Național 
al Cooperației și sprijinului Gu
vernului de largă concentrare

(Govltauarv In

■7 In urma intervenției guvernului

U. 6.1. H. a fost obligat
să satisfacă cererile minierilor

Societățile, vor acorda fiecărui minier gratuit un 
costum de haine pentru lucru

Față de condițiunile extrem 
de grele în care muncesc mi
nerii, Consiliul Economic Su
perior, a acceptat sa li se acor
de o compensație in tatură.

Conform acestei hotăriri C. 
G. M. și Uniunea Minieră, au 
decis ca societățile miniere să 
dea fiecărui miner câte un cos» 
turn de haine grei. pentru lucru șl o 
masă fa cantină cu 5O1/o re ucere.

Această hotărîre a întâmpi
nat împotrivirea reprezentanți
lor Uniunii Generale a Indu
striașilor în frunte cu delegatul 
Ghițttlescu P. fapt ce dovedește 
că nu ?n F 'el-s să apr <e 
munca grea și plină de riscuri 
din mină.

Pentru acest motiv o dele
gație de 17 muncitori mineri în

CONGRESUL JUOETEHH HUNEDOnRR
ĂL „FRONTULUI PLUGARILOR” 

Au participat: Dl. Dr. Petru Groza președ. Consiliului Y 
de Miniștri d. Romulus Zăroni ministrul agriculturii ș. a. /'

Desfășurarea congresului
Duminică 3o Iunie a. c., a a 

vut locpa Deva,țcongresul jude
țean al organizației „Frontul 
'Plugarilor” din județul Hune
doara. Au fost prezeDți delegații 
comunelor și plaselor din Județ.

brăcați în pitoreștele lor haine 
albe, cusute în culori variate, 
bătrâni cu pletele cărunțeai să
tence cu priviri vesele/au venit 
la congresul de Duminică.

Înainte de deschiderea- con
gresului, s’au rulat o serie de

Dr P. GROZA
încă de dimineață străzile o- 

rașului erau pline de grupuri 
de țărani, care depcăneleagurilt 
Hunedorene, au venit sățasculte 
cuvântul și, sfaturile vechilorilor 
conducători.

Sala Teatrului Comuna], pa
voazată cu drapele și ornamen
tată cu lozinci patriotice, a de
venit neîncăpătoare.

Țărani de diferite vârste, îm-

frunte cu tov. Cltivu Stoica și 
Anghcliu Emilian, reprezentanți 
ai C. G. Mlț și Lc/i 5 reprezen
tanți din partea Uniunii, au fost 
primiți în audiență de dl. prim 
ministru dr. Petru Groza, în 
ziua de 2o Iunie a. c., de față 
fiind tov. miniștri Gli. Ghcor- 
ghiu-Dcj, Lotar Rădaccanu, 1. 
(iii. Maurcr și Bucur Șchiopu.

In urma expunerii făcuta de 
delegați, dl. dr. Petru Groza, 
în numele guvernului a asigu
rat pe mineri de toată solicitu
dinea, arătând că apreciază ju
stețea revendicărilor lor și a 
obligat pe reprezentanții ,U. O. 
I. R.-ului să traducă în fapt 
cererea minerilor, cu începere 
dela 1 Iulie a. c..

Dl- ROMULUS ZĂRONI 

filme ce reprezentau fragmente 
din viața și luptele plugarilor 
pentru libertate și pământ.

La orele Io își face apariția 
pretenul Romulus Zăroni Mi
nistru Agriculturii, însoțit de 
pretenii: Ion Mțoga-Filerul, dr. 
Augustin Almășan prefectul ju-

Discursul d-lui
Primit cu ropote prelungite 

dl. prim ministru ia cuvântul 
făcând un larg expozeu poli
tic. După ce arată că, fiind în 
trecere prin Deva, nu a] putut 
să plece mai departe fără să 
vmă în mijlocul vechilor săi to
varăși de luptă, doTUnia-sa con
stată dela început hărnicia plu- 
gărimii române, care în ciuda 
temerilor d-loi(|Maniu și/Brătia- 
nu din toamna anului 1944, că 
plugarii nu își vor lucra pă
mântul dacii îl vor avea”, au 
arătat moșierilor din partidele 
„istorice”, că pământul este lu
crat mult mai bine dccum era 
lucrat de ciocoii istorici.

Trecând apoi în revistă lu
pta plugarilor din Ardeal, d-sa 
constată că succesul Frontului 
Plugarilor crescut astăzi pe în
treg cuprinsul țării, se datorc- 
șfc numai luptei unită'a plugări- 
mii cu muncitorimea dela orașe 
și intelectualii, cu dragoste de 
popor, luptă începută tot prin 
unire prin jurământ scris și i- 
scălif de către delegații celor 

trei partide democratice de a- 

dețului, Guia Moțu, pretena 
Stoian și alții.

