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Llemante nou»
Publicăm tn corpul ziarului 

principalele puncte ale con
tra tul i colectiv ce muncă tip, 
încheiat recent între repre
zentanții C.G -VI. și a U.G.l R - 
ului.

Oricine studiază acest con
tract, îșldâscamt că el con 
ține elemente noi, față de ve
chiul contract, elemente favo- 
reb >e satariațllor și bunului 
mers al producției.

Noul contract colect|v-t!p 
tinde în primul rând să «si 
gute salariațltor un standard 
di* viață mal 
retribuție mai 
depuse.

Aceasta se 
bună măsură 
de salarizare prevăzut de con
tract prin înglobarea tuturor 
accesorii or in bard și în na
tură pe care salariatul trebuia 
să le primească, rcalîzându-se 
un salariu total.

Dacă până acum patronii 
nedreptăț au pe salartați sau 
ișî îndrplbieau numai formal 
obligațiunea de a acorda sa- 
lariațllor anumite avantagii in 
natură, pe viitor, aceste prac
tici sunt înlăturate.

Deasemeni, noul contract 
colectiv-tip, aduce o serie 
de noui îmbunătățiri pentru 
salariațl, — necuprinse în ve
chiul contract — privitor la 
regimul concediilor, la munca 
în acord, la munca de noapte, 
socotirea timpului stagiului mi
litar ca vechime în câmpul 
muncii, la condițiunile de des
facerea contractului colectiv 
etc.

Pdralel cu asigurarea unei 
retribuții reale pentru salari
ațl noul contract colectiv tinde 

I. Rusneac.

riîieat, prin o 
real£ a muncii

va fcce într’o 
p. ir, noul sistem

(Continuare în pag 2-a)

Ce cuprinde

«OUI tONÎRACT COLECTiV
Normele muncii în acord. — Prime pentru tehnicieni. —Vechi
mea în câmpul muncii. — Munca de noapte. — Concedii. 
Aprovizionarea. — Ajutoare ocazionale și recompense. — C 
se acorda ucenicilor. — Obligațiunile salariațiior. — Condițiile 

desfacerii contractului.
Contractai colectiv de muncă-tip semnat deunăzi de reprezen

tanții Confederației Generale a Muncii șl ai U.G l.R. aiul, cuprinde 
o serie întreagă de irr bunăiătirl reale față de vechiul contract, atât 
in ceeace privește salarizarea muncitorilor, cât șl per tru bunul mers 
al producției.

Salarizarea și vechimea 
în câmpul muncii

Mai întâi, îngl ibarca acceso 
riiior in 'btoii și naturii la Sala 
riul propriu z.is, crearea unui 
salariu total, înlătură patroni, 
lor posibilitatea de a uedreptă 
ți pe salariat prin neacorclareâ 
unor avantagii obligator i în na 
tură Apoi, sporul de vechime 
în câmpul muncii va fi -calculat 
asupra sal. riului total1, stabilit 
prin deciziile Ministerului Indu 
siriei și Comerțului, iar procen 
tele muncii în acord și orelor 
suplimentare vor fi calculate a 
supra salariului totaî | lus ve 
chimea în câmpul muncii.

Pentru calcularea vechimii se 
ține scabia de vechimea ca sa 
lariat în câmpul muncii indu
striale sau comerciale.

Timpul servit în armată se 
consideră ca vechime în câmpul 
muncii.

Munca de noapte
Pentru munca de noapte, 6 

xecutată între orele 22 '6 sau
23 7, salariat'i care lucrează în 
schimburi, vor primi suplimen 
tar 'un procent de 15 la suta, 'cu 
excepția industriilor miniere, la 
care procentul va fi de 2o la 
lucrul de noapte depășind șase

schimburi într’o luna.
Salaiiații care lucrează noap 

tea în mod excepțional vor pri 
mi suplimentar un procent de 
3o la suri.

(Continuare In Dac. 3-i) b

Vtoient incendiu la Deva
In interval de numai patru 

luni, un nou incendiu de pro 
porții catastrofale, s’a declarat 

© 18 Aprilie a. c., la Deva
în strada (Mureșului, la imobilul 
proprietatea Idlui Haini Francîsc.

Alimentată de vânt și de e 
xplozia lunui butoi cu benzină, 
flăcaripe s’au întins cu o repezi 
ciune extraordinară și la cele 
lalte imobile din jur.

La fața locului au sosit în 
grabă autoritățile locale, pom
pierii, cari din cauza lipsei de 
materiale technice n’au putut — 
cu toate «forturile depuse — să 
stingă incendiul.

Mii târziu au sosit pompierii 
din Simeri», Orăștie și Hunedoara 
care au dat un ajutor efectiv la 
stingerea fotului.

Au ars complect imobilele 'pro 
prietatea dlor Haim Francisc, 
Cornelia Țirei, Gheorghe Țirei, 
Târziu Gheorghe, Sânzian Ion 
și un imob'l proprietatea Mânu, 
fantei Armatei împreuna cu toa 
te lucrurile ce se aflau înăun 
iru.

Locuitorului Gheorghe Țirei

i-au mai ars patru vite ce erau 
închise în gra'jd.

Cu pcazia lucrărilor de stin 
gere s’a distins fruntașul Lazăr 
Eugen dtla IX g. 3 Trarsmisiui i 
din localitate care, riscându^și 
viața a salvat din flăcări’’ o ftaită.

Cauzele incendiului nu se cu 
nosc înqă.

Politia din Deva continuă cer 
cetirile.

T.

De câteva zile se află în 
județ tov. GHEORGHE 
APOSTOL, președintele 
C G. M.. prim deputat de 
Hunedoara și tov deputat 
ALEXANDRU DRÂGHICI, 
cari au vizitat mai multe 
centre industriale șl regi
uni rurale, înteresându-se 
îndeaproape de nevoile 
populației

Deasemeni, tn județ se mal află tov. 
deputat M1HAI MUJIC, despre a cărui 
activitate am scris mal pe larg in nu- 
mătui trecut al ziarului nostru.

• Maiștrii de extrr >e au 
cuiititmat dlc utiiita Lăutului 
cu Austria.

I #3 ' * democrate iau atitodne
' ___ 1 ' Imput iva lui dt G ulle.

• Tiâditr.-rui Ttso ? fost
• x vutat Vineri d, mine., ța.

• Coadsmoare» e ’mplotlțllor 
împotriva rept b.kii.

La Aloscoca, Con tiliul Mini 
șlrjlur de Lxtcn.e a disni'at în 
continuare (lăuzele pi oectul 1 
Datatului de | .ce in Ausir.a.

in ședi.ița de Vineri a iOat a 
scultaia e..puneiea KcuG ue d. 
(irubtrr, ministrul ele citea ;ț 
Austriei, dupj ue cu o zi iman 
înainte e bi .u e natalul niț 
striac și ajuns.-e la u î ;;<_orcl 
inir i> '•cric de cheetiuni i.nu.id 
clauzele mijităie. Franța a pro 
pH-*ii tituirea unei cm i iu>r de 
repm ațn care sa contr >kz' ,n 
Am tria aplicarea trata ului Ja 
puce. _

In Franța, acțiunea lui de 
G.mlle împotriva forței r ce 
nv 'c- ■' n ■ tâ n t i ••». d z'- 
ții din partea acestora. Iu co 
nmucatul publicat de Pară- uj 
Comunist F rancez, se face un 
apei către toate forței de 
mocratice de a se jurii peni u a 
închide drumul oricărei încer 
cari de instaurar a puterii per 
sonale, I r ,n ro tui sia p i.iru 
păstrarea disciplinei națion'jîe 
priinul ministru Ramadier ara 
tă ca „libertatea presei și oLk 
mei (sunt sacre, dar interesele co 
mune și viața națiunii unt mk 
importante decât indivizii”.

