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ZĂCĂMINTELE DE CĂRBUNI
DE PĂMÂNT DIN JUD. HUNEDOARA

OM al P. I B. PEHTBU WȚU1.’ HUȘI™

Zăcămintele de cărbuni d pi 
mâni, formează azi mai mult 
ca oricând datorita politici te 
industrabza, e a 'ă ii pieco iz a- 
ta de propunea, e l’arfidului < q 
inunist Român, o proheină vi 
ta â întieprindtiiio ■ noastre. Și 
datoriiâ conducerii mțe tj te i 
Guvernului dr. I’itiu Groza, ți 
sub ocrotiie i *a  d rec ă, de co-

I cririje mine eau luat tn\avâa« 
mare la noi in ța ă, pentru 
care noi sp ciali ta în lnaiigft 
ținem mult sa-i mulțumim.

Din sțiid i'e i en e ii t eprin 
s? in decur-.ul a patru luni ia 
l.idețtlc Aiad lj Hui.e.toan, 
bazaț | | r nc.| 1 Tectonice, <•
putui u rstata conții.u tate ' ba
zinului carbonifer, descope » 
pentru prima dala în < om ma

Sub semnul bătăliei pentru poducția 
de cărbune, s’au desfășurat I; Petroșeni

#1

NOUL COMITET CENTRAL
Timp de câteva zile în șfr, cetatea Văii Jiului, Pe- 

troșeni, a îmbrăcat haina zilelor muri. Intre zidurile sale, 
deasupra cărora fâlfăe mândru sute de steaguri roșii, s'au 
desfășurat lucrările celui de al doilea Congres al Uniunii 
Sindicatelor din Industria Minieră.

| Drumul până la Casinoul Muncitoresc pare un bulevard 
plantat cu drapele roșii, iar în vitrinele magazinelor frumos 
aranjate, printre lucrările, dm bronz și cărbune executate de 
mâini iscusite, înfățișând felurite aspecte din viața oamenilor 
muncii din Valea Jiului, străjuesc tablourile marilor dascăli 
ai proletariatului și ale conducătorilor iubiți al muncitorimii 
din țara noastră: tov. Gheorghiu Dej, Ana Pauker, V. 
Luca, Gh, Apostol ș. a.

întregul aspect poartă pecetea entuziasmului proletar, 
pecetea luptei revoluționare.

z
eco iowtfcă, \orbitd, ul schițează, 
sarcinile ca|i e stau m fața mun 
citorimii minere, dintre care ce
le mai de seamă mint acelea 
me.iiL' să asigure uncie ul s1a 
bilizăiii și să înlă ească forța 
clasei muncitoare cin țar i noa 
stră.

Salului și îndemnul P C. R.

A «

A

Sala 1 eatruluî Munciio. esc a 
devenit neîncăpiătoăre pentru 
mareie numă. de munciuQri ve- 
niți să asiste ia aesci.ideie,a,C O|ii 
greșului. Locurile deia masa 
(jrezidiufinuiui sunt «Lupaie de 
membrii biroului execu.iv: tov. 
Cristea Ai ou, Vescan, Roncea, 
Lungescu, Șoit, iar în fund 'pe 
scena, ia loc întreg 'Comi.etul 
Central al Uniunii.

Inapiauze.e și uraltle nesiâii 
șite ale asistenței î j. tace apa
riția în sală tov. |Aiex. Senco- 
vici, secretar general C. G.' fM., 
însoțit de tov. Phil 'Pira.in și 
Poperwetl, parlamentau brita
nici, tov. Alex Drăgnicî și Mu
jic Mihai, deuptap, membrii în 
C. C. al .!■>. Ca(R„

Deschiderea Congresului

care trage concluzia, că lupta 
dintre cercuiiie impeijaliste re
acționare și forțele democrației 
s’a ascuțit, to.v. Bfis ea ternare*  
activitatea trădătoare a îăină- 
șițelor reacționare dela noi ci î 
țară în frun'e cu Mai.iu, Mp a 
lache, Brătianu și lacheul lor 
Titel Petrescu.

Primit cu nesfârți.e aplauze 
și vii aclamațiuni, ur a h tnj 
bună tov. deputat Alex. Dră- 
ghici, care aduce .-aiului căldu
ros al Partidului ( mun st Ro
mân. Amintind de sforțai ile 
muncitor,nu pentru întă i ea re
gimului democrat țt icfaceiea 
țării, tov. Drăghici a aiatat ca 
muncitorimea mln e ă s’a do
vedit principala forță, taie na

Tov. MltlAI MUJIC 
noul președinte*  bI Ur.lurll Mlnle

piecupețit nici un fel de ’jejrlfe, 
pentru îidicaica producției, A- 
ceastâ sarcina treime sa con- 
stitue o problemă de baza a 
Congresului. Stabi'i/area mene 
tară, care este o 'problema (de 
viață a regimului democrat, c- 
ste condiționată de ridi.area 

producției.

fcbea Județul Hunedoara, în 
dirciffa comunelor: Carac u, 
Lunca, Baia de Cnș, Cărast u, 
Birțfii, Vața te j»s, lal.raști, 
Pihodiște, Poenari șj Haimagiu. 
In tolal cca. 23 kd nnetri lung, 
mc i cca S kilometri La ime, 
este formațiunea zăcamiu .e.-jr 
de cărbuni dm masivul V • 
Cri'iilui Alb.

Ciuioajem cu toții importau 
ța industriilor din Sud-Vestu! 
Transilvaniei rSspâmite pe u i 
locul , cari util zează Cărbunele 
ca prima forță motnca.

[Jar minele de cărbuni de 
pământ ale României cair- ca
ri toate intrcprmde i e, r.oast e 
mari iși îndreaptă ceri ițe e cele 
din bazinul Va i Jiului, sunt su- 
pra aglomerate și în impo-i 
buitatca, face față tuturora/di» 
cauza lipsei mâini de lucru, c« 
re din cauza poziț ei geografi
ce muntoase, are nevoie cețoio 
nizarca muncitorilor în massli 
una din problema cea inii g. fa 
de rezolvat.

Dr. Cazimir Benescu Radu

(Continuare in pag 3-al

In preajma procesului elicei moniste

URMAȘII VICTIMELOR DELII LUPENI SCUZA

După intonarea Intcjuiaționa 
lei și Imnului Minerilor, tov.. Gii 
goraș președinte.e comisiei Lo
cale, salută oaspe ii cangresi- 
jti în numele celor 24.ooo tspu 
dicaliști din Valea Jiului, la |a- 
poi cuvântul tov. Crjstea Aron, 
președintele Uniuni Miniere, ca 
re rostește cuvântul de deschi
dere al Congresului.

După ce face o privire a- 
supra situației internaționale din

Minerii sunt cei mai 
îndreptățiți să ceară socoteală 

asasinilor maniști
Amintind ae^pre api opiatul 

proces al clic i maniste, preșe
dintele Uniunii Miniere a accen
tuat:

,,Alături < e ceferiști cei 'mai 
îndreptățiți să- ceară socoteală 
acestei clici de trădători, sunt 
muncitorii mineri. In memoria 
muncitorimii miniere din Valea 
Jiului, Anina, Comăiie?tî sunt 
încă proaspete masacrele și con 
cedierile în massă organizate 
sub guvernul P.N.Ț.-Maniu.

Muncitorii mineri dela Lu
peni, care au cunoscut clipele 
de groază din 6 'August Îț2h7 
au acum prilejul să ceară so
coteală asasinilor”.

După ce arată sforțăiile de 
puse de mineri pentru întărirea 
regimului democrat și îefa.e ea

Văduva Golcea Arta din Lupeni cere ca pedeapsa maniștilor să fie aspră, după cunț 
i-a fost de aspră viața*  ei după ce i s-a ucis soțul

Interesantele destăinuiri ale unui fost soldat din Reg.
să trapă în muncitori.