Luând cuvântul prietenul mi
nistru Rorrtulus Zăroni a, ț^ft-iăxb’o 
instructivă cuvântare, arătând 
momentele grele prin care a 
trecut Frontul Plugarilor înjaoiz 
dei legalitate și drepturile pe 
care le acordă Platforma-Prog- 
ram țărănimii^ (
Vorbește apoi prietena Stoian 
Doriră, responsabilă a resor
tului femenindirt C-țfC., al Fron
tului Plugarilor.

Din partea organizațiilor de
mocratice din județ, aduc salu
tul organizațiilor respective: 
Tov. Burlacu din partea P. C- 
R., tov. Trufaș din partea Par
tidului Social Democrat, Petre 
Popa din partea Partidului Na
țional Popular, Tov. I<okoși/Vi- 
liamdin Partea Confederației 
Generah a Muncii, invalidul 
Rotaru din partea Apărării Pa
triotice și a .invalizilor încadrați 
în această organizație.

In acest timp dl. prim mini
stru dr. Petru Groza, apare pe 
neașteptate.

Un tunet de aplauze și urale 
sgudue sala, mai vorbește prie
tenul Gostean din partea Tine
retului Progresist.

Dr. Petru Groza
lunci, pe lespedea mor» 
mântului lui Avram lancu, sub 
gornul Iui Horia delațTebea. i

Evocând trecutul de sbuciutn 
al F P. care Jșt are obârșia aici 
în județul Hunedoara, dl. priin 
ministru arată prigoana și chi
nurile inchizitoriale, pe care au 
trebuit să le suporte conducă
torii împreună cu țăranii dinmu- 
dețul Hunedoara. D-sa spune 
„Partidele istoriceiu deslănț'iit 
contra țărănimii care luptapcn- 
fru drepturile ci, cca mai neag
ră teroare: arestări, bătăi până 
la sânge, țărani împușcați pe 
urma cărora au rămas văduve 
și copii orfani. Vă amintiți cirnn 
în comuna. Ccrtcj un țăran a 
fost împușcat de către precep
tor și jandarmi, pentru că nu a 
avut să-șt plătească) oplatoric de 
4o de lei. Și câte alte nclcgiuri 
au comis acești strigoi istori
ci , caic azi mai an îndrăzneala 
de a vă mat cerc votul”.

— Strigăte din sală: Joc 
cu ci I

Trecând apoi la reforma A- 
grară, d-sa spune:

Cantiaame t»pa|. 2 «t
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ofa$e MllAM>iiicaMj<iWfcțile dcipifoni 
dhSviălumfrrtartr'die câre dU; n«r-. 
Vt9fe° penf^ti 'eortsmhiil ?propnii£î 
sSti ăl’ famWinforFrri g? i? ijjC« 

Pentru cantități i*nai 'mari1 zice 
2ec)ikgitni făinfcușqo&o kgjndiW, 

s es va; «prezent a: [14ulfto©r0id</Y^i; 
plflții Etawlordto cQpsunAăti^-W-. 
vrgoa'reiinuijufifani iijnEfnosaiqsr 

utWnpitoittli* detontr»! sane-yțMio 
împiedicai sămijțoDfisca pzpdys^ • 
al*nientarel$thnsf>(>n11aiflp jtafleflfia» 
d.țrunllec arătatei iHaiîșsusțsyon ;fiq 
reolțrnatai.’airf tai hăț» tpr<'denstirift 
diplfftf-^iqae^rfr-iăotâțftfflattii ,9|eh 

-3<ransțK)rhtrdi/i-,dR[pro(iu^hi^5r 
lunentA?fiicumpar8t«(ieiU: sggprdșq 
rcMmz-'H ej jiq“^g jQOinefcijajrțiqfioty 
dg ftrte-pciistatieoTatpâ»>^ipWÎC,( 
r egtf |cțu iț tj q pi pi%v ăzuiși <Jq o<| i -i ? 
sppiîlțiuiuiiț: finf'>-iigoaȚqE?Ed ,9-ub 

BQtgftnqle dflieantoolrsftttiiri oEo 
bl'gatikleH» df®dccjtczHIBși3bă <wm 
111 "< I?a.l il.l.Mpoj^rUcdc.pro- 
d Wffi dfî; ițfinyță
mur. pcnftpt^mpjfițftcifcggjneflTj 
im il^ggl^și SUMARI i? Eoenon 
-ddWozițiujiyl^1^(,wi3ftuShșp.J 

'Pl"î* Jjlin
cepere d^,?J1Au(ie 19^,.iA nib 
?&,c.?oab& ^I!,Ifimumii- 

r pr?cooa 1 1 or£ane‘e (D 
c2°'1!,r|^ v‘or fi aduseiacufioș^n 
țâ ^iilsecrctariatu'r'ui âe ^tâtS'j1

ciilor Economicejudețene, spri 
a /fWqrtdhtâ-aifdlî^^^sa^- 
cJ18nW
-e. ob inobi.