La Londra aproape loo depu 
tați britanici au trnnis u lui Wa 
llace, fost ministru al comerțti 
lui american, o sci i oare de 
furnire pentru contribuția sa la 

Cauza demiii.ijțiel. Această i n- 
soare constjtue un răspuns la 
declarațiile făcute de d. Wallace 
în Statele L r.t'te, Marca Britanic 
șt alte țari.

Ti,bunalul popo.rului din B'u 
dapesta a condamnat la moarte

C. M.

Moscova'
____ i

f hulo» t<a

0. Mihai! Sudoveanu 
Sit'v V dir Loca 

rne nbrii Consiliului
Un'unli 1 t rparlamentare

au iost aleși ca membri ai

CAIRO. In ehiii a ■ edi ța 
a congresului interparl me”L n 
ce se deslașoar i la Cairo, d. 
AL Sadoevanu și tov. Va île Lu 
ca’
consi'iuluiUniunii InterpSrlainen 
tare pe un an. Seara a avut loc 
o recepție la palatul „Ficliopo 
lis”, Au luat cuvântul dini Stan 
sgate, noul președinte al Uniu 
nil'și Haekal Pașa. In numele 
congresișiilor a racpui d prof. 
Constantine cuplași.

Centrele nosstre Industriale

SIMERIA, ctadelă feroviar

,*1’k,.

Continuare In pag. 4-a

Hala de cazangtrle, în construcție.
Cred că sunt puține centre feroviare In țara noastră, în care 

să pâlpâie așa de Intens flacăra activității, ca in Simeria- cetatea ce- 
terlsă a Județului Hunedoara.

De cum intri în această ga 
ră, prinsă (mereu de argintul1 
viu al mișqării, simți că te afli 
în preajma unui vast șantier, 
unde se vorbește puțin, dar în

In mijlocul
POPORULUI

Stând ;de vorbă cu alegățo 
riF— în- ca'mpania electorală din 
toamna anului trecut — candî 
dații Blocului s’au obligat față 
de 'ef saqi. viziteze și după (ale
geri, săt Ie asculte păsurile șl 
să le prezinte guvernului spre 
grabnică soluționare.

Pe fețele 'multor ascultători 
— din cei mușcațt de moravu 
rile poțitice din vremea alege 
rilor efectuate de partidele ,,,i 
stonce”, — se citea neîncrede 
rea. Clătinau negativ din cap,, 
gândindu^se'desigur că povestea 
se-va repeta... Și’fcât de surprinși 
rămân ei însă când văd că a'cei 
pe care i<au trimis în parlament 
vin în 'dese rânduri să se in 
tereseze de soarta lor?

d. A. &urlacu

b

schimb se lucrează mult.
De șus, din cerul căptușit cu 

nori ca de vata, cad în »itm 
din ce în ce maf precipitat picii 
ri de ploaie sărutându.ne obra 
zul și așternându4>e liniștiți pe 
pământul avid ide apă.

Paralel cu gara, unele lângă 
altele, de o statură mândră, clii 
dirile vechilor ateliere C. F. R.. 
se înșiră, într’o aliniere ca de 
paradă. Puțin mai hi dreapta, 
cu profilul de Cea îlău mândru ■ 
se ridică maiestuoasă noua eh 
dire aproape terminată a noilor 
ateliere C. F. R..

Pașii noștri se îndreaptă cu 
rioși' spre această hala imensă, 
menită să dea un nou împuți 
activității feroviare din Simeria. 
La'intrare_ne întâmpină tov.'Mo 
tiu, i—(bucuros a ine'da explicații 
technice și a ne povesti despre 
greutățile întâmpinate în cfec^ 
tuarea lucrărilor (nou ei hale.

Contsruită pe o suprafat to 
tală de aproximativ -l.5oo m. 
p. — având lungimea totală de 
81 m'., lățimea de 6o m. și'țînăl 
țimea de 14 m. — noua halăpde 
cazanger'e se oferă parcă privi

Continuare in pag. 4-a. Continuare in pag. 3-a

GURA LUMII • • •

La
Deva va raia in curând un film 
de mari senzații șl.... abile mâ
nuiri de bar.l. In rolurile prin
cipale, vor apărea o serie de 
talentați contraband ști de aur 
din regiunea Bradului.

Amatorii
de spectacole emotive vor avea 
ocaziunea să asiste la im.nsele 
sforțări, depuse in scenă dei- 
chlsă de apărători, pentru salva
rea gozarilor. Păcat că nu vor 
putea fi văzute și intervențiile 
dintre culise I

Pentru
a sruli pe cei interesați de prea 
mari opinteli, li sfătuim să în
trebuințeze procedeul folosit de 
d. avocat al Statului Publiu 
Ccnda într’o afacere slmil ră, 
cănd — apărându-șî clientul, la 
care se găsise 225 grame aur 
brut — a reușit si convingă 
completul de judecată că învi
nuitul a contravenit — păstrând 
aurul — .ca să-și pună șl el un 
dinte* $1.. a obținut sentința de 
achitare,

dacă a fost cu putință să se ad
mită că pentru un ainte e re
voc de un sfert kgr. aur, de ce 
n’ar fi posibil să se documen
teze — fără exagerări — că pen
tru dinții celor 7—8 gozari nici 
n’ajung cele peste trei mii kgr. 
aur furate ?

D. A. B.
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Cronica Literară

0 revista biiiiă: „REVISifi L'TERR«fl“
zilele trecute a aj linii no 5, 

anul 111, al „Revistei Lileraie” 
din 'București Dit liind laptul 
că aceasta ievi..li se afli, de 
acum înainte, ub oblăduire i 
î undației Regele Mihai I, apa 
riția regulați îi este as’fgui ită 
Inlr’adevăr, acest număr se 
prezintă, din punct de vedere 
tehnic, ireproșabil i

Sumarul este deosebit <lv bo 
gat și iiiicicBai'il’.l L' ov. zaharifr 
Stancu, cimo'-cutul -oriilor și ac 
tu,ilul diiector al Teatrului Na 
țional din București, semnează 
un articol pipi de miez întitulat 
„Aripile poeziei”.

Tov. Aliron R. I’arascliivescu 
ne prezintă un autentic. serilor 
iân.ar în persoana tllui Aurel 
Avram care semnează un frag 
ment din romanul său ,,Cartea 
cu vieți”.

Procesul poeziei „Timp” de 
ioniTioria este susținut derAure[

OAMENI ȘI ȘOARECI
Jolin Steinback, scriitor'nu în 

deajuns de cunoscut la noi, dar 
toarte apreciat pentru romanele 
sale în care pulsează viața ade 
virată, decrie Î11 „Oameni și 
șoareci” câteva frânturi

din viața țăranilor ameri 
«ani. Aceștia iubesc cu patimă 
pământul, îl doresc, se simt le 
gați de el în aceeași măsura Ța 
și țăranii noștrii. Ei muncesc 
în diferite ferme, primesc urni 
liri și mâncare proastă, îndură 
iotul doar ca să ajungă sa ugo 
nisescă o sumă dfe băni cu care 
să<?i poată cumpăra o bucată 
de pământ, cât de mici, pe fc.a 
re însiă s'o știe a tor, pe care 
s’o muncească cu drag.

Dar toate aceste visuri Trumoa 
se rămân îln domeniul irealului 
realitățile vieții le destramă cu 
cruzime — și chiar și cei mai 
tari pornesc mai departe frâu 
ți, fără nici ,un țel.
A șa se întâmplă în romanul 
lui Steinbeck „Oameni și ,șoa 
reci” brodat pe1 motive grandioa 
se, care însă sunt tratate cu o . 
clasică simplitate. Este o frescă 
a vieții, care 'ne sgudue prin rea 
litatea iei. Personagiile trăiesc, 
sunt vii. prin adevăratele tipuri 
ce Ie reprezintă: muncitorul, ca 
re 'nu mai vrea sănl fie exploa 
tată munca de către alții; omul 
simplu, tare nul cere idecât o mâfa 

1 nereuri din regiunea Djezcaz 
gan” ai fost onorată în 1942, cu 
premiui. Stahii. Această lucrare 
a servit drept bază proectului 
de desvottare industrială a Djez 
cazgamnui.