4 Grăniceri, care a refuzat

Un sol al poporului de peste Dunăre

Scriitorul bulgar âSelevț 

vizitează județul ncslru

DEVA. Erj a sosit ’in lo
calitate venind din Capit-*'ă  seni 
torul bulgar Belev, care tiziea- 
ză țara noastră pentru a scrie 
o carte despre România. In; cur
bul zilei oaspetele străin însoțit 
de d-ra Mia Groza și Ide redac; 
torul responsabil al .jarului no
stru tov. B. Sojneșfekanu, a 
vizi.at mine e de iier dela Tel uc, 
castelul și Uzinele de Fier din 
Hunedoara. "~

Tov. Sabău Oliver, șe.ul sec
ției de țevăr.e de'a U.F.H. leare 
a condus vizitatorii, a dat' toate 
explicațiile, în legătură cu me; 
suluzinei. .... ;

La despărțire tov. Săbău 
Oliver, roagă pe oaspetele bul

gar să transmită muncitorilor, 
bulgari salutul călduios și fră 
țese al muncitorilor, români, 
iar scri'orul Ee ev, impresionat 
de ceie văzute asigură că \ a 
tălmăci poporului bulgar ce.e 
constatate în România, crătâân l 
totodată că industria g ea pe 
care o a.re tara noastră Este o 
siguranță a independenței sa'e 
naționale și- o etapă importantă 
către socialism.

Astăzi, înaltul oaspete \i’i- 
tează regiunea Bradu'ui, cu locu 
rile sale istorice urmând ca de 
aici să plece la Budapestaf^mde 
va participa la săptămâna tultu 
rii bulgare.

In preajma judecării celui mai mare proces do trădare na
țională — procesul criminalilor maniști ce-au avut neruș narea să 
se boteze „național si țărăniști" — poporul român. ,dar in special 
cei uciși la Lupeni, și în alte părți prin glasul celor rămași 
in urmi masacrului — cer să se facă dreptate.

Zilnic primim la redacție moțiuni și declarații in acest sens 
dela văduvite orfanii și tovarășii de muncă și luptă a victimelor 
atrocităților maniate.

Publicăm mai jos câteva din ele pentru a ilustra marea sete 
de dreptate ce stăpânește massele populare, cerând aspra condam
nare a celor ce le au răoit tot ce le a fost mai drag în viață — 
soții, frații, părinții și copiii.

ordinul călăului Mtniu. auzind 
că in curâud se va judeca pro
cesul celor ce ne-au înșelat, tră
dat șl aruncat in mizerie, proce
sul netrebnicei elice maniste, cer 
ca pedeapsa lor să fie cât mai 
aspră pentru că aspre ți amare 
ne-au făout ți ei vitțele noastre.

Văd. GOLCEA ANA
»

Declarația văduvei Golcea Ana
Subsemnata, Golcea Ana, do

miciliată in comuna Lupeni, ju-

detul Hunedoara, rămasă văduvă 
cu trei copii în urmi măcelului 
deslănțuit la Lupeni in 1929 dio

In cadrul Cupei Balcanice

urmărită ae gnanven și cu c anuanture 
âaaefac uce a ce«9ul Uaaguraea cu 3^0 (2-0) 

|n schimb România B. a făcut o figură frumoasă la Budapesta 
terminând la egalitate cu Ungaria B 0-0

ln prezența tov. Gheorgh Gheo ghiu D« j a Iov Cheorghe Apos
tol. a oficialităților spoitului românesc și maghiar ii ■ celor peste 
30 0C0 de spectatori s'a disputat Duminecă 12 Oct. a. c la Bucu
rești pe stadionul Ciulești, matchul internațional de foot-ball între 
echipele României și Ungariei, contând pentru Cupa Balcanică.

România a aliniat urmaioa 
rea formație: Stăncscu V., Rit- 
ter Daroc, Mihăilescu, Costică 
Marinescu, Petchowski, Farca;, 
-Incze II, Marian, Spielman, Fi 
lotti, Dumitrescu 111.

Ungurii marchează de două ori 
prin surprindere

România începe și pune stă
pânire pe joc, dominând aproxi

mativ 15 minute, în care timp 
oaspeții sunt pușî în.r'o ua- 
ție dificilă.

Jocul decurge într’un tempo 
rapid șî spre surprinderea noa-' 
stră Egresi (extrema dreapta âl 
echipei maghiaie) are o acțiune 
spontană reușește să treacă ce 
apărarea noastră și în minutul 
21, din careul de T6 im. Hrage

m. m.

(Continua r« i | 4g, 2-a)

Orfanul Hăncilă Sabin cere o 
padeapsă aspră pentru 

asasinii maniști
Luând curioși nță că urmează 

să se judece în curând procesul 
criminalilor poporului și trădăto
rilor de țară în frunte cu luliu 
Maciu, subsemnatul Hăncilă Si-
bin rămas orfan de tată în urma 
masacrului, din 1929 dela Lupeni, 
cer ca sancționare*  asasinilor aă 
fie fără milă, căci făiă ml'ă au 
vărsat atâta sânge nevinovit a- 
runcâod muncitorimea și întreg 
poporul in cea mai ncagtă mi
zerie.

HĂNCI1Ă SABIN
*

N'am vrut să mă duc la 
Lupeni pentrucă aveam acolo 

pe tata și trei frați
Subsemnatul Crăiuceanu Ște

fan, fost soldat în Reg. 4 Gră
niceri, Bat. I înșir, ctg. 1929, 
declar următoarele :

In noaptea de 5 spre 6 Aug.

(Continuare din pag. U-a)



2 ZORI NOI

URMAȘII VICTIMELOR DELA LUPENI ACUZĂ! Cum se pot cumpăra cereale
N'am vrut sâ mă duc la Lupeni pentrucă a- 

vsam acolo pe tata și trei frați
(Urmare din pag. l-a)

1929, s'a sunat alarma, am fost 
•cklpați de campanie șl Înarmați 
de răsbol. După o scur’ă cuvân
tare t nulă de un ofițer care a 
spas că ,un nor negru a’a ridi
cat dinspre răsărit asupra țării 
noastre ți s'a oprit la Lupeni, 
unde bolșevicii au făcut răscoală", 
an fost trimiși la gară în pas a- 
lergător șl cu uu tren special am 
plecat spre Lupeni

Acolo d. colonel Panaitiu a or
donat să fie evacuat teritoriul 
uzinei cu forța armelor. înainte 
de a pleca spre uzioă s'a împăr
țit băutură soldaților. Eu n'am 
vrut să plec pentrucă aveam a- 
colo pe tata și trei frați. Pentru 
aceasta am fost deținut la ca- 
alnă șl dus apoi la Vulcan, de 
unde am fugit la Lupeni, să văd 
dacă ai met au scăpat, ori nu de 
masacru. CRĂIUCEANU ȘTEFAN ,

Alte moțiuni primite la Redacție
MOȚIUNE

Muncitorii ți femeile din Valea 
Jiului, din localităfi'e : Lupeni, 
Petroșani, Vulcan și Anlnoata 
adunați ia cursul săptămânii de 
21—28 Sept. a. c In număr de 
peste 2700 ncultând pe cH 21 
de morți și peste 100 de răniți 
din 1929, cari nu vor avea li
niște până ni 1! se va fa.e dre
ptate, până ce vinovății nu vor 
fl pedepsiți după faptele lor, 
luând cunoștință, că in curând se 
va judeca procesul marilor tră
dători de țară șl popor a elicei 
P, N. Ț.-ului in frunte cu Maniu

Ședința Comitetului județean 
A. R. L. U. S.

