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încadrata cu elemente cinstite, vigilente și conștiente

Justiția în județul nostru a devenit o 
adevărată justiție populară

Reforma Justiției, inițiată de Partidul? Muncitoresc Român, a intordus clementul- 
pcpalar sănătos și pecoruptibil în justijie? care să apere cu hotărâre drepturile^ 
oamenilor muncii dela oraș^e șf sate și să lovească fără cruțare în dușminiA 
popdrului muncitor și \tot odată a ințradis| în justiție un nou spirit cu adevărat 
democratic. Conlucrând împreună cu magistralii de carieră cinstiți tl devo
tați cauzei clasei muncitoare, tnlHo colaborare perfectă și încredere reciproci 
asesorii populari desfășoară astăzi în județul Hunedoara o activitate lodnicl 
canalizată spre grabnica și justa soluțicfnare a proceselor.
In urma conferinței ținute la Minis

terul Justiției cu președinții Tribunale
lor și Curțijor din țară referitoare la 
bunul mers al instanțelor în spiritul rex 
formei justiției prin descongestionarea pr>: 
eeselor depe rol, rapida judecare șl justa 
lor soluționare, s’au trasat noi sarcini 
In himina cărora Tribunalul Hunedotr.i-

In întâmpinarea zilei de 7 Noembrie

Muncitorii fabricei de marmeladă 
din Hațeg depășesc cu 300—500°|o programul 

de producție
In orașul Hațeg, aezat înt^o splendidă 

regiune agricolă și pomicolă, singurul nu
cleu de activitate industrială 11 consți- 
tue fabrica de marmeladă, compoturi și 
conserve, a A.F.S.M.

La începui, activând mai modest, a- 
poi desfășurând o activita.e din ce în

Chestii cu zarza
vaturi și f*ucte

A venit deja toamna și odată 
cu ea o bogăție de zarzavaturi 
și fructe.. Dar odată cii ele a țnai 
apărut și un noui soi tle^'oameni 
pe care-i credeam de mult dispă 
ruți. ' i i 1 (

Să trecem însă la concret:
lată. E dimineață, și în piața 

din JDeva, nu au sosit încă de
cât producătorii, vânzătorii. Ba 
nu! Uite trecând dela tarabă la 
tarabă, un individ cumpără ,;din 
gros” zarzavaturi și fructe. Are 
omul (probabil o familie mare și 
se aprovizionează..

Dar lucru Curios. Pe acelaș in
divid lîl vezi după câtejVa [ore 
într’o prăvălie.. De astădată el e 

Vânzătorul celor cumpărate din 
piață- Aceleași zarzavaturi și fructe 
se Vând și aici numjai că] prețul 

m i' m.

(Continuare în pag. IV a)
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Deva a reușit .întHadevăr să ere ■ e o 
justiție pusă în slujba masselor pop ilare.

0 sconge iticnarea [proceselor 
si rapida lor judecare

Pentru a putea descongestiona și a în
lătura tergiversarea proceselor d-pe rol, 

fie
ce mai rodnică și mai intensă, această 
fabrică 3 ajuns în scurt timp, să 
clasată printre primele din țară..

Condusă cu multă pricepere și 
gospodăresc ca a ajuns 
să producă o marmeladă de cea mai 

să mărească producția din ce 
mult. Astfel, în al imul timpi, 
însuflețiți do ritmul nou al 
reușit ca să depășească norma 
sulă și chiar cu 500r lalsută.^ 
de 20 Sept. a. c. ei au ren- 

simț 
c#

bună,
calitate și 
în ce mai 
muncitorii 
muricji, au 
cu 300 la

In ziua
șit să producă 10.271 kg. de marmeladă)

N. SBUCHEA i 
coresp. voluntar i

(Continuare în pag. 111-a)

Noul Comitet Județean al Sindicatului Salariaților 
Agricoli Hunedoara Deva

In numele noului comitet tov. Ștefan 1. 
și-a luat angajamentul de a duce neconte
nit lupta pentru ridicarea și luminarea 
muncitorilor agricoli, care în trecut au su
ferit sub aspra exploatare capivlistă dela 
sale. In numele organizațiilor de plasă a 
vorbit tov. Luca Lazăr, asigurând noul 
comitet de tot sprijinul în munca sa de 
zi cu zi.