Pe șinele instalat’ în pustiu, 
au pornit spre Djezcazgan tre 
nurile încărcate cu instalații, ne 
camsme șf materii de construc 
ție, automobile și tractoare. Din 
toate părțile republicii Knzah 
stan soseau oameni’ să constru 
iască marele 'Djezcazgan.

In pustiu s’a ridicat orașul 
făcut din corturi, colibe rotim 
de din pâslă, bordeie! Treptat, 
însă, au început să apară case 
mari, bine {amenajate, străzi, 
parcuri, s'au 'construit m ne și 
clădiri industriale;! ețeau ’d< șo 
sele și unii de cale fe;ată, s’a 
întins în toate direcțiile 

ANUNȚ!
UZINELE de FIER ale STATULUI din HUNEDOARA 
;angajează i n funcționar și un rmgF.zîoner cu 
IR practică îndelungată la magazia, 2 funcționari 
h și o dactilografa versată. Concursul se va ține 

la Uzinele din Hunedoara, în ziua de 5 Maiu 1947, 
® ora 11 a. m. Deasemenea angajează 10 zileri

Van Gort, care îi face rechizi 
toriul, și de M. R Parasehives 
cu, care îi ia apărare*

Un poem lîn pro/a, îiditul if 
,.Salcâmul”, aparț'ne uliu Mariit 
Preda, un alt i. lent veritabil

Interesanta este 1 „Revista 
revistelor” unde se împiete c 
colaborăripe d|or: il’anl Scorțc i 
nu: Vladimir ( ol n, Petre Sol i 
iiron, Paul Ancei și alții. Notei si 
comentarii semnează: A. Barau 
ga, Vlaieu Bârna, Dui Alexian 
drescu.'Wliron Radu Parasehives 
leu și iP. Cornea.

Pusiă în slujba ridicării talon 
telor tinere care așteaptă numai 
să fie încurajate, nu ne îndoim 
că „Revista Literară”, îș» va du 
ce la bun mfârșit scopul propus.

Noi ne facem datoria de/i o 
recomanda călduros tuturor ace 
lorailu inimile! carora pâlpâie1 Ha 
căra entuziasmului pentru litera 
tură. n. S.

gâiere cilda, pe care o căută 
în hainele mătăsoase ale Mine 
nilor sau în blănurile calde ale 
animalelor; femeia, care nu ga1 
sește sensul vieții și ajunge la 
prostituție; negrul, omul de „cu 
loare”, care n’are aceleași drei 
pturi ta și seimenii lui'și sajcefu 
giază în lumea cărților și a cu 
gelărilor sale, suferind din cau 
za lipsei unui tovarăș cu care 
să,și împărtășească gândurile; 
sau bătrânul, de serviciile căruia 
societatea nu mai are nevoie si 
care visează un loc liniștit pen 
tru restul zilelor sale.

Toate aceste personagii ale 
lui Steinbeck, indiferent că sunt 
albi sau fri't'gri, bătrâni sau ti 
neri, sănătoși salu anormali — 
simpli, brutali, caută cu înfri 
gurare un sens neclintit al exi 
stenții, Un ecfhilibru- Pe toți îi 
chimie dorul de stabilitate, no 
stalgia Unui petec propriu de 
pământ care traduce dorința fie 
căruia 'de eliberare, de libertate.

Dar ei nu vor ajunge săv> 
satisfacă această dorință arzătoă 
re Liniștea traiului, siguranța 
zilei de mâine, nu le vor pulei 
avea atâta timp cât ivor trăi îni 
cadrul societății din care fac 
partefi— și vcur fi cilift s* suporte 
nedreptățile ei.

GRIGORE POPA

unarea Generală a Federalei Deva
ri 1(1 Aprilie a. c, a 

avut loc .ulmi'ii i genei >1» a 
Recleialei Deva, la care au purii
.cip it .delegații a 57 fiu il 4ți < oope 
rative și banei populare din pi 
deț.

Adunarea a fost de chisă de 
d. t>r. (di. Dragul, președinte 
le ( ■ni-.iliului iiilerini r a i ede 
ralei, care, dup 1 cc arata ea 
din cau/a mior nereguli
( onsiiiul tic Administi ție al 1 e 
deralei a fost destituit de către 
Ministerul ( ooperației și mlo 
cilii cu o Comisie Interinara, 
da citire dani de seam i asupra 
gestiunii ( onsiliului p.e exerci 
fiul 1946.

in acest timp sotește în sa 
la d. iRonmlus Zaroni ministrul 
Cooperației, în nun ele adună 
rii fiind primit de către d J3 
Cili. Dragau.

Prezentând raportul ( emisiei 
de Cenzori, d. cenzor Popa A 
drian, primarul orașului Deva, 
semnal ează neregulile iși ab'a 
terile de care s'a făcut vinovat 
fostul < msiliu de Administrație 
al 1 ederalei in anul trecut, pro 
punând în consecință a nu se 
da descurcarea de gestiune so 
licitată.

In discuțiile care au urmat 
asupra rapoartelor prezentate 
s’a făcut o aspră critică felului

DONAȚII PRIMITE DE C. A. R. S.
Ia cursul lunei Aprilie au fost 

vărsate casieriei C. A. R. S.-ului 
din Deva, următoarele sume de 
bani, reprezentând donații pentru 
ajutorarea regiunilor lovite de se
cetă :

Sindicatul Funcționarilor Jude
cătorești D.va 269.300 lei, Co
misia Locală a Sindicalelor Unite 
Deva, 4.434.070 lei. Resortul Me
dicină Socială de pe lâegă Sindi
catul Sanitar, Deva 705.500 lei. 
Comitetul C. A. R. S Cslan, 
4 882.700 lei. Comitetul C.A.R.S.

ELEMENTE NCUI
— Urmare din pat. 1.

la asigurarea unei cât mai 
mari productivități, atât prin 
noul fel fn care se face cal
cularea primelor pentru munca 
fn acord, prin stimuiarea tech- 
nicienilor în muncă, cât și prin 
obligațiile ce revin pe de o 
parte patronilo. și pe dc alta 
sala.iațllor, în organizarea 
muncii.

Toate acestea se datoresc 
hotărârii cu care reorezen 
tanțli C.G.M. auaperat punc
tul de vedere al salariaților 
în fața repetatelor manevre 
ale reprezentasț'ilor U.G.I.R- 
ulul de a impirde u <ncheirr«a 

în care a fi.ls't condu i 1 ederala 
Deva anul liceul * 1 enlr.i i n 
atatarea învinuirilor adu e a 
fost aleasa • comisie c re tir 
inea/.i sa ancheteze Ț . â se 
pronunțe în consecința-

Pim.indii4,c apoi la \ ii pe 
slitmea prezentata ’a dat de-cai, 
care fostului Con. - ijiu cu "3|o vo 
turi pentru, 116 contra și 13 .p 
țineri.

Fiind solicitat de c ître ada 
nare, d. ministru Romulus Za 
roin a luat cuvântul dând o \

. Xe se petrece la 
Cooperativa din Pul ?

ÎAm primit la redicțle o corespondența din Ful, prin care ni-se 
semnlleaza o serie de nereguli ce se petrec la Ccopeiativa „Plugarul” 
din acea l«calltate.