Z JUA ■ 
COOPERAȚIE! 
ni Uthi-wdiri jttfkj-aOjir.qnii

,‘a;>a rile acordate femeii prin plat-6’Wfcm, ÎL prim mini- 

stPuE spurne sinul oE soinimuG
-tav 

aceas'
-spurl luhbui mb /'loliicauPȚ iun egale, și pentru femâi.??nn 

' l’,'X,l> l;n\î»rq rot uA .Sir.ob 
c^nt^uțț! care, pu^eu,^ , 
împacă cu această ideie. Multa 
lumezne spune căs’ar putea ca 
ele/să ne încurce cu votul

, nu ma tem de votul ma- 
mell, a surorii sbw ■ fiicei, care 
au suferit așa de mult în acest 
război, nu mă tem de votul 
femei care a pastratiacasărfocul 
sfânt al,familiei, în*timp;cc băr
bații erau tărîțilijpe câmpul St 
bătăile. Prea multe lacrimi In 
vărsat aceste femei, prea mult 
suferințe au indurat, pentru tș 
ele să mai vrea vreodată răzlfoi. 
Fiind contra războiului, ..nid',pt. 
pace, ele \ASOiJDaRituri de noi 
fîMcftJâ5WBf, democrația, suntem 
cel' care mregem pe'drumuFp^1 
cil,si ai iubirii între oameni! Va 
srinoz' looaiiiiH

u dcacC',-,1 foarte u,or <a aceste 
ioj lOiifiodz .1^ iiJiniiVin

femei să distingă îijtrCjiqtSc,-, 

țibîiariSHV'ȘPihtVtU'ddtttdcrtrție^'. 
■,W'lfiWiț?efe dt.' IțM'k nîirtWtri x 

sptk p ,99i)onfr.q ioni.wl ld ăirj 
Din urncltfdfl tațănflăirovai VOți-' 

fțTheîMăjfYr^lg^ă 'îâsi'vWtrița 
popula ra'j’ca're nu poate fi alfa l'Pfl*HrS ftntffiiFvn-
JW județean. După propune-

rud pWtdnJj oțărîrli^m, Jje rjjf delcgțțțțor ■ fost fles lil 
«cost» ale |ri, dcmoCTatți, i i’inimitate‘jde*<|itre#6dîigre‘|j 

zîk următorul .corniței:

ue aceste alegeri, sa muncim

iipilH

(

, .jj 1 jeliin 11 illHîl^^fl) 

■

'uîi'Gv^țl^ii!3^

s.' arp^eșți, )C) dmjpotrivji, k,, 
respectam, tyaj fațțî yqațpst re. 
spect aț posțru,.;cqrem și/.npj 
preoțimn, SĂpse.'g^șcă 
tUF . de , popor. îg., lupta |ui. Np 
toți premii au jii^lfs.fițasul 
vremi' Py,, pjtigarj, muucitpri»i 
.-Yii'^Plp^uali; Prbffrcpiftt^yțați 
9C lyofha cu 3P9Inpreoți, care 
'•^i^nțclc^ înc£ acjțșt glas al 
vrțmm și exp|icați-le că noi res^ 
pictată' tradițiile strămoșești. 
rVă/Meje 'fio’âstre 'strămoșești!" 

b 1 nostru, Regele nostru, 
Bii'dric'â' noasfră! Țroprie/alea' 
i^i/ta"s1mhtt'Cruri1alcară?. 
■Voi *țih6Jm!-WâȚyienl tolH?>zlir?} 

o ' uni v_, p.,,|lJt^'''|!'
•toloa ll|r.go|oi) ob ji/Bj?

-n ab aailr.uomab abilir.rj

1*1 ' ■•

I.

dând fiutcrijq ccțor,
mese f’1
certj <Nwfc fl?fiț^.’șjiliițv,,ân "io~v'’“',9i^t9i7"a

I«nP«dhirf7șyrSi f^nVta 'iltlA1 
<lP"ăM^'rl'is!îț flt' tf zț de mare 

ărbaidtriJc, îh cârc plugârimea 
dht ‘s.’ilo împreună ddrmuncitdrii 

(liH'tțzlHt'ș’linMiceftlăliiȚfogre- 
îIMti ‘&Î’ in'cargă' Sp ildteiO pCit 
rtU’ .Țc'^cas Cai?iH%ffihtă? t%- 

nZ '¥? 'J .amin, . ,;i'i Biin’

ma ^cinocrațișă;

ab Efii.'i.i in'jnii'|z . i.imu ui 
, Alegecea. țl-Jui Qr. .^etnq i, 

Gțpza caiihmmbru lonicare 
**1 domitetultil jf'tlrțrjn ăl

'ui>F?6hlfț/IuJ 1’Nătjtfdff.rk 
c i? toi loliti.'.'ibiiovai cojaD 
-1 ’DtgTiăi)i(?eiidi> 'prun rtiARti^k’ 
țf‘H ldmW.'if;,tflicdrsul!;:tll. 'înl- 
□lorpanî ua ,ioii-,a;uni c-jiotafi

, j, ..o .e ailul f r.ljb

îinr.ăji.Tu

Vk'e*pr4țjMiW^,nGlira|Mr»>ț<H 
st IdSfl Mogă 91 ’b

Wlar Pdja Âd'rta^3 •“13n 

Cas'er Dr. AlmS^an Angjg'lrt. 