A luat apoi cuvântul tov. r<okosi Vi- 
liam membru în biroul Consiliului Sin
dical Județean arălând marea sarcină iară 
stă astăzi în fața sindica'elor de calaiat 
agăcoli de a sprijini și lămuri (îirănl- 
mea muncitoare salariată în spiritul lup
te i de clasă, de a' duce lupta lioțărltă 
pentru limitarea exploatării capitali țe dela 
sat?, subliniind sarcina noului co 11 et ju
dețean de a continua acțiunea de reor
ganizare a grupelor sindicale din întreg ju-z 
dețul nostru. !

In 'ziua de 3 Oct, a. c. la Deva; a 
astit loc — în prezența Iov. Hergheș Anton 
și Păcurar Ecaterina delegați «i C.O M. 
și' Iov. Kokosy Viliam din partea Con
siliul Sindical Județean, —■ reorgin'zarea 
Comitetului Județean al Sindicatului de 
Saiariați Agricoli din județul nostru.

Deschizând ședința tov. Ștefan loan a 
arătat necesitatea reorganizări Comițețtt- 
lui Județan. *

După o analiză sumară a muticii de
puse de vechiul comitet s’a trecut la ale
gerea noului comitet, a cărui conpaneuțU' 
este alcătuită din elemente devoțațe și 
cin-îite față de interesele proletariatului; 
agricol. Au fost aleși în unanimitate ‘ur
mătorii: tov. Ștefan loan președinte, Mur
git Avram secretar, Safer Vasile resp. e- 
conomic, Popa Traian resp. cultural și 
Ga,par Magdalena administrativ.

la Tribunal cât și |a Judecătorii.c popu~‘ 
lare, s’au luat mă,uri de a ue evita mar-J 
lorii inutili, recomandând că se reducă 
pe cât posibil numărul imrtorilor numai 
la loi, în fiecare proces. Pentru grab
nica toluționare a cauzelor s’au luat mă
suri care au dus la îndepliuir a proce
durii în cel mai scurt timp posibil.

Pentru ca procesele >ă nu fie amânate 
din lipsă de procedură, — și asta *n 
special la judecătoriile popuhrc, — Tri
bunalul având concursul larg al organelor 
administrative, a reușit ca prin noțaiii 
și agenții de înmânare săteni, procedu
rile să fie îndeplinite în cel mult 24' 
rtfe- outăndu-se astfel reduce termenele 
lungi Ia cel mult 15-25 zi;e >

Astfel s’a putut ajunge ca să se fi-' 
xeze la Tribunal 80 de procese aprod-' 
rr.fdiv pentru o ședință, iar în cazuri

tn. in

(Continuare tn pag. 111-a)

Asigurînd rentabilitatea întreprinderilor
îmbunătățim viața muncitorilor

Dapă smulgerea întreprinderilor din mâna capitaliști
lor, noilor conduceri le-a revenit sarcini mari,

Sprijinite de organizațiile de Partid și sindicate, între
prinderile naționalizate au pornit pe drumul realizărilor, 
căutând să asigure rentabilitatea și desvoltarea unităților 
de muncă.

Partidul a creat oamenilor muncii 
cmci’țiuni din ce în ce mai bune pen
tru a se ajunge la mărirea producției și 
productivității muncii mijloc -igur de îm
bunătățire a traiului celor ce muncesc.

Pentru ca lupta Partidului să-și atingăI

Sf. Sinod a con
simțit revenirea 

bisericii greco-catolice la 
ortodoxie

BUCUREJjTI, 4 zAg' ri>'-es). 
Iui Idim. în sala ele (ședințe X 
Si. (Patriarhii a avut loc primi
rea în ședința solemnă de către 
Sf.. Sinod a celor j8 protopop} 
și preoți grece catolici delegați de 
majoritatea greco-catolii ilor din 
toate județelc Ardealuli» și liana 
tului care s’au adunat la Cluj în 
ziua de 3 Octombrie hotărând re 
venirea 5a ortodoxie, semnând 
in acest sens o proclama ț e și un 
ajK*l către cler și credincioși

Ședința solemnă a încetat prin 
citirea proclamației delegației, A 
răspuns părintele* Vintilescu de 
Caiiul I acuității de Teologie din 
București și Director al Sf. Și-- 
nod, care a citit hotârîrca Sf.. 
Sinod în care se arata consim
țirea reprimirii bisericji greco ca
tolice în sânul bisericii ortodoxe.