Făcânda-le cunoscut opiniei publice sperăm că se vor sesiza 
și auturltâ|iie in drept șl vor lua măsurile ce se imoun.

in ziua de 28 'Martie a c, (4 
avut loc la Pui adunarea gene 
raia ordinara a membrii r < o 
operative 'Plugarul Lin locațit ue

Adunarea fusese convocata’ pe 
ziu.1 de 27 Martie a. c., dar(<;um 
nu se prezentase nimeni, de 
oarece înștiințările respective, 
potrivit intereselor conducători 
lor Cooperativei, fuse>erl puie 
în așa fel ca să țiu Tfe tazute

din plasa Sarmlsegetuia 1.995,400 
lei. Sindicatul Meseriași Patroni 
Metalo-Chlmic 1 270.000 lei. Cer
cul Teritorial Hunedoara Deva, 
1.886.000 lei. Comitetul C.A.R.S. 
din plata Baia de Crlș 1.441.900 
lei. Primăria orașului Brad din 
partea locuitorilor, 5.707.400 lei. 
Sindicatul Salariaților Comunali 
Deva 876.600 lei. Sindicatul Me- 
talo Chimic, 665 000 lei. Judecă
toria Mixtă Deva 73.800 lei și 
Uniunea Populară Maghiară Ani- 
roaaa 200.000 lei.

contractului, în decursul celor 
șase săptămâni cât au durat 
tratativele, precum și spriji
nului permanent acordat de 
guvern muncitorimii și re
prezentanților săi In timpul 
acestor tratative.

Aplicând Intru totul preve
derile noului contract colectiv 
de muncă, ambele părți — 
patroni și salariat! —, se va 
ajunge fără indciali la îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
și de traiu ale salariaților și 
în aedaș timp la o cât mai 
bună organizare a muncii, la 
mărirea producției. 

rie de sfaturi și îndrumări pen 
Iru o cât mai buna >i gaiiiz :re 
ș> desvoltare a mișcării coope 
raUstc în tudețul nostru. In 
continuare, d. Zaroni a aratat 
ca( nu s<- va tolera n J fliabatere 
celor ce șe găsesc in conduce 
ica cooperativelor.

A urmat apoi alegei ea unui 
delegat care sa participe la șe 
dfnțeie l.N.(J.O.P a ilui și a 5 
delegați pentru congresele coo 
peratiste, după care adunarr* 
a luat sfârșit.

— k’a țiiifut a doua zf și' — 
torni umpoz'ț miilor statutare 
cu câți membri au fost pre, 
zenți

Din cele 16 comune din plask, 
în care Cooperativa are ăcțio 
nan, i/au fost anunțate deeal 
b — cele situate mai m apropie 
re și cu oameni de încredere 
ai conducerei Cooperativei.

Au fost prezenți 88 membri, 
din totaluț de (,oo cooperatori.

Și pentru ca nu cumva să fi« 
tulburata liniștea în timpul 
dinței de intrebari referitoare 
la o anumita activitate a eonna 
lor din conducere, aceștia au 
avut precauția să străjuiască in 
trarea cu ciomâgași cari' n’an 
lăsat sa intre nici un „nepoftit”.
Cum a decurs adunarea

Președintele Cooperativei, 4. 
Stotcuța Francisk trece fulgeri 
tor peate punctele inscrC»
in ordinea de zi, fara sa • u«a 
răgazul necesar unor votări 
chibzuite.

Compoziția Consiliului dc A4 
ministrație 'rămâne ne <_ limbată. 
Aceeași vechi și „încercați col? 
boratori”, delj președinte și pâ 
na la uțtimul membru supleant. 
Nu s’a sesizat nimeni de faptul 
eu trei membri din Consiliu 
sunt negustori cu firme și de 
ci, conform statutului, nu pot ii 
în conducerea Cooperativei. Si 
nimeni n’a întrebat ce s’a făcut 
cu urzăltița cc trebuia să fie 
distriubita membrilor mai săra 
ci ai cooperativei,i nvaliz'npr si 
văduvelor de război din plisâ. 
N’a Întrebat nimeni înde, pân 
za și încălțămintea și ce s’a r«a 
lizat cu banii depuși de acționa 
ii, căci majoritatea membrilor 
nu cred în existența fondului 
de 88.ooo.oco lei' declarat de 
d. președinte al Cooperativei.

Din partea Federalii Deva a 
participat'd. controlor Costea ca 
re nu (numai că nu s’a sesizat, 
de procedura ir.ju j a Consiliu 
lui, dar ia șf aorobatw'>.

HA DLÂU ALEXANDEU, .^reso

In Raza^stan există un imunte 
care conține cantități nemăsu.. 
rate de ara'rna. La poalele fui ;e 
desvotță o uriașii uzină de ara 
nta „Djezcazgan”.

înainte de Revoluția din 1917, 
în Rusia se știa mai puțin de 
Djezcazgan, decât în Anglia. In 
dustriașii londonezi căpătaseră 
aprobarea guvernului țarist de 
a construi aci o Uzină metalur 
gică. Zăcămintele de aramă din 
Djezcazgan, prea puțin expl >ra 
te pe atunci^ a{ră.:eser.ă totuși 
atenția reprezentanților capitai 
lului străin în așa. măsură, incJt 
aceștia se hotăriseră să consțru 
iască o Uzină departe de calea 
fe-ată, într’o pustietate fără ,a 
pă și s|a transporte arma ,cu 
cămilele. Probabil că și așa e 
xtracția era 'rentabilă. Primul

război mondDl a împiedicat 
însă pe con-e^ionart să desvoLe 
exploatarea ara nei dm Djezcaz 
gam Timp îndel nigat „muntele

MUNTELE DE ARAMA
de aramă” a fost lăsat în pă 
răsire. Chestiunea aceasta a fost 
pusă din nou după Revoluția, 
din Octombrie, când s’a înce 
put sndustrapzarea Kazahstanu 
lui sovietic. In pustiu' a fost con 
stiuită o cate ferață. Din adân 
cui pământului sterp geologă 
și sondeurii au extras apa. Zu. 
cămintele de aramă din pust e 
au fost pe yrg icereetate șf s’a 
început construcția uzinei de ’me. 
taturgie colorata.

Fiul unui cioban nomad, Sat 
P<.ev, deveni, sub Puterea so 
vietică, primul geolog cazTh ca 
re a descoperit m’-ute zăcăminte 
noui de metale colorate. De nu 
mele lui este legata destoltacea 
industrială a Diezcăzganumi Ca 
zahii își aduc aminte rhereu de 
cuvintele lui profetice:

„Aici se află atâtea zăcămin

de S. BARIN
te de arama, încât toate ci 
îrele care au fost indicate pâ 
nă acumi slunt pur 'și simplu ri 
dicole”.
Guvernul a ajut-t lui Satpaev 

să desvofte explo. t rea Djezcaz 
ganuiui pe o scară întinsă și 
curând, prezicerea geologului a 
fost confirmatai. S’a dovedit că 
aceasta regiune pierdută în pu 
știe este bogată, nu, numai în 
aramă. O explorare stăruitoare 
a scos la iveală zăcăminte mari 
de piumb, de argilă refr. clară, 
cvarț, cvarțită minereu de fier, 
magnezită, piatră de talc, cai 
car și cărbune de piatră- „Ma 
rele Djezcazgm” era înzestrat 
cu tot ce este necesar iiidu.- triei 
metalurgice grele. Geologul că 
izahG adus lin teporțlnepi eluit mi 
numai industriei ci ,și tiinței. 
Lucrarea,(lui.„.Zi.qăiuimele de mi

Grandioasa topitorie de ara 
ma va consuma cantități enor 
me de apă. Potritit hotărîrii 
guvernului se ce n triiesc două 
ba/ine de apă uriașe — Faz.nul 
Sainaj-kand pe râul Nura și ba 
zinul Djcnzcazg.iji pe râul Ken 
ghir. Aceste bazme vor :.lim<n 
ta cu apă nu numai orașul si 
uzina. ci vor da viața ș.i piustiu 
jui-dui [tirul Măreșui D,ezc z' i«. 
Ețe ,oi aju; î 1j transfoim.t ea 
cimiei. acestui țimit asp u. Vor 
înverzi cazeL. Orașul ridicat n 
pustiu Va fi înconjur-t de gră 
dini cu pior.ii 1; uctuVr,, v i, cr.m 
guri umbroase...