V'l

\ al organizației
In preajma săptămânii Ro-

«âno-Sovietice, care șe va des 
țj$ura între 1 și 7 Noembiîe 
a. c, Comitetul Județean al țor 
ganizației ARLUS s’a întrunit 
în seara zilei de lo Oct. a. ic., 
pentru a pregăti programul a 
«estei săptămâni, care cs'.e uimă 
torul:

Sâmbătă 1 Nov, conferi îție 
interne la organizațiile de ma 
ase, instituții, școli, etc., c î Ur
mătorul subiect: Marea Revolu 
<ie d.n Octombrie și aniportanța 

•i pentru poporul Român,
Duminecă 2 Nov a c.. Inain 

te de amiază întreceri sportive 
formate din cross, concurs de 
biciclete și motoci Jet? tu cad
rai O.S.P. și U.TtM, iar după' 
■iasă atletism, gimnastică îit- 
«tică și ștafeta executată dLi 
•Ml de Fete din localitate/

ka sate dansurj, cântece na
ționale și jocuri. I |

Luni 3 Nov.: O «referință! 
Cb|ică urmată de programl ar- 

tic începutul la ora 18,3o. i 
Va conferenția un repreaeu- 

<ant al ARLUS-ului iar p. ogra 
■sul artistic va fi executat de 
Apărarea Patriotică.

Marți 4 Nov.: Conferință ia 
•adruț B.PD și U.F,A,R,, ur
mată de program artistic hr'teju 
fol la ora 18,3a

Miercuri 5 Nov.: Deschide 
•ea expoziției la seJÎ il orgaui 
nației ARLUS, după care va 
Urma ® conferință. Seara la ora 
l^3o un program artistic.

Joi 6Nov.: In continuare: oon. 
cursuri artistice, în sala fes ivi 
a Școlii Normale, concu su.i det

Prinzând de veste, maiorul An 
geleicu m'a trimis imediat la În
chisoarea din Deva șl a pe
depsit cu zece zile arrst de ca
zarmă pe căpitanul Cofâdfi Si- 
mion pentru că nu m'a păzit 
destul do bine

După Înapoierea rleb șamentu- 
ui dela I upenl soldații, gradații*  
ți ofițerii nu primit bani și laude 
pentru nelegiuirea comisă usupra 
oropsirilor muncitori. Eu am fost 
sco9 In ft.ța regimentului ți de
clarat ca ageDt de legktură al co
muniștilor din Valea Jiului.

In ziua de II pct. 'a.șc., |a avut 
loc la Deva alegere i noului co 
mitet Sindical, al Învățătorilor 
din Județ.

La deschidere fortul p c,e 
dinte al sicdicatuL.i face cț dare 
de seamă a activități depu. e 
până în prezent, prezentând pe
tov. Plafon pre •dintele pe ța
ră a Sindica e or 
care ia cuvântul, 
situația din ;re:ut 
lor, îndemnând i-i 
când au condiții 
mult mai satisfăcătoare să se 
încadreze cu toții în (rândurile 
democrației și să puie umărul 
la refacerea țării.

cant, au sosit la Federala 
Deva diferite mărfuri ere ur
mează a fi repartiza • Cooi e a 
tiveler din Județ.

Publicăm mai jos stocul e- 
xistent care urntează a 11 distii 
buit: 3 Roo buc. sape; 75d buc. 
hârlețe; 4.3o.o Ikgr. fiare de 
pllug; 25.000 kgr.'cue; vase de 
bucătărie ca, oa!«, c a ițe, ca
pace, farfurii, tigăi, stre.urătoa

Urmare din pag l-a

puternic și înscrie primul gcal 
pentru unguri..

După primul goal marcat'un
guri. își leiii și preiau condu
cerea, presând înca.biuiu, iar 
în mințitul '36 Pușcaș (interul 
stânga al echi e maghi r ) î a 
intează spre poartă apărată de 
Stănescu, Stanescu ieae din poar 
tă și Pușcaș schoo «.iza puter 
nic înscriind al dci ea goal pen
tru oaspeți..

Până la sfârșitul r«pri ei, jo
cul decurge normal și repriza 
se termită cu 2 — 0 în îavoa- 
rea Ungariei.

Ungurii devin periculoși
La reluare Ltegurii având mo 

ralul ridicat prin av n ajul ob
ținut în prma rșpriză domină 
și pun la grea încercare Apăra
rea noastră-

Din nou Egreși și Pușcaș 
caută să mărească av n aj ii e- 
chipei lor, trăgând de două ori 
la poara însă din fericire balo
nul nimere te bara.

Din vina Ini Slănescu care 
sespâ o minge perfect para 
bilă Szueza înscrie a* treiea noi

In minutul 25 de joc t.iainta 
rea magliia ă pre ea/ă dar în
tâlnește în Daro?, — caj-.e a 
făcut o par idă exce’en ă — uu 
stâlp de apărare serios.

Mizeria ce s'a abătut asupra 
mea după aceea m'a determinat 
să dezertez, deși mă Incorpora
sem voluntar.

Astăzi, când sângele vărsat pe 
nedrept acum 18 ani este răs 
bunat consider că nici o pe
deapsă aplicată criminalilor ma- 
nlțti au poate fi prea aspră.

șl Mihilaihe oerem aspra și 
exemplara lor sancțiune,

Justiția să «i facă pe deplin 
datoria, fiindcă lacrimile și du 
rerlle orfanilor și văduvelor dela 
Lupeni cer de atâția ad aceasta,

♦
Sindicatul Salariaților din In

dustria Miniera Lonea, In adu
nările ținute ia comuna Lonea și 
jur, in ziua de .8 Sept, cer aspra 
pedepsie a lui luliu Maniu și 
elicei Iul, pentru crimele șl tră
dările săvârșite,

«
Noi muncitorii manuali și In-

dans, coruri, poezii la ca~e vor 
participa școlile di î foccalitate. 
Seara se vor prezenta două il- | 
me sovietice.

Vineri 7 Nov.: Din î ea’a sd 
va deschide programul prin su- | 
nete de buciume și goar ă

La ora 9 va p.veaț'ipc un ma- 
re meeting unde vor participa 
și delegați din Județ. Du; ăllmeeț 
ting va urma defilarea prin,fața 
Prefecturii. După masă \or avta 
loc finalele sportive, unde s« 
vor împărți premii, cupe rțb’a'i 
chete. . .

Seara retrageri cu torțe și 
focuri de artificii. I

A.
Subsemnatul Hrubciuc Cazi- 

mir, sub șef de birou la Admi 
nistrația Financiară Deva, rog pe 
această cale pe cetățeanul cu 
care atn călătorit in ziua de 11 
Octomvrie a, c. dela Lugoj la 
llia, să-mi restitue geamantanul 
ce a rămas la el fn trenul lila — 
Deva.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului in 
localul Prefecturii 

telectuali din Petrila Întruniți ta 
marele meetteg al sindicaliștilor I 
din localitate.

Lvântl cunoștință din cuvântă
rile tov. Gh«nd r Cheorghe re
prezentantul Com'alei locale Pet
roșani; că in curând se va ju
deca procesul tiădătorilor de țară I 
In frunte cu MaDiu și Michalaihe 
conducătorii P. N. Ț.

Cerem a.pra șl necruțăto'rea 
pedeapsă a lut luliu Maniu șl a 
elicei lui care au înfeudat țara 
șl dus o la ruină.

Trăiască C. G. M - ui.
Trăiască mișcarea Sindicală
Trăiască Unitatea clasei mun

citoare

al învățătorilor din jud. Hunedoarei7*

învață o.e.t, 
Acesta arată 
a î vă.it mi
ca asiaz

d« 'ii ă u

Ministerul Industrii» și Co
merțului a dat o d eizic pri lică
re ciiiiij a area în s.op de ic- 
va i/are a g<âu|ui, seiaiei, or
zului, orzoake , ovăzului și f I- 
nuri.o din cotele 11 ere ale pio 
ducătorii» r, se va puica face 
numai de Instituia Național al 
(iooperației, prin uni ă,i e al ■ 
coopera ive mandatare ți sub- 
mandaiare, precum și de orgi- 
ni/ațiunile sau într pri der 1 ■ 
autorizate în acest scop de uni 
nisferuț Industrie i Comerțu
lui.