Citiți

în corpul ziarului

Pagina Sportului

scopul, conducerile întreprinderilor, alăt trf 
de toți muncitorii, treime să urmăresc! 
ca din întreprinderile or să facă uni
tăți cât mai rentabile Astăzi rentab'- 
litaiea întreprinderii nu .1 ai înseamnă pro
filuri pentru capita'iștii exploatatori. In- 
mulț’nd produsele și reducând prețul lor 
de cost, înseamnă a crea condițiuni cât 
mai prielnice pentru ridicarea ți .lesvol- 
tarea nivelului de traiu al poporului 
muncilor.

La baza realizării rentabilității s au re
duce'ile de consumuri specifice, ec mo
mii de materii prime si materiale de 
regie, reducerea rebuturilor și a 4eșe irî- 
lor Dela director și până Ja ultimul șef 
dc echipă și muncitor, trebue să rt în
cearcă chibzuit, să realizeze economii și 
să -educă prețul de cost al produselor.

O gospodărire cât mai bună și chibzuită, 
evi'area cheltuelilor de regie, inutije, tre
bue ră fie o sarcină pentru toți oame.aii 
muncii.

1 otuși, în unele întreprinderi se exe
cută lucrări cari — nefijnd -ontrrliie 
și bine dirijate — sufere încărcări de 
regie ce apasă cu greutate asupra pre
țului de cost’ • ...

La exploatările aurifere dan .Munții A- 
puseni, de pildă, se construește o 1 nic 

_______________________ V- CLEJ
(CMinaE li paf. II a)



PAGUIft SPORTULUI
Divizia Națională A.
CFR. Timișoara a suferit prima înfrângore iar ITA- 
și Politehnica pe teren propriu au împărțit punctele 

cu C. S. C. Armata și Metalochimic

Divizia Națională C.
I. III. S Hunedoara—U. NI. S. Cugir 3 0 (2-0)

In matchurile disputate Duminică tn ca
drul Diviziei Naționale, A., tn țari s’au 
Înregistrat unele rezultate cu adevărat 
surprinzătoare, iar altele normale, con
form așteptărilor.

Astfel la Arad campioana națională 1. 
T A., primind replica echipei C S. C. 
'Armata, a reușit cu mare greutate să ob
țină un punct prin Bonihady care a e-. 
galat situația disperată in minutul 88 
Militarii într’o formă foarte bună, având 
In Gică Popescu cel mai bun om de pe 
teicn au trecut pe lângă o victorie mare, 
ținându-se seama și de faptul că ară
denii au beneficiat de un penalty pe' 
care l-au transformat.

Adevărata surpriză s’a Înregistrat la Tg. 
Mureș, unde R.A.T.A., de dala aceasta 
Într’o formă extraordinară desfășurând ți 
un joc mult măi bun decât C.F.R.-.T. a' 
•Urcîasat leaderul care a suferit prima În
frângere în actualul campionat. Cu foit-* 
acestea în clasament ceferiștii din Ti
mișoara mai dețin șefia, însă numai cu' 
două puncte avans fată de C.F.R.-B. și 
și 1- C. O.

Ln Oradea I.C.O. °i-a îmbogățit pal
mer asul cu încă o victorie dispun înd de 
Dinam», care a căzut la locul 6 în cla- 
lament, orădenii sîtuânduse la locul 3‘ 
la două puncte diferență de leader. In 
aceiași situație se află și C.
F. R. Buaurești care și-a adjudecat o 
victorie aproximativ ușoară în dauna Jiu
lui care a trebuit să cedeze la un scor 
de»ttil de sever.