Urmes ă^pol 99 membri.
După .nursă, la n rele 15 la j efi 

figurantul Dodj^s’a datojnasă 
M care iu participat dd. Prim 
ministru clț. Groza ministru 

Wojnulus Zărcini ,ști delegații 
dlh"jiid'eț ni'Jcohg¥e^hti.,"i ’ "

4}'I 'i -Â o>V>Q iiim aol h Ziua deDmymi^a țosj o zi 

d,e )șewh«toarq,|^ limită marii-i 
fesfare pentru țăranii liuncdo- 
reiii',! i ăr^bt'^ (lâtiii^i iîifd^mn' 
Ia luptă. ' n'l’
-obb o vifom I. jjc uTfn/l ‘ 
nî nonini nojisnum VI ob oijr.-y

o*

nU .aijEiqoiijiob

-'‘vJfreitv lidr.pq
I oim.rn 
. I ral 

■/ i n'i'ji;

-fi il
•iavij,
-ud

-£1 
e[ Eiînmail Juriiitnoa ua Fi<-q

democratei ifjați r>J) j ș<;q.r iȚ 
pwațivei mișcarea ester ăm. plț- 
rrU'ptngt‘(tSt in itirnwi ciliWfttpfi 
dHmăriil''fiticietiiti|bf a 1 urlH1 
tă'ț/foryâB^Vraiti^ cr6Uc itîn zi 
în zi. B«mpb r,),;:;m î?q

lplHo p'niuOIKiDp irnciitii, Aî 
In județul nosirii avem (32 

clg unițți^epq^eratiye. Numărul 

Iofi cr?fit»lPffiontqu.t, fiindcă cl^ 
stfnt în slujba rector muiți. Așa 
dar vetlem-oub ochii noștri, 
cum ‘ rituf cooperației «te ttbtist1 
frtrmă încetul cu încetul îtrtPi/ri 
fluviu puternic, ca apoi acești 
ftuVll tllii țttotc‘StaYtMmtiii.'să 

se contopească tn marca marc 
a cooperațlen mondiale, spre bi
nele omenirii și jiuicii vesinice Î11» 
țft rtnmeni. 1,1 1 • -
r-o *>i.' . *b *î : f o nlb Mir'ț 
.aue icir. eIcic, oa ihijd Ț.muizii



3.

ui mi/iă 
o$t tom-

La mama întrunire aindica'â din

---- V h '’l- .1 1-r»
f 1 J -

t f- *■ ■

LUPEcNIn
Tnv.1r5^i|ha-4r-oft^hq(nl|)Sj

<u 1 iul UWdf te 
vc șl subteciive întâmpinate in

”,.Y‘b,îv>Ef *W# W 

pentru a dl,iKȘo^taiy 

ll3b abpîartt ima: jiKi.u c *IK> %99

%-î^rtarn^Ja 
in ziua ac 22 J mut j c nuu ,, U/inpnlQD

«• fflssmi wi’

iR tioapU* iMud >’U2 .1 unaic / jtn ta mod c«.
•xiuVIiid 2uu sjîojne-un»

luunir» col,- •UD ,7i)UUl>
‘m

Sb obpfsnt iu r; jmi-L 
La Lupeni., in -

ucțion

tu -..... .lin nou1 ...,._____
iov. Uristttf’W^etf'ÂU'-'' 

îrf^otf'ocWrial^h^eU?-' 
|Di uirasci ujon o sbinozdD von

cl^WbiflUțfcita1arteL Iov. CriStea. 
a ZW
♦rfttl U iilslnsmcrxizo cstțlizjl turat dur CampuȚ rnuncn mea

-------- un nin xioljon

. -’l.

iere. c

P-*i^

1WM; r'Wn#11» ffic

n , v , y • ,,frorian, Mareș Sabin., tiulec. rean P, Luca \ asile, Zgura O-
11 jW.1'

Răs“u,A și

.Minerii trtn A

lor echipe voluntare de muncă, 
la producția de cărbune. Jn lu- 
'W •

te sa susțină mvelij] producțiem
’ii? iifii fte ift^ftaiVe, loo âe 

rtf^P?3irf?'1u<‘ht',tilir,^n^1 
duj>ă schiittKdfWJdhiWfiMțzf?îi?tf

1» o ăCf1iflhCa8 ta 3> v&erttâne de 
l^avoatftear-tittrtierilor 

(ăHfla5i^|b2Wv§fefibcci^-u -nsi» 9b >'. rjip Vaifea0 Oiultiî_ zqflZl 
SH^sfflhc M^r^ftțrltBÎtSbPțPyra ieol us. aven upsq ailA .jioqa -s 3'mnotc i< îsdmod loDData 
ski Fr., Drovak Mr / £L 3}k..-i£J vmg .£ olc/fiii ovij^lu. ronu fiiqua

r> . 7J..7 rV. LJumTnica dimineața a avut3 b^nijpf m'.inuj, și, <tIț;igM''^fi

dunarea generală convocată de 
Sindicat, pentru a înfățișa rea- 

feffță posturj^uplimeptare -

, AtM IvȚ 8 aduAtflnat 14 I antonarea .dn^naționalei”, du-

iQI i-mg£q uuon o abiriaesb J76ti

are, tov. Cristea, mon uijuaq 
acest motiv .inia-, ------------  .Ș2îfU7J!