In anii 1946 — l'J5o se vor 
învesti circa două m [iar e rub 
lc pentru desvoltirea nimJur 
giei colorate a Kazah^tir.uiui. 
Cea maj mare pane (lui rce; ta 
sumă va fi iroe-tita n coitsț uc 
ția prunei' scrii de instalații a 
uzine1 de arama din Djezcazgan»
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iilor, majestuoasă și impresia 
nantă. Peste puțin timp aici se 
vor „vindeca” locomiotfv'ele 
„bolnave”, tor fi redate circuli 
ției locomotivele defecte și tre 
cute prin reparație.

Făcând cinste guvernului ca 
re a infțiatJo și construit—o, a 
ceasta clădire, minune â techni 
cei moderne românești este ga 
ta în proporție de >Jo la sută"a 
stfel c;ă im fcurând va fi complect 
terminată șf în curând va fi 
dată producției, reparației de lo 
comotive.,1

In mhlocul halci, bine lumi
nată atât prin acoperi?ul care e 
special amenajat, cât și prin 
ferestrele mari, se apropie de 
noi câțiva muncitori. Stând de 
vorbă cu acești oameni ai intui 
cii, e imposibil că mu te molip 
sești de acel optimism robust, 
care le e propriu. Pe fețele lor 
aspre de suferinți și de trudă 
și înegrPe de fum.1, e întipărită 
adânc voința dârză de a munci 
și lupta pentru reconstrucția ță 
rii: i

In special mi-a captat atenția 
silueta sveltă șf înaltă a unuia; 
dintre -ei. Fața lui exprima un 
vădit entuziasm, iar ochii îmbră 
fișau într’o privire largă între,' 
aga hal.ă Am vomit cu el de' 
spre multe De lipSu. ile și greu 
tățile muncitorilor ceferiști, de 
spre eforturile depuse, despre 
munca lor grea și .obositoare, 
e.c.. —

Deodată, vocea lui groasă de 
veni gravă, șf plina de indigna 
re: ,— 

NOUL CONTRACT COLECTIV
Un muncitop din Valea-Jiului 

a inventat un aparat pentru captarea 
prafului de piatră

Urnuir din pag. l-a

Ajutoare ocazionale
In ocaziiiiii de căsătorie, na 

ștere, b ii i sa,u înmormântare, 
întreprinderea este obligație sa 
plătească salariatului in cauza 
dacă are o vechime de cel pu. 
țin 0 luni în întreprindere, un 
ajutor echivalent cu sal diil pe 
• luna.

In caz de boala, întreprinde 
rea va proceda conform legii 
asigurărilor sociale.

Recompense
Salariațfi care pun la dispo 

ziția întrepr liderii o inovație in 
•rice domeniu, calrqaduce ușura 
rarea executării serviciului sau 
sporirea producției sau care 
prin fapte de inițiativă, prezen 
ța de spirit, curaj, ctc., înlătu 
ră producerea unui accident sau 
unei păgubiri a întreprinderii, 
au drept la recompensă.

Concedii
Salariațfi cari au cel puțin un 

an vechime în întreprindere, au 
dreptul la un conced u anual de 
•dihnă a cărui' durata se stabi 
lește în raport cu vechimea în 
•âmpul muncii sau cu vârsta.

Aprovizionarea
Aprovizionarea sal triațiipr 

a membrilor (dje familie se va 
face de întreprindere .(prin eco 
nomate), la piețuri legale. Fie 
«are întreprindere ieste obligată 
să înființeze cantine ce vor servi 
salariatjior o masă subsitanțiab 
în fiecare zi de lucru.

Regla cantinei va fi supor, 
iată în întregime de intreprin 
dere, iar costul legal al alimen 
telor întrebuințate va fi supor, 
tat 5o Ia sutjă, de sal iriați și 
5o la sută, de întreprindere 
>entru fiecare masă..

Munca in acord
Principiile de bază ale muncii 

în acord tind spre mărirea pro 
ducției și — în consecință — 
asigurarea unui plus de câștig 
pentru acei care participă li, spo 
rirea producției Aceasta trebuie 
obținută prin găsirea unor noui 
metode 'de munqă și o cât mai 
bună orgapzare a product ei

La calcularea muncii în acord 
în întreprinderile sau atelierele 
unde se lucrează în acord, se 
vor reține timpii sau normele 
fixate sau existente 1(a 1 Lxe/cdin 
brie 1945, urmând ca numai la 
eventualele reclamațiuni motiva 
te — fie din partea salariăților, 
fie din partea patronilor, —- lu 
«rul să fie recronometrat de că 
tre comisia de producție a în 
treprmderii.

Pentru stimularea î|n muncă 
a tcchm’cienilor, contractul eo 
lectiv.tin prevede pentru ingine 
rii, maiștrii șf techfiicienîî care 
lucrează efectiv în producție, o 
primă de loo la sută asupri piu 
sulul realizat prin mărirea pro 
ducțjei, iar pentru cei care lu 
crează în birouri, însă in legă 
tură directă cu producția o pri 
mă de ț8o la sută. '
Conferințe îetre repre
zentanții patronilor și 

salariaților
Chestiunile de ordin profesio 

nai, economic și educativ ale 
salariatelor, constituind drepturi 
și obligațiuni prevăzute în con 
tract vor fi rezolvate în confe 
mițele săptămânale ținute de 're 
prezentarțr autori iuți ni patroni 
lor și salariaților.
Obligațiunile salariaților 
și întărirea disciplinei în 

muncă
Fiecare sal.riat esie obligat 

s.a execute lucrările ce i se ii» 
creuințeaza, muncind conștiin^ 
cios, conionnanciu<e întocmai 
tiispozițiumlur și instrucțiunilor 
primite dela superiorii rai, dela 
personalul msprcinat cu condu 
cerea lucrărilor, cu menținerea 
ordim i, a cur ițaniei și a pazei.

Fiecare salariat ceste Obligat' 
sa țma m cea mai perfecta tu 
lațenie, locui de lucru sau insta 
lațnmea cu care, sau la care lu 
crează, precum și sculele și e. 
chipajiieaitul de producție pro, 
dat in sarcina sa. Salariatul este 
obligat să tacă cât mai multă 
economie la îlntrebuințarea ma 
ten’alelor de exploatare a forței 
motrice, a combustibilului și a 
luminatului, fiind personal pe, 
sponsabil de orice .risipă con 
statată.

Dac i este împiedicat î n lucru 
de lipsa de materiale de scule, 
sau prin defei tarea mașinilor ori 
a fnetalațiunijor, el este obligat 
a raporta această situație direct 
șefului ierarhic șl reprezentan
tului sindical din secția respecți 
vă. —

Salariatul va utiliza mașinile 
în așa fel dai să “poată obține 
cât mai mare randament.

Absentarea nemotivată dela 
lucru este interzisă- Orice ab 
sență dela lucru, fără prealabila 
învoiere din partea direcțiunii, 
e socotită nemotivată.

Mei a călăuzitoare ■ unei sancțiuni 
nu este a pedepsi salariatul, ci 
de a'.l ajuta să se ridice la Cm 
nivej civic mai ridicat.