Echipele proaspăt promovate în Divi
zia A., Politehnica și Metalochimic și au 
încercat forțele la Timișoara, unde Po
litehnica probabil în decădere n’a reușit 
decât să objină un draw. Două victorii 
pe teren propriu și în acelaj oraș au 
înregistrat echipele clujene. Universitatea

Divizia Națională B.
Minerii din Munții Apuseni au detronat 

leaderul seriei a ll-a
Aurul — C.F.R. Arad I—0 (0—0)

In cadrul Diviziei ^Naționale 
B.., în cea de a (7—ai etapă, pe 
stadionul sporturi’or populare din 
Brad Gurabarza, s’a soldat Du
minică matchul de campionat din 
tre Aurul și C. F. 'R(. Arad.

țPoziția^de leader a seriei'a Il-a 
în|(care C. F. R.-jștii/s'au 'deplasat 
la jBtad, (a făcut ca "stadionul să 
fie populat cu câteva ore înain 
te ide match de un public nume 
roS, Șansele cu cari veneau C. 
F.R.-jștii, erau și mai mari da 
torită faptului cjjî din formația 
gazdelor era anunțată lipsa lui 
Iancu și Morar.*

Comportarea minerilor a fost 
însă o surpriză 'pentru publidul 
spectator, care după primele mir 
nute de joc a văzut (în echipa 
gazdă câștigătoarea partidei. Oa 

susținând un match destul le comod cu 
deținătorii lanternei „Zorii Roșii’’ Jost 
Clubul Sportiv Muncitoresc Mediaș) a 
cb|inut o victorie care La adus un Ioc 
nui bun în clasament, fapt ce se în
tâmplă și cu C.F.R.-Cluj care a dispus 
de Petrolul la limită.

Iati rezultatele tehnice înregi
strate !□ cea de a Vll-a etapă:

Arad : ITA — CSC Armata '3-3 
Tg. Mureș: RATA - CFRT 2-0 
Oradea: ICO — Dlnamo 2-1 
București: CFRB— Jiul f 5-2
Timișoara: Politehnica — Metalo
chimic t 2
Cluj: Universitatea-Zorii Roșii 4 2 
Cluj: CFR Cluj — Petrolul 4-3

CLASAMENTUL
Diviziei Naționale A.

In urma etapei a Via cla-
samentul Divlziel N ațilonale A
arată astfel:

1. CFR T 7 6 0 1 21: 7 12
2, C.F.R. B. 7 5 0 2 17: 7 10
3. I. C. 0. 7 4 2 1 20:14 10
4. C.FR. Cluj. 7 4 1 2 14:12 9
5. I. T. A. 7 2 4 1 Iii 8 8
6. Dlnamo A 7 3 2 2 15:11 8
7.Politehnica 7 3 1 3 17:12 7
8. Unh. 7 3 1 3 13:14 7
9. RA.T.A. 7 3 1 3 10:12 7

10. Jiul 7 2 2 3 9il4 6
11. CS.C-A. 7 1 3 3 13:22 5
12. Metalochlm 7 2 1 4 16:26 5
13. Petrolul 7 0 2 5 9:16 2
14. Zorii Roșii 7 0 2 5 10.20 2

speții nu au reușit să desfășoare 
un joc demn de un leader, mul 
țumindu-se să se apere cu dâr
zenie.

Aurul chiar din primele minute 
de joc ratează/ o ocazie Ide goal, 
când Reck dela un metru bate 
cu capul peste poarta goală. Pe 
rând se succed ocaziile, însă îna
intarea gazdelor, nu reușește să 
deschidă 'scorul. ț

După o repriză în care gazdele 
au dominat net, rezultatul este 
de o — o.

Unicul punct al partidei a fost 
înscris în minutul 70, când Ome 
ta — cel mai bun Pdin: 22 — a 
luat o acțiune pe cont propriu și 
după ce a driblat trei (apărători a 
tras dela 20 m. în colțul opus: 
1 — o. . ( ,

fu ziua de 3 Oct. a. c. pe arena, 
-poniva <Hii minedoara s'a Jnsputat mat- 
ch-ul din cadrul DÎv. N.iț. 5., între .el'- 
două echipe muncitorești din 'ud.ț, Î.A1.SJ 
Hunedoara și UMS.-Cugir, gazdele iîis- 
punând de oaspeți cu 3-0 f2-0).