Vor putea cumpCara, fără nici 
o formalitate, din cotele libeie 
oe grâu și secări a’.e producă
torilor :

a) Consumator i rr ani și 
rurali, individual, peitiu nevoi-

Se trece apoi l i al.gerei 'c<i- 
inite uiui din care la [ art : RiU 

Nicolae, Popa Zamiirichc*  
Peica Andronic, Coceanii Vie 
tor, Statuie țjlev, Avram Ște
fan, Stanciu Dumi.ru, II, ca Fo
nia, Firțulescu Cristea, Eod a 
Eleonora, Toniuș losif, Volbu
ră Ștefan, Sabin Nicula, Radu 
Ioan, (fiara l raianj, Tănises 
cu Vasile, Pasca Ioan ș/ialfi.

In înfcheere se votează .Imrii 
țiune în care învațăto ii î i Lau 
angajamentul de a sprij ni toa 
te acțiunite întreprinse d • gu
vern pent u demociatiza ea, re
dresarea economică ți fi a ici i- 
Tă a țări'.

i

m.
m.

re, etc., 5o buc. lămpi (de gă
tit; 8oo buc. mașini lampă;' 876 
kgr. opinci; ghete pentru cop ii, 
ghete pentru bărbați; 46.277 
americă; 3oo ,m. zefir; 5o 
dok; 4856 «gr- bumbac

Deasemenea se mai află 
magazine’e FeJer 1 i un impo - 
tant stoc de articole reresare 
gospodăriei.

La un interval de '4 minute 
Toții III (exireua stânga ma
ghiară) - bine cunoscut de pu 
blicul sportiv dela noi, ti nd 
jucător al echipei f.T.A. din A- 
rad - pri ne;te balonul cu ca
re aleargă p^e tu e, de ;ui desci
frează paralel cu poarta, iir I 
Szusza venit din urmă interce
ptează puternic, în plasă ridi
când avantajul echipei sal; la 
3-0.

Din nou Toții III are o ac
țiune dare se soldează cu cl cen
trare precisă în fata por;ii lui 
Stănescu de unde Szus an re a 
cu capul ba’o ui în bară, min
gea revine din nou la Szusza 
care trage puternic, însă peste 
poartă.
Na'ionala noastră desfășoară 

un joc de zi'e mari
Minute'e se scurg, far spret 

sfâr it raționala noas ră desfă
șoară un joc de zile mari ur
mărită însă de ghinion nu reu
șește să fructifice.

In uItimîle-5 minute de joc 
Românii este în plin atee, Sp'el 
man are ba'onul. îl t.e'C lui 
Incze II care schootează pu er 
ni" însă urmărit de g' inion — 
după cum am. mai spus — ba- 
lonu* 1 * * * * * lovește bara.

Peste alte 3 minute Mariafl 
centrează și DumPrescu III, 
reia cu canul în ba-ă

Din partea echipei na*loiale  

|e gospodăriilor lor, până la 
25 kgr grâu sau seca a ți îaî 
nuri a'e acestora.

’Deascmeii vor putea < urm Mi
ra, fără nici o formalita e, cin 
cote.e litiere de orz, oiz .aici și 
ovar, a'e producătorilor.

a) I o.uitorii din comunele 
rura e și urbane pe ,ti u nevoi
le de consum i insămâirar ;

D) Intre rinei rije industii.le 
de prelucrare ți transformare.

e) ( rts âo.ilt c'e animale 
de orice fel;

T raiisporlul pe C. F. R., ®- 
sele :i pe apa al grâului, seca
rei, o zujui, orzojicei, ovăzu
lui și fă nurilor ace tora se \a 
face pe baza ordinujlui de re- 
parlițe sau dispo/i i'i ministe
rului Industrie, și Comerțului 
pe iia/a unui certificat al p i- 
mjr.'ei’comunei | cifru produ
cătorii (țricoj a certiTicatvIui 
Canieiei Agri<o!e.

Penii u tram portuiile de 
grâu, secară i făinuri a'e aia 
stora până la 25 țegr. soco i‘« 
împreuna, nu se cere nici un 
fel de lormalitate ori cert fi at

Deschiderea 
cursuriior
Gjrnnazuiui 
km ic ia Călan

In prezența reprezentau i'or 
sindicatului, a părmților e.ev lor.
a corpului profesorat cât și a 
elevilor, a j\/i. loc Duminecă
5 Oct. a. c., de ,c iderea cursi- 
rilor Gimnaz.ului Unc din Ca
lau, precum și inaugurarea nor 
lui local.

Au luat cuvântul d. Ioan R*  
di directoiu! școlii și tov. < .<• 
stantinescu Cunstan *i  pre edm 
tele eonii etului școlar care a- 
rată greuiăți e prin care s a tre- 
cmt i e.itru me.iji ,e;ea gimna
ziului, precum și pentru ooți- 
neret loca u ui, dcaseme i aia ă 
scopul școalei care trel.ue ră 
educe fiii de muncitori și țărani 
în spi i u' școalei noui, pentTft 
a deve.ii adevăraț*  ckmon ați in- 
struiți, capabili de a ocupa ti
curi de conducere în ncui o- 
rânduire a tării noastre.

3—0 (2—0)
a României s’au remarcat în 
special aj ă'area care a axmt în 
Costica Â’arinescu c.l mai bun 
om din e.hipa naț o.ială i Da- 
roc, care a tăcut o panidă exce
lentă..

Ungaria B — România B 0—0 
Ungaria juniori — Rorrânta 

juniori 5 — 1 ( — )
Deasemeni s’au mai jucat 

două matchuri in ernaționale, u- 
nul la București în.re cc ip ie 
de junior a'e Ungariei Ro
mâniei și ceăah la Budapes a 
între Ungaria B și România B.

Primul match la Bucureș li 
s'a solgat cu vi dor.a o speți- 
lor cari au câștigat cu c tego- 
ricul scor de 5 I (1-1), ar al 
doilea la B. dape ti în ca e cclr.- 
pa B. României a desră u_at urt 
joc frumos, terminând la egali
tate 0 0.

Din echipa României B s’au 
remarcat: Saiovski, Ion VasiăS 
și Siclovan.

m. m.

SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R.

Dumi.ru
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Lucrările Congresului Uniunii Miniere
(Uruiart! din 1)

Din partea Ministerului Mine
lor și Petrolului a fiiat Kuvfui 
tul tov. lanovici, care p I irfftati că 
toata activitate-' tari se t caz
ma pe producția de cărbuni. 
De străduin|ele minerilor de
pinde îji mare măsură lopeia 
de refacere economică inițiata 
del’.C.R. . J

Tov. Vijoreauu, secretar ge 
neral al i Miitisterului Mu u i, 
a vorbit în ntime'e acelui IMi 
nister și a P.S.D ( uxln'e'e 'ca
re se referă la deplina tmitatei 
a muncitorimii, sunt acop^-ite cu 
mii tumult de aplauze si istrigăl 
te de U NI IA IE

In România de azi, minerii 
sunt pre(ui|i și respectași

Cuvântarea 
deputatului englez Pir ațin
In freamătul aplauzelor șl o- 

vafiilor de simpatic la ad c*a  
Partidului Comunist Englez, ia 
cuvântul iov. Piui Piratin do 
putat comunist britanic. Adu
când salutul clisei munc'oire 
britanice, tov. Pi ațin ardă că 
muncitorimea engleză, plinește 
cu simpatie efortu iie clase; 
muncitoare din Românii pentru 
reconstrucția țării. Noi î ițele 
gem că în urmări ea acestui 
scop, răspunderea cea mai grea 
apasă asupra minerilor.