’j. inaPtaSP ‘ ' ^âr. nit' ®Ij51 din 1935, guvernele reacționa-
■».ac
astfel de massa muncitoare, ut. 
vi 3>nil dîrtJd hiptm U 0Î|ti Qj

insfarpt organizarea clasei 
nruooEpitfrat satemi irit/jfW^fV- 
l<ri«lbtasb » din JhOU ' Ji Ar-kâtWWr.d- 
pfc"»oi o(insi«r,.,ideias»<llt4''/)t.:- 
a-uirontuffl Uniuneo iMiiflepâFîH1 
lupii pentru binele'iq»idi muiP' 
floare, ta poporutai întreg1. I;b

masse din/ce in cepnai largi, de 
mț intuirii ,.di loaltliACefeftfHJc, 
ji^ftt r^^jtqatfe wrțete.-caiișt.runo 
ttTO^Al ^kdHfBcP» dtlțbwi lefc^jwi 
^'tfi^WbWidP fflȘtiga5§«vîiă(i»ij 
l'.VÎvAqWmiP-'cIfliWi WftTMCfcm 
ducției dtyigjf]^iRf..,fit 9a 3bnu

MAAMVW 
pșani

n

Șto.iln JndujțtiaktȘ^-.VJa | ji$K8^Ax<£Jt*<i|<Wtad6l9I A 
Societății Petroșani a dat în 
zia^Vike'H^S-TifiM'^yu 
ociW/â':llfiftlTp^lll''duf?^8ril8f ‘ oU1

Ji*eftșlîfâ J^VWt>aVî!l<Jf/r‘ta|ji1 
A Ih1 '*lt 'WpM °

A'NHbifWW<!-nd STBi'l'1” i*nui|OB 

pSrțW WWWftiM^Tn'd'r-i 
țfi^idRI ,̂VPWî1îcfițiî(,Alh?ad 
practică pentru elevii meritud^V'

d« s?rtiteuE? 
W'5KWr(pWtiefWf& a 
16-S m59W Ja£q

J&WfctidHfc 
PJM idSqEIÂita

ca lucrează în cotiți yșișțițjiLjt, 

nlW.Hm|fl'l .țHlkoVfUaahJjuluiiqa 
| •> du ^dwtțdy «nșnjito»
rfiîâFăt'?9fSJ05t^|a+M<iXj?£9ild 

iJâ&fltiB- arătat'apaqcarei 
sunt sarcinile sindicaliștijejțupbc 
aoWttBM? pe fdr^tuuljaițfîcetii 
edbnOniiceuțjrin.Iridioârea 'pro», 
ducției și a consolidării democ
rației prin1 combaterea fără cru- 

i și a uneltelor 
ei care caută să lovească în u-

folosește orice prilej pentru a 
■I
și cu tovarășii Iu, 
cer” a minerilor i 
ga cu natura, in maruntaele(pă- 
mflrftufci 1 u l'v*nfptifl1Ifll V u 'F fR11 
stea A“fib<h drnfnt” șt tcitalfr’ 
iwuuuui uerr in noaptea tit>'

to|osc#te orice nrilej pentru a
Mrt> ițilitfl *]>DitruIaJili]llțtaL’Vva

încheiat cu Imnul (d'-uuimiic- ooy ; X k*/-Z , 
vantariJâ ,a fbstrostitzi de tov. 
.-mucLpol iuvs cicp'jqa ,an mg. JMareș. nouț director al 
-A, £ yifijâazxJidoTiniqa .CTud școlii, care a arătat situația’sco- 

,6 sibnoJ alb ij^oi/p’.pijuag 
lara a elevilor,, greutățile in- 

ni ■jiifiiLlWj o m'jddpq tantpmate caf și proecfele de1 
ViW'_&^5 
*"Tn ’ executau-ea programului 
.ciuteataH mu ludai/a ipifigm “-fistic sau distins, in afara ue,

__________ _____ _______
“I"V'„.".'"«■'A-If-I Barșt, Câta, Dascălii, Țur'carill,L
nier a împărțit uulpvqre câtoip lluguri:/ Vllccănîi ș/ Jhoratîi 
\a^lâ(fe^nWlanI^Zk<J «i^l‘^ța|iVi:'^Vta^ 

«F |n^N ' 'a’^^rffanizat'a Tinere- ju^f piese-’, dansuri* na--

2o de premii pentru cei mai 
lWta?jtvtyfWitre ^VilOii.