Comisiunea de disciplină va 
fi compusă din 4 membri, doi 
din partea salariaților și doi din 
partea întreprinderii.
Ce se acordă rodnicilor

Ucenicii interni vor nrimi, gra 
tiiit, anual: im costum de haine, 
un combinezon pentru lucru, 
una piereche bocanci, una pere 

SIMERIA, citadelă feroviară
— Urmare din pag. l-a —

che sandale, pingelit când este 
nevoie, trei cămăși și indispqn 
săbii, ciorapi, ele

Ucenicii care nu locnesc în 
căminul Întreprinderii, al Statu
lui, ți părinți sau în locui.ițe 
puse Ia dispoziție de întreprm 
derț far i a exista un drept, de 
opțiune pentru ucenici, vor pri 
mi o indemnizație «,le chirie.

Eventualele taxe ce ar ti ce 
rute de căminele Statului, vor 
fi suportate de întreprindere.

Ucenicii nil vor putea fi în 
trebuințiți la alte lucrări, ci nu, 
mai la meserie respectivă pen 
tru care ău fost angajați.
Un fond pentru cultură 

și sport
Întreprinderea va aloca în 

fiecare lună un. fond special de 
2 la sută, asupra salariului din 
decizia ministeriala în vigoare, 
plus vechimea, care va fl chel
tuit; pentru scopuri culturale și 
sportive, în favoarea tuturor sa 
lariaților din întreprindere.
Desfacerea contractului

Termenele de preaviz vor fi 
următoarele:

a) Dela una lu>ifa| la' (6 luni ve 
chime în întreprindere, se va 
da -,un preaviz de 14 zile;

b) Llelafb IfunU. la (uvi aLr.țv I ITunăf;
c) .'deka uniaui 11'5 a.nij.trei'luni; 
e) 'dela 15 ani Vechime în intre

prindere, se va da un preaviz 
de câte șiina lună în plus de 
fiecare an, până la maximum 12 
luni.

In noul contract colectivJtip 
sunt prevăzute și modalitățile 
în care vor fi plătiți salariații 
atunci când din cauza de forță 
majoră, ca: lipsă total i de mă 
terii prime sau de fabricație, de 
combustibil, forță motrice, in^ 
stalații sau dispozițium ale 'au 
torităților, întreprinderea nu lu 
crează.

„Dece fiu s’a făcut până acum- 
această hală de către guvernele 
„istorice” care au condus țara 
în trecut și care astăzi cer gu 
vernului dr. Petru Groza să fa 
că ceeace ei n’au făcut îni lin 
terval de 3 decenii de _guverna 
re ?”

In sala spațioasă a halei noui, 
această întrebare isvorîtă din cu 
getul curat și țimpede al unui 
muncitor, îjăfsună ca un dure 
ros de trist rechizitoriu.

Am părăsit această citadelă 
feroviară cu convingerea nestră 
mutată că muncitorimea referi 
stă din Simeria a pornit hotă 
rîtă pe drumul del mai buni, al 
refacerii naționale, • drhmul 

progresului.
N!cu Sbuchea

Impozitele 
industriașelor nu vor fl 

Induse în prețuri
Ministerul Industriei și Co

merțului a dispus să se re
dacteze o decizie prin care 
in calcularea prețurilor la 
Industrii, să nu se includă 
impozitele, acestea urmând 
să fie suportate de indus
triași.

Se știe că înainte, impo
zitele fiind incluse în prețuri, 
acestea erau în realitate plă
tite de consumatori.

Dețmai mult, timp, (după multă 
trudă, mecanLul Mariaș Alexan 
dru dela exploatările minere din 
Lupeni a inventat un aparat pen 
tru captarea prafului provenit 
din spargerea pietril

Acest aparat este dolmare înr 
portanță mai ales pentru mine 
rii care lucrează la perforarea 
pietrei, deoarece el lapteazi tot 
praful care de altlel —- în 'mare 
parte — ar h 'inhalat de mineri.

Dar deși după referatele 
techmcienilor - - acest aparat e 
ste foaite bu.i, cu toată truda 
depusă, tov. IMariaș Alexandru 
nici până acum mu a putut olfr 
ține brevetarea invenției sale

Pentru îndreptarea acestui lu

yVIAȚA DE PARTIDJ V
Duminică 6 Aprilie a. c ;( și a.nume oea mai important!

Co

Duminică Ap___ - --
avut loc ședințe educative dePar 
tid la Lupeni, Vulcan, Aninoasa, 
și 'PctriLi. Au luat parte la fa 
ceste adunări peste 3ooo de (o 
varășf hotărîți. de a sprijini cu. 
toate puterile efortul Partidului 
Comunist pentru (mărirea pro 
ducției, pentru refacerea țării, 
pentru a Ida cea mai mare stră, 
lucire zilei de 1 [Mai' ce se' apro 
pie. 1

Au vorbit tpv. Țuțuianu Gii 
goraș, Varga, Besoiu, Dr. Sche 
chter, Crețu loan, Szigliety, 
Fanciali, Birtalan, Laszlo și 
vaci.

La Petrila tov. Cristescu 
partea C. C. al IP. C.- R a 
tat luptele duse Idie P.C.R., 
ilegalitate și după 23 August 
1944, lupte ipjirie de greutăți, 
pe care jPartidul a știut aî le 
învingă. 1

A arătat că astăzi surit în ța 
ră zeci de jmii de oameni icarq 
își datorează viața, luptei du 
se de -P.C.R., împotriva foame 
tei, consecința celor doi ani se 
cetoși In încheiere arată sarci 
nile ce stau în fața comuniștilor

din 
ară 
din

« SPORT «
Football

La Petroșani a avut loc, în 
prima zi de Paște, un matsch a- 
mical între Jiul șl Minerul din 
Luoeni.

După un joc anost primii au 
câștigat cu 3—2 (1 — 1).

In deschidere — jucând pentru 
cupa județene! U.T.M. Valea Jiu

Programul match-urllor de football.
Divizia Națională A.

Dumineci 20 Aprilie
Carmen — I. T. A. (favorit I. T. A.)
Libertatea — Univers tatea (match nul)
Jiul — F. C. Craiova (favorit Jiul) 
Ferar — Prahova (fcvorit Ferai)
Dermagaut — C. F. R. Tim. (Lvorit C. F. R. Tun.)

Miercuri 23 Aprilie
1 C. F. R. Buc. — Oțelul (fivorit C. F. R. Buc.)

Echipele din județul nostru 
Divizia Naționalii B

— C. F. R. S'mirla sj depla
sează ia Lugoj unde are șansa 
— dacă se va întrebuința serios — 
să smulgă dela „23 AugisU cel 
puțin unul, dacă nu ambele 
puncte. 

Divizia Naflana^â C
C, S. Aninoasa — U. M. Cugir (favorit C. S. Amorsa) 
A, C. F. R. Simeria — Metalo spnrt Căun (jo nul) 
Viscoza Lupeni — Victoria C. F. R. Petrojau (jac ”ul) 
U. F. H. — Grănicerul Ciraosebeș (favorit U F. H)
C. S. Lonea — Corvinul Deva (favorit C, S, Lone»)

cru și pentru stimularea muri 
citurilor cu spirit inventiv, aii 
trebui ca soc. „Petroșani” — 
cea mai interesata în punerea 
în practijă a acestei invenții — 
să cumpere af-aratul tov. Ma 
riaș.

Aceasta ar fi necesar cu atât 
mai mult cu cât prin introdu 
cerea acestui aparat în explo'a 
tare s’ar contribui la îmbunată 
firea condicilor de munca ale 
miilor de minieri care<-i perie 
Iitează sănatatea din cauza clan 
litâților mari de praf pe careul 
înghit în timpul muncii' lor.

R. GROPEANU
coresp.

și a.nume oea mai important, 
acea de a mări producția de 
cărbuni pentru refacerea țării 
noastre f

Cuvântarea a fost acoperi® 
de aplauze furtunoase.