Planul de prod c ie fixat de 
C.A.P.S. prevede ca în fabrica 
de cherestea Caps Cugir, sa 'se 
țucreze boo m. c. de che estea 
pe luna Septembrie

In urma eforturi'or depu e 
de muncitori, acest p'an a fot

In noaptea' de 8 spre 9 Oci. 
a. c., o Reanu Alexa d.u, șe
ful serviciului Economic de con 
trol însoțit de d. Procuror dr. 
Ni.olae Euianu și aii con ro- 
lori a oprit mașina No "o Dd 
va, proprie'atea lui Ad m Se- 
bastian din Deva. In mașină se

In țara voastră ca ^i fia Ani 
glia, — a continuat tov. 1 jr..tn 
— in trecut viața imine i.or u’a 
avut nici un preț. Ați âosi ex
ploatați, priciți de sus î,i jos 
și muuc . voastră n'a fost n ru
fosul vostru. Dar în prezent, 
aici în țara voastră, isun e.ipie 
țuiți și respectați, salari le coi 
stre sunt ce.e mai iniarițdintref să 
lariile munci orilor. Pe câ.id î. a 
inte voi nu muncea,i decât pen 
tru o bucata de .pâine, acum 
deși munca voastră nu este mai 
ușoară, totuși lucrați cu o lu
mina în ochi și curăm «ante- tn 
suflet. Nu trebue să privim prea, 
departe, ca să înțelegem [mo
tivul acestei schimbări, înc ede 
rea în politica guvernului vo
stru, încrederea in voi șicer.îtu- 
dinea că rodul iminc î voastre 
ieste în folosul vos.ru in între
gime.

Această- schimbare nu este 
întâmplătoare. Ziua schimbării 
a fost 23 August 19-14. Atunci 
a început viața voastră Inouă. 
Atunci cei bătrâni au întinerit 
șl cei obosiți au primit puteri 
Și după cum am văzut aici, 
precum și în alte locuri din 
România și măsurând atmos e 
ra acestui Congres, sunt si.ur 
de tot că niriunul di.itre voi nu 
acceptă să £e jntoarcă Înapoi

In ovațiile furtunoase, depu
tatul comunist englez și-a în
cheiat cuvântarea sa prin cu
vintele: „Proletari din toate ță
rile, uniți-vă” și „NOROC 
BUN*-.

A luat apoi cuvântul depu
tatul laburist Poperwell, ca e 

în calitale de sindi.al.s. 4și p r 
lamentar bri.anic și-a exprimat 
fericirea de a putea p ricipa 
la deschiderea congresului mi 
tierilor.

Cuvinte de îndemn la muncă 
și solidaritate muncitorească

D. Dr. Ion Priscornic, pre
fectul jud. Hunedoara, salată 
Congresul în numele filialei ju
dețene a Asociației ARLUS, în
demnând pe delegați să mi iicz - 
necontenit pentru pnete; ii cu 
mare e nostru vecin dela Răsă*  
rit Uniunea Sovietică.

Salutul Frontului Plugar tar 
a fost adus de plugarul Sa
turn, după ca e seria cuvân ari 
for de salut a fost 'continuată 
de delrgapi diferitelor Uniuni și 
numeroaselor sindicate din Județ.

Fă ă efo turile depusa de 
mineri munca mctalurgiștilor 

nu poate păși înainte
Din conținutul acestor iu 

vinte de salut tovărășesc, se 
desprinde linip de voința î t e 
gei clase muncitoare din Ro
mânia, de a- i uni e.orturile, 
pentru a iczolva cu suicis sar
cini e ce-i stau in față. Cuvin
tele lor de salul, sunt cuvinte 
de îndemn la munca, la luț ti, 
sunt angajamente de viitor, cu
vinte de so.iJaritale și iun ta e 
muncitoreasca. i

,,Noi, melalurgișlii — spui.e 
delegatul l niunii lyietalo-Cl.imi 
ce, tov. Crăciun ne luăm 
angajamentul ca vom f- ce toa 
te eforturile ca pri i ridicarea 
producției noastre, să va Idâin 
uneltele de care aveți aievoc’’.

Iar tov. Gadunski, de egaaii 
turnătorilor din Călin, arăiai d 

că succese e turnătorilor dn 
Călău se datoresc în imar<'p >rte 
elorturiilor depuse de mineri, 
a continuat:

„Fără eforturile depuse de 
voi, munca noastră nu poate 
păși înainte Munca noaa.ra e 
ste legata strâns'de muncă '03 
stră. Noi ve lini sa \ă ce cin 
cărbuni și minereu de fier, >.a 
să putem da țar i fontă, S i-i 
putem da unelte agricole, piese 
mecanice, pentru a cont.ibui 
la refacerea ei cat m i grab
nică”.

Alegerea prez diumu ui
După terminarea cuvântări 

lor de salut, tov. Vescan procla 
mă prezidiunr-ul de onoare al 
Congresumi compus cin d. primi 
ministru Dr. Peiru GrozJ, tov. 
Gh. Gheorgaiu-Dej, comitciui 
central al FUM, corni etul exe
cutiv al CGM, în frun.e cu 
tov. Gheorghe AposiO, Kțuzne 
țov, pre?e'dintele siidicaefor so 
vietice și u.-e-pre.-edn ee a' Fe 
derației Sindicale Mond ale, Lo 
uis Saiilant și Leon Juhaoux. 
Se alege apoi pre.iriumul acj 
tiv compus din toi. 'Alexandru 
Sencovici, secretar g-ral al C. 
G. M., Mihai Mujic, Fin eu,an 
Adela, ing. Mâru, bătrânul n ? 

nier Trifan Frânase, Suder Vii 
heirn, Tarnaș D., Rațele 1 uJo- 
vic. Se aleg deasc-meni, comi
sii.e de validare, candidere și 
rezoluție.

Tov. Lungescu Nicolae ci ce 
tire unui nesfârșit șir de tele
grame de salut și îndemn 'la 
muncă din partea munci o i.or 
din toată țara. :

In ședința de după amiază, 
tov. Mihăilă comunică hotări- 

rea congresului P.S.D. prin i 
care noul comitet central al 'P. 
S. D., a fost însărcinat Să a 
legătură cu Partidul Comuni t 
Român pentru a se ajunge ’ a 
contopirea celor două partide 

într’un singur partid al icla- 
sei muncitoare, pen ru desăvâr
șirea unității muncitorești i 

Această știre îmbucurătoare 
a fost primită de congresiștiț 
cu explozii de applauze și stri
găte de unitate. '

Cuvântarea iov Sencovici
fn ovațiile nesfârșite ale de- 

legați.lor, ia apoi cuvântul tov. 
Alex. Sencovici.

D-sa ți-a inceput cuvâi tarea 
amintind t ecutul de lupta ăl 

clasei munci oare.
,,A uita regimurile de 'eioa’e 

din trecut, ar fi''o .mare igre a- 
lă fiindcă în măsură în care 
înțelegem trecutul, înțelegem 
viitorul deaceea trebue să pre
țuim liberia.ea pe caie o (avem 
astăzi”.

Analizând ascensi nea mișcă 
rii Sindicale dn România, to\. 