*t"rth'rdl' a’iliceput' cu imnul 
Re^lfTfmW ;tiițt'rcțfi,,^i',ăîtal 
•taO .bOTuniiiifțX ui iKdimit i,

ciănoa ni ttani-iqaiinî □□iriiqnd 
Tn e^eputajea programului , 

le'arL------------------
aiiruicj arniqa, . corul școlii, elevii:

rganizația Tinere- 
:sist din localitate

c j i m Editară P. CJ R. București
f. 1ULF(3N iWAÎNMAWq 

Partidul Cțonjumst Francez 
factor putttMta «1 unirii și al 
renașterii Franței.

Q cuvântare ținută la Con- 
ghesul â’X-lea ai P. < Pran- 
deît, 1n cltr'e ^tiltirtal exfiuH^ st- 
hlllția .gfntTaîif »' EtNlizIfHor 
obtimrtc de f'. (2. France* și 
«fluența lui asupra mmoeior 
din tpate catogoriileipociale ale 
Qaulty. j,,.p ..,

Partidul Corn, f rancez, este r> ",■ - or. | ij ■’ ir lut- ■ rq
factorul principal' in reconstruc: 
fă' Prartțln ■ .tasi* ■ iripidhtlî h- 
niMțil frâni’eiziW TtiăftitF* 
hb/ului și îii «timpul Itupert® ți 
va fi campionul unității 'polifi- 
de, cel mal lem coustrurtor ai 
Partidului Muncitoresc Frunte» 
de mâine.

2, Cecile Angrand. Intro»

III

ducere la cuțsuI de filozofie 
^Lucrarea jjAte^rirîlisXj/i ț#/- 

lecfivul de redacție al Editurii. 
P. C R. Bucure.fi, >» r^« 

Trafctaty problemcfe taucta-
-iii • ; - : i.b ■■ „ i nr.it Fini1 ri
mciitilc .q<- ț , . ' . ar.it.iqdcqp 
Tepțele, și prmcjpțikn
b^zaudu-tc '.pe cete douăi con»- 
cepții dominante: cea material 
lista și cea idealistă.

PtoBlt-triă fulidamenlală af i- 
hWifltî' dșie pi'îVjta ' Jirirl fcliii1 
renurildf' ’diht re reâlitate 
fmâtarre) ’$! ^â/idlte (ideic).

Evoluția accstof două con- 
<Cplji filo^ofiț;9r/este trața .̂ |în 
mod dialectic. ,

Este io dxpnneiTei iin stiliușxyr’ 
pentru a putea fi înțuleaiA <flt 
oricine, care ., vrea să [titrun
da în fainele științei filozofici.

ju^mmsef&tf naj 

țîftfiaiy șî'.îîf l'^ciLi' |Hn/'i pț-OH1 

kWfț1 Bwti< #u; (
ztab ._ta*di;

elw, ^iptîW, '«Po?1 
^t^pyntad Maiikri1'’',1 iMipi ■ 
MlifatewyIty. Ti- dW^biF ‘Alta-
ces ’.llhiiif' UfCheKțr.i de'^iiilzicu- 
țe, condusă de 'eiWuFNiCoară 
Mijrvtia, pi ecum Șl gimnastica 
ritmică executată de ansamblul 

L^Clasef I și ll«a pi acrobațiile 
■—Elevilor * fVisitinăș^ji Armc.iim.

In pauză a concertat fanfara 
școlii.
luh: ii.a.mq^/l - ' /.■ > 1

Sștbarț^ mcjjpiaț^ ptr’un 
t'i'l de tim.i'.i- i insuflcțire 

a1Iva^lț,Rf5P<j'ipar<ia dmeri^r c. 
’HÎi pc •-■'"Ud d.
P"'. P'-ntru msțțșue.i practică 
teoretică' a cimoștunțelor ț jinț- 
ce profesionale, — Ofilea ticcia
și atenție ridicării nivyJyJui, l|t>r 
cidlprai și-arti^ in^pjr.t jir^, 
grcșist, preocupare caractdfiști- 
ca noului regim ac libertate și 
dcnțbtaalle fiii tare iln^rcițit H6-' 

; 1 ’ ■ 1' ‘ 11 pl ! JIU f|' ‘ i tal • / ăt- ■ 'jr| 
stru sc ridică spre .ifn vntpr

• , .mi' Imai bun.

Citiți pi r*BD*R<țl darul

„ZORI NOI”"'

pă care tovarășul Cotoț, preșe- 
dllîW 1 tfÂ” *

i? alinți
-iMSjirfflÂ1 îtfipftrtttlte îiîfia4*zâi#n

> ft?Wr^Jăj țljipft^yțosf -jțpjiriMu im! 
tV.lEdtoB’țsKlc^oifcwibt itKftu&enî 
troșani, în valoare cUttl&nnlvlrKl

«ao-J/D-
P.iWiiaairbl ’¥!'■ fdVțfci -UfP 4i«l^

mirii mita
matelor, a doua pentru procu
rarea de scule și materiale ne-

,Ba'|fhPB'z<$‘l bnirhjwa fș'esvnăucitorului
lVeaseinenCa la ier- IFÎ nți subliniat ca dnfnrîfă <r(ri-

torii de; porci, ț 
lob alta în coi 
de sunt pâltă-i 
de porci. 1 _________
ma din Qotlob suat ^iV
găre de pământ cultivat cu 
KWHo/Vt lK,rWlb>X 
-ilifty- irfeMEdțld^lWildPfla