*
In ședința activului de par

tid, la care a participat și tov. 
Lazăr Miron din Județeană De 
va, Comuniștii din Cugir, dornid 
s6 se afirme în lupta cu gret 
tățile actuale, s’au angajat sa 
lemn la întreceri’ patriotice atât 
în câmpul muncii, cât și la for 
marca șf perfecționarea educa 
ției politice șf cetățenești a pa 
pulației din raza lor de activi 
tate. <

Pentru aceasta ș’au format e 
chipe de îndrumători, reparai 
unelte șf culturale.

Echipa care se va evidențîai 
în muncă până la data dd l Ma! 
va fi premiață du un drapel to 
șu pe careul va .păstra până la 
terminarea etapei a doua — 23 
August/—cânidl va fiatribuit din 
nou celei mai vrednice.

lui—U.T.M. Petroșani a dispus 
de U.T.M. Lupeni cu 4—2 (0—0) 
prin golurile însorise de: Delean 
de două ori, Bodea și Marca.

Popice
U.T.M. Petroșani a învins U- 

nirea Petroșini cu 198 cootra 
193 itmne doborâte.

— La Brad Mica primește vi- 
tita ceferiștilor din Tg.-Mureș de 
care cred m că va dispun .

— Minerul din Lupeni pleacă 
la Uioara undr vî t ebui să ce
deze echpel locale Solv.y,
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_E VEN1M ENTELE ZILEI
ACTIVITATEA
Consiliului

S’a hotărît să se

MOSCOVA. Consiliul (Mmi 
ștrilor de 'Externe a continuat 
Joi dupiii. amiaza sub președin 
știa lui V. Al. Molotov, discutai ea 
tratatului de pace cu Austria, 
S’a dat o deosebita atențiune 
persoanelor deplasate In Au 
stria. In zonele occidentale ale 
Austriei se afla peste la inilioa 
ne persoane refugiate. Delega 
tja sovietica a propuț, ca iu ter 
meu de 0 luni dela semnarea 
rea tratatului de pace, Austria 
• i termine evacuarea persoane 
lor deplasate-

Analizând în amănunțime proi 
punerea sovietici, Andrei Vișin! 
•ki a dovedit că ea poate ii 
(tusp. în mod perfect în practi 
•a. Propunerile sovietice nu re 
•frâng suveranitatea Austriei și 
obligațiile cu privire la persoa 
«ele deplasate nu ating această' 
•uveranitate.

Inc oncluzie, Consiliul Mini 
firilor de Externe a hotărît să; 
se ajungă la un acord asupra 
problemei persoanelor deplasa 
te și’ 'dosarul siă fie trimis |âd 
juneților pentru o nouă jexami 
nare. 1

S’a trecut apoi la 'examinarea 
problemelor care limitează efec

STATELE UNITE 
trimit «xplosivi în China

ROMA, 10 (Agerpres). Cores 
pondentul agenției Tass transmi 
!te; —.

7iarele din Genova anunță că 
vasul Winslow cu destinația 
China și având o încărcătura de, 
eKplosiv a sosit în portul Ge

CRONICA 
evenimentelor 
Internaționale

(Urmare din pagina l-a)

Maiștrilor de Externe
ajungă la tn acord in privința persoanelor 

deplasate în Austria

tivcle foițelor armate austriaco 
Delegația sovietica a proffiis un 
amendament ci armata au irm 
că să nu lie aprovizionată cu 
arme importate din alte țări. 
In a,ceasia privința, dnii Bei in 
și Marshall au ridicato biecțiu 
111’.

Nu s’a ajuns la un acord în 
chestiunea discutării materialii 
lui dc,e război, a unor limitări

Comisia de anchetă a O.N.U. în Grecia 
șl-a încheat lucrările

GENEVA. LaiQ, 12 și 11 Apri
He, Comisia Consiliului de Se
cui itate însărcinată cu ancheta 
rea situației dela frontiera Gre 
iciei a discutat procedura redacta 
rii raportului ce urmează să fie 
prezentat Consiliupu de Securi 
tate.

Reprezentantul sovietic a pro 
pus ca ședințele comitetelor de re 
dactart. ale comisiei să fie pu 
blice și ca reprezentanții țarilor 
interesate sa participe la aceste 

nova. De notat e faptul că jurna 
lu, gie bord al vasului nu spei 
fică feluuîncărcaturii-

Echipajul vasului Winslow a 
declarat grevă în semn de pro 
test împotriva trimiterii unor a 
semenea încărcături în China.

In mijlocul poporului
(Urmare din pag. l-a)

E de netăgăduit că și în a! 
ceastă direcție cjeputații ce* 
muniști sunt primii.

Care cetățean din câmpul mult 
cii, în special care miner din 
Valea Jiului, n’a tresărit, cu. 
prins de mândrie, când a văzut 
său al auzit că tov. Mujic Mi 
hai, deputat P. C. iR., 'de Hune 
doara, s’a ooborît alături de 
mi neri la sapat cărbune în a 
dâncurile pământului?

In zîua ide 16 Aprilie a. c.; 
tov. Mujic s’a deplasat în co 
muna tiensuș unde s’a intere 
sat îndeaproape de starea săte 
nilor .cu capi s’a întreținut _și 
le.a vizitat locuințele.

Seara a participat la ședința 
cc<i avut loc la Preefctura De 
va unde a intervenit pentru a 
provizionarea cu cereale a po 
pulației țipsite și pentru urgen 
tarea terminării litigi^or în legă 
tuiă cu (reforma agrară, acolo 
unde încă nu>k definitivate K 
crările.

Tot în ace.eaș zi a $c|sit în' ?u 
dețul nostru ș'f tov. deputat Gh 
Apostol, președintele C. G. M. 
care va rămâne mai multe zile 
la 'noi, cu toate că prezența sa 
e rșclamață șf în capitală, cu 
toate că grija de muncitorime 
nuj da nici o clipă de răgaz-

Dease menea și tov. deputat 
P. C. R. Alexandru DrJțhici se 

în producția industriala cu ca 
racter militar și la interzicerea 
întreținerii de specialiști streini 
pentru armată

A foșt ascultat punctul de ve 
dere austriac expus de d. Gru 
ber.

In ședințad e Vineri după a 
miaza miniștrii de externe au 
huit în discuție problema pro
pric(iu(il<)i- germane din Atb4ria<

ședințe Delegațre bptanica și
chineză s'au opus acestei propune 
ri. Delegația britanica a propus 
o procedură prin cart reprez.en 
tanților Jugoslaviei, Bulgariei și 
Gieciei li se lua posibilitatea de 
aM.i expune punctele lor de ve 
dere cu privire la raportul Co 
misiei. >

După o lungă discuție, repre 
zentantul sovietic Lavri’scev a 
prppus la 11 Aprilie următoarea 
procedură:

'Ședințele cornițelor de re,' 
dactare însărcinate cu pregătirea 
procctului de raport vor fi sec 
crete șf daqă va fi 'nevoe, corni 
tetele de redactare vor putea să 
invite (pe, reprezentanții țârilor in 
teresate pentru consultări. După 
ce vor lua cunoștință de proecte 
le de raport, reprezentanții ța, 
iilor interesate vor avea posibili 
tatea să facă observațiile în^ 
tr’o ședință publică a Comisiei.

Această propunere a fost a 
pr.obată în unanimitate.

află de câteva zile printre huat- 
dorenl, cercetâadu-le necazurile.

...Așa sunt comuniștii. Mereu 
în mijlocul massejor din care 
s’au ridicat, mereu alături de 
greutățile poporului și în per 
manent în fruntea luptei pen 
tru învingerea lor.

D. A. Burlacu.

Știri politice
D. Dr. Petru Groz-a a avut; 

Vineri la Președinția Consiliu 
lut de Miniștri oi ntrevedere cu 
ambasadorul Jugoslaviei în Ro, 
mânia. <.