Sencovici a arătat că astă i 'a- 
vem 4.6oo comitete de î ,tre- 
prinde e în care ariivea ă 4o 
de mii sindiudiști. Avemi 1 6oq

Sindicate, 110 Comisii Locale șl 
Coiisiii Județene, 22 Uniuni. A- 
ccasta reprezintă o forță Uria
șă față de totalul de <220 tovai 
iași eliberați din închisoare după 
23 August 1941.,

Scoțând în evidență greulă 
țile prin caic a trecut mi>caiea 
sindicala din România iu laza 
ei de organizare, secretarul ge 
neral al CGMI, a făcut apoi 11- 
lanțui marilor icalizaii înfăptui 
te cu ajutorul foiței organiza
te a clasei numii oare.

In fața noastră stau sarcini 
mari

Tqv. Sencovi i a continuat: 
„In fața noastră st u sardi.i 

mari. Una di.i aceste sarcini e-, 
ste ridicai ea producției.. Urce 
lopată de cărbune scos în Ipl 9 
întărește forța c asii mumit a 
re pentruca nu clădim pen ru 
altcineva decât pentru noi.

Trebue nu numai să vo J 
bim despre unitate dar să bra- 
tain de ce este necesara (unita
tea. .... >

Sa luptam -pentru întărirea 
unității tuturor celor ce mun
cesc din lumea într agă I eij.ru 
aceasta este ne.es na organiza 
rea noastră, este ce esan ii,'i 
carea nivelului nostiu ț ol i . 
Trebue întă ită pr tati ideii mi
șcarea noastră”.
Descărcarea vscliei conduceri 
și votarea statutu ui uniuni

Congresul a ratifi at apoi di« 
părțirea de Uniunea petroliști 
lor și excluderea trădătorului 
Eftimie German din rândurile 
clasei muncitoare, după care 
tov. Vescan a prezen at rapor
tul de actiii ate organizatori ă, 
culturală, de tigeret și femei. 
Raportul este un bogat bilanț 
de realizai i pozitive în folosul 
muncitorimii mnieie. Au fost 
și unele lipsuri care sunt (sem
nalate de delegați, d r suit 1ip 
suri care se dator.se marilor 
greutăți întâmpinate. După ani 
ple desbateri ți critici sănătoase 
raportul este aprobat în .una
nimitate

Urmează prezentarea rappor 
tului economic și darea de 'sca 
mă materială.. După discuți 
ambele sun aprob ne în. una» 
nimilate, aducându-se mulțumi 
ri vechiului hi ou executiv pen 
tru munca depusă.

Alegerea noului comitet 
central

Se votează apoi noul felatut 
al Uniunii Sind ca'elor Minere 
din România, după care tov. 
Cotoț losif pre in.ă laportul 
Comsiei de candidare. Au foit 
aleși cu unanimitate de votur : 

Mujic Mil a: Suder Vi lielin, 
Lupeni; Cristea Aron, Vescan 
Gavrilă, Lungescu N., Rono.a 
N„ Morescu G., Borșai Oscar, 
Lupeni; Diman Gh., Pa a M r-; 
Hagiu D-tru, Comăreș i; Nagy, 
Ion, Șoricani; Mânescu Sinii n 
Anina; Cotoț losif, ing. Lazăr 
Avram, Criscior; Șoit l e ru, 
Ghendel Oh., Petro eni; i g. 
Vladimir Melenciuc, Grigoraș 
Constantin, Coldeanu N., Koni 
cska Ștefan, Finteușan Adela,

SUPLEANȚ1:
Lipeai Alex., Jurca N., Ma- . 

tra losif,
CENZORI:

Maurin C. Dobre, Ardelean 
Victor, Guiaș Gh.

Tov. Sencovici luând cuvân 
tul trasează o serie de 'sar ini 
ce revin noului comitet: Ri
dicarea conștiinței de clasă a 
masselor la gi populirc, i . ca 
rea nivelul i pol.ti: și ul u al 
etc., asigurând noul corni e 
central de tot sprijinul CGM, 
pentru ducerea la bun sfâr it 
a acestor sarcini..

In numele noului comitet 

tov Mihai Mujic asigură Con-, 
greșul ca va depune lo;.t ■ efor 
turile pentru ducerea la bun 
sfârșit a tuturor sarcinilor ce i 
stau în față.

Se trece la alegerea delega 
fiilor la Congresul G m ral al 
Sindicatelor după caie se da! ci
tire unei noui serii de telegra 
me adresate congresu ui de <i e 
rite organizații inimctjreti de 
pe întreg cuprinsull țării.

Sa'ut minerilor streini
Cogresul expediază apoi lele 

grame de salut și solidar t tu 
uniunilor miniere dm JugosLai 
via, Polonia, U.R.S.S. Cehosl - 
vacia, Franța, Bu'garia și Un
garia. .... I

înființarea drapelului producției
In aplauzele Congresului, <e 

citesc li t le cu minieri eviden- 
țiați în producțe de pe înticg 
cuprinsul țării.

Pentru stimulaiea produc'i i 
în industria minieiă, Congresul 
hotare t infința-ia unui steag 
al producției ca e d n tr.i în

25.520 ore voluntar
prestate în Valea Jiului în
cursul lunii

Cu toate greutățile de apro 
vizio.iare, niuncitorim a ma ,u - 
la și intelectuala dm Val a Ji i- 
lui contribue în moJ considera
bil la mărirea producției de 
cărbuni. Ajutorul pe caie vo
luntarii îl dau mineri or cs'.e 
de neprecupețit.

La mina Petrila muncitorii 
și funcționari au prestat 37o 
posturi voluntare scoțând 7 lo 
to.ie cărbune. La mina Ar.îi.oa 
sa s’au prestat 227 posturi, rea 
lizând 678 tone.

Adunarea Generală a 
Duminică dimineața în sala 

i festivă a U.'T. jM.-ului, la che- 
i marea Consi.iulai Jud țean Sin

dical, a avut io.c o/idunaie ge
nerală a tutui or sindical știlor 
din Deva

După mtonarea „Interraționa 
lei;; de către asis.e.iță, a luat 
cuvântul tov. Koko,y responsa
bilul organizatoric a Conciliu
lui Județian care printr’o ex
punere documentată, a arăt t 
nouile condițiuni politice și eco
nomice în care au loc congre
sele uniunilor. Vorbitorul a fă
cut apoi un scurt istoric al ac- 
tivităț i sindica elor care part - 

I cipă ia congresele ce se țin în 
întreaga țară sco'ând în cvi 
dență lupta și munca lor pen
tru consolidarea regimului de
mocratic și pentru reconstrucția 
țării.

Muncitorii dela fabrica de Cherestea Caps 
Râul-Mic Cugir au deoășit programul de pro

ducție ce tuna Septemvrie cu 70°(o

Arestarea unui speculant la Deva

trei iutii va fi cât gat de minie 
ni care dețm cele mai'frumoasei 
rezultate iii [ roducție..

leheindu ;i desbaterile Con
gresul a concretizat toate t r- 

cinile într’o rezoluție al cărui 
rezumat î| \om publica in nuină 
rul viitor.

După câteva zile de imunei 
rodnică desfamrata în centrul 
marelui nostru bazin carbonifer, 
înapoindu-se iii mijloci I na e 

lo di minieri dm întreagă țara, 
congre Lti vor duce cu Ci o 

parte din clanul oamenilor mun 
cii din Valea Jiului, cor 'duce 
sămânță entuziasmului jatriotc 
din aceT cei.tru revoluționar, 
vor duce sâmburele lumin i ce 
se înalță acolo tet mai sir tun 
toare.

Animați de acest tntjziasrrr, 
zecile de mi de tm nicn cor 

da poporului mai mult cărbune 
mai mult fier mai mu t aur. 
Vor da țării mai mult suflef, 
mai multă viața, căci sufhtif 

și viața țării stă în cea mai 
mare măsura, in mâinile lor

Septembrie
La mina Lupeni 527 ponturi 

realizându-se 1166 tone far la 
Mina Jieți cin Loiua s au pre
stat 18 ponturi cu un tonaj i c 
48 tone.