... ............................................... ...............  
liincrx» ni »*i:e£m .aliiiojpjcș
iululotu r.j si ni ,aili3i.ll

ȘEDINȚA ACTIVULUI DE PARTID 
a organizației Petroșani X 

.ijll'jbi.oq./jlO'J Ji.volrpr

!Ei au subliniat că datorită gțri- 
Jto'Xufjiifljy democrat, sportul 
esffe pus la îndemânaimuncitori- 
Iqttnlni Uf/rp 'jdiscuțiripg fcta >ho- 
tărîti t» ,11101» iWitjga$in /PCPtțHf 

‘W’nfer 
mie din salariul brut. ^înj^g

ut
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cu bomba atomică au 
fost o desamăgire 
Ce declară observatorii militari

UH SPOI SflVIEIlE 
a descoperit o nouă metodă 
de desagregare a atomului

LONDRA. — Prima probă a 
etectelor bombelor atomice a- 
supra unor efective navale a 
avut loc în noaptea de Dumini
că spre Luni, la Bikini. Bomba 
a explodat la câteva imintite du
pă ora 23 (ora Oreenwich). E- 
j£>lozia a fost urmată de o lu
mină puternică și un uriaș nor 
care sa ridicat la o înălțime 
de cca 2o km.

Vasele prevăzute cu aparate 
științifice s’au îndreptat imediat 
spre locuf exploziei. Rezultatele 
acestor cercetări nu vor fi pu
blicate decât peste câteva luni 
dar rezultatele materiale sunt 
mai puțin impresionante decât 
se aștepta.

Din flota de 73 de vase care 
forma efctivul, n’au fost di-

Bomba atomică 
nu este o armă satisfăcătoare 

împotriva flotelor 
2 vase scufundate dintr’o 

flotă de 77 vase
LONDRA. — Experții mili

tari 6ea fia acum la Bikini exa
minând rezultatele experienței 
atomice.

Toate caprele care au fost 
lăsate pe vase, mâncau liniști
te fân, când observatorii au a- 
juns la'fața locului.

Observatorii au ajuns numai 
|a 5 ore după producerea e- 
xploziei. Corespondenții decla
ră ca experiențele cu bombele 
atomice au fost o desamăgire.

Un observator militar ame
rican a spus că avariile redu
se care au fost pricinuite, con
firma părerea că bomba ato
mică nu este o armă satisfăcă
toare împotriva flotelor.

INSTALAREA 
președintelui Republicii Italiene 

Guvernul Gasperi a demisionat
LONDRA . Luni dim. la 

Roma dl de Nlcofa a fcstlns alai 
în mod formal in^gostul de pre
ședinte provizoriu al Republicii 
Italiene. Mai târziu D-Sa a pri
mit în audiență pe dl. De Oas- 

struse decât doua vase; de tran
sport- Alte patru nave au fost 
grav avariate iar alte <12 vase

Grave frământări în Palestina

Arestarea Conducătorilor Agenției Evreești
DIN PALESTIN

. IERUSALIM.--Trupele Bri
tanice și poliția au arestat pe 
mai mtilți membri ai comitetu
lui executiv ai Agențiețjțvreești 
în cursul dimineții de Sâmbătă 
la Ierusalim. (

Aceste forțe și-au făcut apa
riția prin surp/indere la sediu.

NEWi -^YORK- —'Un comu- 
cat oficial publicat Luni di mi-, 
neață asupra experienței cu 
bomba atomică, arată că flota 
compusă din 77 vase de toate 
categoriile, masate în oceanul 
Pacific, în apropierea atolului 
Bikini, a suferit următoarele 
pierderi:

2 vase dc transport s’au scu
fundat;

1 distrugător, 1 crucișctor și 
un submarin au suferit avari' 
serioase, în timp ce alte 7 va
se au suferit avarii ncgijabile.

Cuirasatul american „Ncva- 
da” care a servit ca țintă pen
tru experiențaa tomică, a ră
mâi neatins.

peri, cărei -a prezentat demisia 
guvernului său.

Se așteaptă ca tot dl. Dc 
Oasperi să formeze noul gu
vern italian. ' 

ușor avariate. Nu șe știe încă 
ce s’a întâmjplaț cu amma/ele 
aflate pe bord.

IERUSALIM. — Sâmbătă la 
ora 4,15 (ora locala) forțe ar
mate au ocupat țfădirea Agen
ției lEvreești din Ierusalim jfi 
mai multe edificii din Tel-Aviv, 
unde se fac percheziții.

Frontiera cu
BEIRUTH. — Autoritățile 

britanice dîn Palestina ,au£omu- 
nlcat ministrului de interne liba- die”.