*
Vineri tdim. <aj Sjpșjt în'țîn! Câini 

țața .o delegație de pictori buf 
gări. . '

*
Adunarea Deputaților a fost 

convocată în sesiunea extraor, 
dinar,ă pentru ziua de 25 Apri 
lie a. c..

*
Vineri 18 Noembrie la orele 

11 a av.ut loc fa Președinția Con 
silitului de Miniștri obișnuitul 
com’liului săptămânal. S’au des' 
bătut șf rezolvat chestiunile cu 
rente.

Uzinele pentru fabricarea
bomb atomice

STOCKI IOLM. Propui ții 
le uriașe ale exploziei care a di 
stms portul leva / ity lorinea 
ză obiectul a numen a e comen 
tarii După linele prempumri ar 
fi vorba de o explozie atomica. 
Se știe în adevar ca regiunea 
Texas estea ceia unde au avut 
loc experiențele cu bomba ato 

Noul rege a Greciei
precon.iesză asasinarea 
fruntașilor COMUNIȘTI

ATENA. Declarația fticută de 
Regele Paul al Greciei corei
pondentului ziarului american 
NEV/. YORK 'llMES, că pentru 
ai nlesni lupta contra paptiza 
nilor trebui- i fie împușcați 
sau măcar arestați fruntașii co 
muniști publicata la lo Aprilie 
în ziarele din Atena a stârnit 
vii comentarii în presa și în 
cercurile politice.

După cum arata ziarele, a. 
ceastă declarație a fost discu

Pin toată lumea
Albania a înaintat dini Tryg 

ve Lie, secretarul general al O 
NU o plângere împotriva Un
ciei, ale cărei vase au violat 
apele teritoriale albaneze.

*
Un comentariu al ilgcnției 

,,Reutcr” anunța dm Londra că 
frământările la care începe să 
fie supus guvernul laburist au 
sporit prin recentele discuții a 
supra apropiatelor alegeri pir, 
Lamentare prin care Se vor ie 
înoi mandatele. Greul ițile eco 
nomice sporesc și ele vor alin 
ge culmea în anul 1949, odata 
cu terminarea creditului ameri 
cam —

*
Ultiniiul bilanț al catastrofei 

din Texas<City arată ca 
sunt 15oo merți și 2ooio răniți 
Exploziile continuă-

«
Statele Unite au acordat Ira 

kUlui un credit de 35 milioane;' 
dolari pentru cumpărarea de 
materiale de războ. din depo 
zit le 51a ciui Uuiu.

*
Trupele guvernamentale gre 

cești au început Jfoi operațiu 
niile împotriva forțelor parLza 
nilor în partea de Sud^Est a 
Macedoniei. Ofensiva csle spri 
jiniță de artileria grea și de 
mortiere. In statul Major al 
trupelor guvernamentale caie 
conduce operațiunile se găsesc 
peste '5o observatori englezi-

100 d^legagi 
români In frunte cu 
primul ministru vor 
participa la sâptâ 
mâna prieteniei 
româno > maghiare

O telegramă din Budapesta 
anunță că săptămână prieteniei 
româno»tnaghiare începe în Un 
garia în ziua de 28 Aprilie. Cu 
acest prilej va sosi ța Budapesta 
o delegație de lo<5 români sub 
conducerea dlui primeai nistru 
Dr. Petru Groza. La Budapesta 
sef vor deschide diferite expoziții 
șUse vor publica (numeroase ope 
re ale poețivor români. (Ager 
preș). , ' t

arurituto in .,?r f
mici în timpul ra/b umilii și lat 
acolo se găsesc și marii I wt 
ci producătoare ale ace tei arme 
Proporțiile dezastrului întrec ui 
orice caz iot ve ar fi putut
o » l> . a

Presupunerea nu este coiiiir 
mata, dar ea formează ubie» 
tul a 'muneroa e comentarii.

tata. în ședința consiliului j>«4i 
tic și' guvernului, după care » 
fost publicat un comuni' al ofi 
dos, prin care dcdiar.iția Re> • 
Im’ Paul este d« ^mințiia

F. f F R. Deva
în ajutorul copiilor Moldoveni

Federația Democrat i Femc* 
lor, organizația Deva venind m 
sprijinul copiilor moldoveni din 
județul nostru a procurat 
iii. finet și <>oo ni pânza 'dlW 
care cu ajutorul membrelor f« 
derației s’au confe. țonat 1-1 r» 
chițe, 2-11 cmmiși ți 51 peiedii 
costume de vară, parle din a** 
ste efecte au fost di .tribtii'e i« 
ziua de lo IV.a.c-, copiîjor m J 
doveni din Baia de C.riș, Orii 
știe, IJia, Hunedoara, Geoagiu.

Restul urmează a ii ci<tribut 
te în cursula cesței sățilătnmi.

Știri din Cristur
In ziua de 3o Martie a •. 

a avut loc adunarea gencarU a 
Cooperativei Furnica, m iaH 

ocazie s’a reconstituit Cch> 
silful de Administrație cu cte. 
mente capabile.

Pe teren administrativ pr>ma 
rul comunii — Furca Balaj 
— muncește intens. In cadru! 
prestației' în natur î a cxecu 
tat toate lucrările curente și ne 
cesare. Pășunea a fost amena. 
jată. Insămânțârile de pri’măva 
irăSuntîn toi. Recolta',de cereale 
este promițătoare.

b’au i>0us î-> c mnnă mai mul(i 
copiii din regiunile lovite de s« 
cetă din 'Moldova si au fost pri 
miți cu bucurie de întreaga ob 
(ște a satului.

Se observă o bună înțelegere 
între toți locuitorii comuni», in 
diferent de naționalitate.

C.

RECTIFICARE
In arficolu( ,,Cine da din țoa 

tă inima și cine nu are 'mai 
mult”, publicat în numărul 316 
al zJaruiui nostru, din greșala, 
a/Tost trecută suma de.2o ooo lei 
donată de dna Florentina Vințan 
în loc de 2oo.ooo lei.câtat-tmat 
în realitate.

Facem cuvenita rectificare.

Dela C.F.R.
Călătorii ^/e c. f. 'r. fără bî 

let în regulă, vor plăti pe 
lângă plata biletului, indiferent 
de distanță, o suprataxă de 6oo 
mii lei la d. I, 45o ooo 'le? la cl. 
II și'3oo.ooo la ci. 111.

*
Nouile tarife sporite de 5 brg 

ale căitpr ferate, vor intra în 
vigoare începând de Luni 21 AM 
pri lie.

Imprimeria' Juaejuiui Hunedoaia !?• 354—1947.

pe generalii L. Dalnoki Veres
Șandor 'Andrț ș, ca §.i pe fo 

•tul deputat Donath pentru par, 
t»cipare la complotul plănuit îm 
potriva Republicii Ungare.

La Varșovia, a fost spânzu 
rat fostul comandant al lagăru 
iui dela Auschwitz, Rudolf 
Heess, care a asasinat peste 
două milioane ființe omenești 
iar la Bratislava, trădătorul po> 
porului cehosolovac a fost exe 
cutat prin spânzurătoare Vineri 
dim. la ora 5,3o.

Fruntașii comuniști (din An 
glia, Australia. Canada și AfrEa 
deJSudau cerut într’o;declarație 
manșelor muncitorești din impe 
riul britanic s|ă se opună polii 
ticii de supunere față de „domî 
nația dolarului” propunând in 
tensificarea relațiilor de priete 
nie cu Uniunea Sovietică și cu 
noile democrații europene.

Comisia Organizației Națiuni 
lor Unite pentru anchetarea si 
tuației din Grecia a redactat pri, 
ma parte a raportului referitor 
la situația din această țară în 
timp ce luptele dintre partizanii 
greci și forțele reacționare con 
tinuă cti înverșunare.

C. M.