Munca voțuntaiă sa prest t 
și la suprafață. Astfel la pre- 
parația Petri|a au fost prestate 
1139 posturi iar la c’epozi ui de 
lemne, serviciul materiale, au 
fost efectua e 31o posturi. i

Așa în'e ege muncitormea 
Văii Jiului să dea vieată pro
punerilor Partidului Comuiist 
Român.

Sindicatelor din Deva
— Mișcarea sindicală a spus 

vorbitorul poate să privească 
cu încredere la congresele ce 
se desfă-oară. Dupăce arata si
tuația muncitorilor de p>e vre 
mea guvernărilor lui Mân u și 
Mihalache, situația de mizerie 
morală și materiala în care-i 
aruncase ă aceste guverne, ce
re să h se aplice pedeapsa ca
pitală că nici o pedeapsă ni» poa 
te să fie prea mare pientru a- 
cești călăi ai clasei mun.ioare.

In încheiere ara ă lup a e o| 
că a poporului gre care luptă 
pentru pace, libertate și pro
gres, luptă care este a tuturor 
popoarelor dornice de libertate 
și pace, în contra fascismului, 
războiului și a amesteci I i tru
sturilor anglo-americane în afa
cerile interne ale sta'elor. 1

depășit cu mult, reali â >du-se 
în cursul lunei Scptem rîe can
titatea de 1021 m c., cheres'ea 
deci cu 421 m. c., peste plan.

Exemplul lor este demn de 
urmat.

aflau prop Ietacul caie condu
cea, ajutorul de șoTer Jurca ri 
Băr eanu Nico ae negustor din 
Simerla care transporta canti- 
ta'ea de Io6 kg. tal ă-

Speculanții au fost arestați 
și înaintați organe'or în drept 
iar talpa a fost confiscată.

t

vos.ru
eij.ru
dator.se


4 ZORI NOI

L- 0 »w “ -1- -— » I^&-a — - -

ZII^ BE JL

Unități ale armatei democratice Grecești
acționează în apropiere de Atena

fc»a cai &c entreaza »caî4a«‘îfce

ATENA. — Presa greacă 
pubici șii privitoare la ci 
ocniri cavi au avut loc între 
un detașment al armatei de
mocrate și for| !e guverna
mentale, la Phill, din distric
tul Minidi (16 k n. de Atena), 
în după amiaza zilei de 9 
Octomviie.

Zarele sub'iniază că este 
pentru prirna oară, că parti
zanii au pornit lupta in Attica, 
în apropierea capitalei gre
cește

Alte știri aiată că puter
nice forțe guvernamentale au 
fost trimis? de mgeriță in 
districtul Minidi, dar nu au

Guvernele sprijinite de U. S, A. 
sunt „guverne de carton"

a declarat
NEW.-YORK- - Agenția sin 

dicală „Federate.1 Press”, anun 
ță că ssnatorul Taylor. (demo
crat din statul Idaho), care a 
luat cuvântul la Congresul set-1 2 
țiunii ClO-ului la Portland (sta 
tul Oragon), a criticat în imod 
sever politica externă a State
lor Unite. D. Taylor a declarat 
că politica Statelor Unite sus 
ține reacțiunea din lumea în
treagă și că Departamentul 'de 
Stat s’a supus cercurilor rmili-

;-======^CITIȚlJ==“====.............

:: SĂPTĂMÂNAL REVISTA

•; Toata evenlm ntele de po- •• 
:• litică exte nă și evenimente e 
:: vieții internaționale, tratate :: 
;■ de cei mai de seamă sorii- •• 
;• tori și ziariști SOVIETICI ••
*j Prețul unui număr Lei 15 ț: 
:: -------------------------- ::
•• Se găsește la L'brăria
:: „CARTEA RUSA- ••
îî Calea Victoriei Nr 42 ••
IS Cereți condițiunile de abonament ÎS 
jj «no» PENTRU PROVINCIE H

I. Mare e Stat Major face cu
noscut că la l Ncembrie 1947, Va, 
fi încorporată prima serie de 
recruți din ctg. 1917.

2 Cu contingentul I947, vor 
fi chemați la încorporare, ur
mătoarele categorii de tineri: 

a( tinerii născuți în anul 
1925 (contingent l 47 de drept).

b) amănații medica i din ctg. 
1946;

c) tinerii din ctg. 1946, fo
ști amânați pentru siudi și cari 
au terminat studiile;

d) omișii de pe tabele de 
recensământ născuți în anul

La data de 15 Oct. a. c„ 
începe pe intreg teritoriul iude 
țului, înventărirea întreprinderi 
lor industr.ale, comerciale ,i de 
transport.

Sunt supuse acestei inven-» 
tarieri toate înti eprinderi.e e..u 
mărate la pct. 1 chiar 'deca nu 
activează la data inventarierii 
sau nu posedă autorizația de 
funcționare.

]. - Sunt obligate jai complect
ta buletinul stat stic .,1”, ue u- 
mit „inventarierea întrepri me
rilor industriale și comerciale 
1947”:

a) toate întreprinderile de 
orice mărime, care produc for
ță motrică pentru uz propriu 
sau străin,

b) toate întreprinde,ile, de 
orice mărime, tu instalații și 
motoare, care u ijizează energie 
în procesul de fabii.aț.e,

c) intrepr.nderi.e de orie ra
mură de activitate, care folo
sesc mai mult de 5 persoane 
(inclusiv patronul, ucenicii ș. 
membrii de familie, caie luciea 
ză în mod'obișnuit îi^in rep. Li
dere),

d) toate întreprinderi e, de 
orice mărime, de transport cu 
tracțiune mecanică,

e) toate în.reprinde.île care 
produc articole chimice și far
maceutice, indiferent de numă 
rul persoanelor ocupate,

f) toate întreprindeiile, de 
orice mărime, care lucrează in
strumente de 'măsurat și de pre
cizie: mecanice, optice și e'o- 
ctrotehnice.

2. Sunt obligate a 'com
pleta cel de al doilea Iformubr 
,,L. P.” numit „Lfs’a produselor 
care se facturează” Io te ’întie- 
prinderite din ca'egoriile aiăa- 
te la punctele a—f, de ftnai sus

CIOCNIRI INTRE POLIȚIE
Șl MANIFESTANȚI LA NANCY

La Roma poliția a atacat o întrunire 
populară cu bastoane de cauciuc

In ciocnirile cari au avut 
loc noaptea trecu ă, 21 de 
demonstranți au fost răniți de 
forțele polițienești care au în
cercat să=i împiedice să pă
trundă în piața Stanislau.

Câțiva grav răniți au fos1 
internați la spitalul St. Charles-

Demonstrația a fost orga
nizată în semn de protest îm
potriva transportării zahărului 
în zona franceză de ocupație 
din Germania.

ROMA. — Vineri seara 
poliția a atacat cu bastoane 
de cauciuc o întrunire popu- , 
Iară.

Acțiunea polițienească a fost 
întreprinsă ca urmare a ordi- 

•5
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TEMPS NOUVEAUS

luat încă contact cu partizanii 
BUDAPcSTA. — Parii 

zanii eleni an efectuat un e- 
tac împotriva unor trup? gu-

LOUIS SAILLANT
secretar general al Federației Sind. Mondiale

Ca răspuns invitației a- 
dresată lui Saillant secre
tarul general al Federației 
Sindicale Mondiale, de către 
Confederația Generală a

senatorul Saylcr
tarîste în pripn rând ți Wall 

Street-ului în al doilea rând.
„Oare nu voesc aceștia, a 

spus d.. Taylor, să ne 'târasca 
în război sau sau să1 iie țină la 
două degete de război, astfel 
încât miliarde de doi ari să 'ije 
cheltuite pentru înarmai!”.?, '

D. Taylor a arătat rapoi ca 
guvernele sprijmite.de Statele 

Unite reprezintă fot atâtea gu
verne de carton care nu ijepre- 
zintă popoarele.

nului dat de ministerul de in
terne. Câțiva demonstranți au 
fost duși la spital.