0 declarație a Agenției Evreești din Londra
LONDRA. —JI)upa ojrpuniu- 

ne specială ce a avut loc Sâm
băta, comitetul executiv al A- 
genției Evreești din Londra a 
publicat o declarație în care 
protestează împotriva acțiunii 
britanice întreprinsa în contra 
Agenției Evreești din Palestina. 
In declarație se spune printre 
altele:

„Această acțiune provocatoa
re consfitue o culininarjef a poli
ticii de violare a obligațiilor, 
luate de Mar<-a Britanic în ba
za mandatului. Ea constitue o 
sforțare a guvernului britanic 
de a abate atenția publică dc- 
la politica sa, prin care închide 
porțile Palestinei pentru cei ce 
au mai rămas de pe urma cam
paniei 'de exterminare între- , 
prinsă de 1 litler”. ,

ȘTIRI SCURTA
■tuaaaaHMOBHHHMMaDMneai

LONDRA. — Reprezentantul 
britanic la Roma a avut Dumi
necă o intrevedere cu ministrul 
dc externe italian. Unul din su
biectele discutate a fost starea 
actuală a relațiilor anglo - i- 
talianc.

LONDRA. — Luni, la Nuc- 
nberg, Tribunalul a început să 
examineze cazul care implicăl pe 
Goerlng în omorârea a 11.000 
persoane poloneze’ în apropiere 
de Katin.

> . .. *
PARIS. — La conferința mi

niștrilor de externe de luni,

MOSCOVA. — Primul ra
port amănunțit făcut lopinleirpu- 
bjice sovietice, în legătură cu 
activitatea oamenilor de știință 
sovietici, în ce privește desag-

A
Mai multe persoane au fost 

arestate. Operațiile continuă. 
S’a ordonat întreruperea circu
lației pietonilor și vehiculelor 
ț>e o vastă suprafața.

Libanul închisă
nez că frontiera libanezo-pale- 
stiniană a fost închisă „sine

LONDRA. — Lunji dimja Ie
rusalim, președintele consiliu
lui național evreesc a .declarat 
că va cere încetarea imediată a 
acțiunii militare britanice im- ( 
potriva organizațiilor evreești 
din Palestina și punerea în li
bertate a conducătorilor evrei
lor.

Orașul Konigsberg va purta denumirea 
de KALININGRAD

LONDRA. — Postul dc^radio 
Moscova a anunțat că orașul 
Kbenisberg va avea numele ( 
schimbat în Kaliningrad. Dea- 
semenea, regiunea înconjură
toare va purta acclaș nume, în 
memoria fostului președinte al

Molotov a cerut cu privire la 
planul francez asupra Triestu- 
lui, ca siă ise^ceară condurțsttf Ce
hoslovaciei pentru garantarea 
statuluii iiternaționai al Tricstu- 
lui.

PARIS. — Dl. ITanasovici, [ 
nusinstrul României la Londra, 
a avi^Luni’ojjjitrcvcdcrc cu dl. 
Masarik, ministrul dc externe! 
cehoslovac.

zi' ■ • n ui mi o i
PARIS. — Molotov a avut 

b intervedere de o oră cu dl.
Masarik, ministrul de externe 
cehoslovac. 

regarea atomică, a fost publicat 
Vineri în ziarul Izvestia, sub 
forma unui articol semnat de 
dr Petre Ccirnkov.

Dr. Cernkov, explicând ope
ra lui Alexandru P.jldanov, (do
ctor în științele fizico-matemati- 
ce, care a găsit noui~ metode de 
desagregare a nucleului atomic 
prin razele cosm I ice, răsplătit 
cu premiul Stalin ca pioner în 
domeniul cercetărilor atomice, 
explică în termen tehnici curB j 
sunt folosite razele cosmice pfj 
„a bombarda” atomii, pțricinu- 
ind desintegrarea muclefului pJ 
tomic în'părțile sale'com'ponetf- 
te : protoni și neutroni.
, Și Izvestia continuă astfel: , 
„Ne îndoielnic, opera lui Ida- 
nov deschide o nouă pagină în 
desvoltarea fizicei nucleare și 
constituie un mare stimulent 
pentru noui desvoJtări în ac
tivitatea experimentală și teo
retică din' acest domeniu”.

0 NOUA REDUCERE
a preturilor în U.R.S.S.

LONDRA. — Radio Moscova 
a anunțat că începând de Miarți 
2 Iulie se va introduce o nouă 
reducere a prețurilor Ia produ
se în Uniunea Sovietică. Rd- 
duoerea esta în medie de 401a sută

prezidiutnului sovietului suprem 
al Uniunii Sovietice, Kalinin.

LA PARIS

S’a luat în discuție 
planul francez asupra 

Triestului
LONDRA. — Mnișfrii de e- 

xterne s’au întrunit Luni la Pa
ris cu o oră mai târzîus'de- 
cât era prevăzută ședința. în
târzierea se datorește eforturi
lor făcute dc cei patru miniștrii 
pentru a ajunge la un acord.

Miniștrii au luat în discuție 
planul trancez care propune ca 
Triestul și teritoriul din apro
piere să formeze pe timp de 
lo ani un teritoriu (udonom sub 
supravegherea celor patru mari 
puteri cu ajutorul Iugoslaviei 
și Italiei .
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