Un număr de deputați a 
acuzat guvernul de a purta 
răspunderea faptului, că cu 
ocazia acestei demonstrații mai 
mulți cetățeni au fost răniți.

Executarea deputaȚilor trădători 
albanezi spioni în serviciul anglo-americanilor

TIRANA. — Verdictul tri
bunalului suprem militar din 
capitala Albaniei a fost exe
cutat asuzi dimineâțâ. Tri- 
bu aiul a condamnat la moarte 
16 ii culpa ți în procesul de- 
putațiLr tr; datori, spioni și 
sabolori, în serviciul anglo- 
americaniior. Aceștia consti- 
tuiseră o organizație clan-

Tineretul Partidului Național Popular înfierează 
actul huliganic dela Școala Normală din Deva I

Secția Tineretului Par-iJuIui 
Național Popular, Organiza

ția Jud. Hunedoara, în ședința 
din 7 Oct. a. c., înfierează eu 
toată energia odioasa faptă a 
celor trei tineri săvârșită în1 'Lo
calul Școalei Normale din Pe 
va, în seara zilei de 3 Oct. fa. 
c., condamnând cu legitimă in
dignare asemenea acte străine 
de mentalitatea tineretului ro 

vernamentaln In submb le o- 
rașuliii Salonic, cauzând mari 
pi rderi trupelor g v rnamm- 
tale. în oameni și materiei.

Muncii din România s’a 
primit o telegramă din 
partea F. S. M. prin care 
se face cunoscut că secre 
tarul general al Federației 
Sindicale Mondiale sosește 
în România la I Noemvrie 
pentru a asista la Congre
sul General C. G. M.

Franța în preajma 
unui nou Val 
de greve

LONDRA — Telegramele 
primite d n Paris anunță un 
val de turburări industriale în 
Franța. Muncitorii dela căile 
fer. te, din mine, marina co
mercială și uzinele de gaz și 
electricitaie, amenință cu gre
va, în semn de protest con
tra scumpirii vieții, a salariilor 
insuficiente și actualelor con
diții de muncă.

Peste 20.000 muncitori din 
nordul Franței au declarat o 
grevă de 24 ore, pentru a 
protesta contra întrebuințării 
de către poliție a gazelor la
crimogene împotriva manifes» 
tanților care voiau să împie
dice transportarea unei im
portante cantități de zahăr din 
Franța în Germania.

Se anunță amenințări cu 
grevă din mai multe regiun 
ale Franței.

destină în scopul de a rts 
turna prin forță regimul po
pular. Aplicarea sentinței a 
fost executată după respin 
gereâ c-"terii de grațiere di 
către Prezidiumul Adunării 
Populare a Repubiicei 
Popubre albaneze. Trei dintre 
condamnați au fost spânzurați, 
iar ceilalți împușcați.

mân democrat și progresist.
Odată cu aceasta Tineretul 

Partidului Național Popul r î i 
îndreaptă întreaga gratitudine și 
iubire către făuritorii destine
lor României, aduse pe căile ei 
firești de propășire și consoli
dare, strigând din tot sufletul: 
„Trăiască Generalissimul Stalii, 
Trăiască prietenia So\ieto-Ro- 
mână”. . .

șî eheOuel
< omisiij ministerială ]eniu 

re..remarca economica și șta.ii- 
lizarca monetară, luând iu des 
cuție antc-proeciul bugeiul.n ge 
neral al Sta.ului, a fixat cai ri 1 
său general, slabii.nd otalul ve- 
niturno.- și chcl.ucliior pe pe 
rioada 15 August 191/ 31
Martie 1948, la muta de 1 i 19 
miliarde 83o.oco oo >

Cetini .’u .ei a lurăiîi iormâ 
rea unei subcomisiui i de le- 
chnicie.ii, iormata di i delegați 
ai Ministeru.ui Industriei ,.i < o 
merțu|ui și ai Mi ii .ferului de 
Finanțe care \a cx un na fie a- 
re capitol bugetar în part Nu
mai in iu mu arestai examen < o 
misiunea Miii tertaă .a d ide 
asupra lepartizării sumei -u - 
ratate.

Pentru asigurarea exccu ă- 
rii bugetului, Co.i il,u ea con

Incorporarea contingentului I947

INVENTARIEREA întreprinderilor
x industriale si comerciale

și care în acelaș timp indepli-

Ic Rialului
stata necesitatea no g mizeri 
si.ternului așezări nrjx>. i.elor 
și aparatu.ui fisc i Ue a emcnl 
pentru inter,siiicarca contro;ului 
ii ,cal Ministerul J. Pi ianțe va 
pro e la deo ainlaa la coi s itui 
rea unui corp spe ia! d<- con
trolori selecționați care vir e 
fcttua controlul vuiturilor , q- 
nic-rcianțijo ■ și in lu triiș lur 
prin supravegherea ciicuai ef 
mâi furior

Comisiu .ea constatând ,itua 
ția gria a înv ijizilor, caduce
lor >i < rfan.ior de iaz o, pre 
cum i laj.tul că necesitatea •- 
conomiilor bugetare nu (e mite 
depă.irea sumei alo ate | e fii
lor I O.V.R., decide înființarea 
unui timbru pe ial I O V R., in 
scopul ere rii unui tond care 
să ‘erveas ă la îmbunătățirea 
vieții acestora.

1921, și recrutați cu clasa a- 
nului 1947;

e) străinii care au ou ntif na 
tura|izarea cun contingentele 
1911 1'547, cari nu nu atista-
cut serviciul mi iar în țara de 
origina (art. 5 R. L. R.)j:siu_Ar- 
mată Română;

f tinerii cig. 1947 de naționa
litate germană care cor dovedi 
cu acte de;a autorități I- adm! 
nistrative că nu au pară if te
ritoriu] țării sub nici o foimH șl 
nici nu s’au înrolat în a mata 
germană;

g) copiii de irupă ca i aujjm- 
plinit vârsta de 18 ani.

nesc una din următoare e con- 
dițiuni:

a) posedă o insia ație de pe
ste 20 H P. sau' de peste 100 
persoane ocupate,

b) produc articole chimice șl 
farmaceutice, indiferent de nu
mărul salariaților și puterea for 
ței motrice,

e) lucrează instrumente de 
măsurat și de precizie, mecani
ce, optice și electrotehnice, in
diferent de numărul persoane 
lor ocupate și de puterea forțe! 
motrice.

3. - La data de 15 Cct. 'a. 
c., întreprinderile din ca egoiile 
enumărate la fnut 1 și . ț ie (mai 
sus sunt obligate a trimite urt 
delegat competent spre a ridi
ca formularele de inventariere 
constituite în mediul rural ■ i o- 
rașele de re edință pe lângă 
primării și preturi.

Zăcămintele 
de cărbuni 
_______— Urmare dîn pag. 1 —

Deaceea prin norii e c'escop© 
riri, făcute în Județul Hu.iedoa 
ra cu caracter extensiv, unde 
mâna de lucru este suficiemă, 
muncitorul, prestând lu.ru cl'.iar 
la el acasă, vom descongestio 
11a pe tovarășii noștrii minieri 
din Valea Jiului, contribuind de
ci la o operă fnare națională, 
sprijinită de toți cei ce vor în
țelege importanța ci. pe itru ri
dicarea stand rdului de viață a 
sătenilor și muncitorilor din im 
prejurimi precum șți pentiu \ii- 
toarea desvoltare a ță ii noastre 
întregi.

Imprimeria Județului Hunedoara Deva 797—1947.
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