Oca ce a caracterizat a est mâich ; tș 
fort tocmai contrastele isvorîte din f.i- 
corsecvențele lui. La început jocul s’/ 
arătat a fi frumos și „tare”, amliele c- 
chipe presând aproape în aceeași ină-> 
sură. Dar hunedorenii în special in media
nul II, satisfficuți cu rezultatul obfinut 
nu au mai,''jucat cu aceîâș" elan, la 
fel ca și oaspeții descurajați. Și ace.h 
lucru s’a resimțit asupra ambelor echij ei 
hunedorenîi marcând ultimul goal doar diri 
11 m. iar oaspeții rămânând la aceliș 
rezultat cu toate ocaziile favorabile ca.-o 
le-au avut.

N’a fost numai aceasta .ingura incon
secvență a matchu'ui.’ Echipa 1Î111 Cugir 
care în prima "parte a matchutul* 1 arătat 
un joc cât se poa'e de disciplinat, In a

C.F.R, Simeria —Muncitorul Lugojan 2-0 (1-0)
Pe arena din Simeria s’a desfă 

șurat Duminică matchul dintre 
C. IF. R. Simeria și Muncitorul 
Lugojan din Lugoj,, coafând pen 
tru Divizia Națională C...

Gazdele 'au reușit să câștige 
la scorul de 2 — oy după un 
match de factură slabă, în care 
s’au evidențiat apărările imediate 
ale ambelor echipe-.■ înaintările 
sub Ifonna lor obișnuită, n’au 
reușit să închege nici o acțiun* 
jucătorii lăsând impresia că nu 
se tînțeleg între ei și că/ le li
psește condiția fizică.

Cele două goaluri s’au mar 
Cat în ordine de Bretoiu v’rS‘l

IMS Călan a preluat șefia Districtului 
Valea Mureșului

Pe terenul O. S. P. din. Deva, 
C.-S. M. Deva, a (primit (Quminică 
replica leaderului districtul V^lea 
Mureșului I. M. S... Hunedoara 
In matchul susținut, echipa ga
zdă fiind aplaudată de toți cei 
cea.. 1700 de spectatori a reușit 
o bine meritată victorie datorită 
în mare parte portarului Gligor, 
care a fost cel mai <bun depe te 
ren... Cu puțin noroc și b înaintare 
mai decisă în careu, gazdele ar 
fi putut recolta o victorie la o 
diferență de câteva puncte.

Mureșul din Deva, deplasându 
se la Cugir a cedat gazdelor. 
Demn de remarcat faptul că U. 
M- S. Cugir, fiind recent promo 
vat tn Divizia C.. a''trebuit să pre 
zinte ț>e teren, echipa de juniori 
cu care totuși a reușit sa facă 
față și să dispună de *un adversar 
în rândurile căreia se număra ju 

doua parte 6’au dedat chiar ta apostro
farea arbitrului 'pe teren, ta discutare» 
justeței sau nejusteței pedepselor afpli.ate 
3cte'*nesportive care âu constituit <te ade
menea o parte negatiVă a ina'chuiuT

' a fel și arbitrajul d-lui Bonda /Pe- 
Iroșeni) In general sever și corect, » 
avut scăpări datorită cărora în repe'ata 
rânduri mingea a fost aruncată „doi fi 
doi”, desigur nu totdeauna cea mai just» 
soluție.

Matchul In general n’a fost la Inilțim-a 
ce’or jucate până acum cu foaie ifS ’iune- 
do-enii au fost po esorii linei tehnl I de;- 
tulde avansate de care au lat dovadă -tu 
cursul jocului, iar echipa CugiruLui, <m 
toate că e nouă In Divizia C. a reu.it 
!n multe rânduri să facă față cu .ÎMto 
piesiunilor gazdelor.

C auza pentru care matchul a fost la 
gejcral mai slab ca altețe 'fee datorcș'.e 
descurajării oaspeților pe deoparte șl li 1- 
tumirii de sine — nejustiiî aU — a 
hunedorenîlor. 1 -

și ^Bretoiu Victor (care în fața 
porții goale a ratat un ițgod sigur 
în Imijlocul meetanului doi)..

După felul cum s’a desfășurat 
jocul, un rezultat de egalitare ar 
fi fost mai achitabil..

Arbitrajul d. Zombori bun și 
corect..

De remarcat atitudinea sporti 
vă a publicului care la fiecare 
partidă tdă dovada 4e tot (mai 
multă'disciplină și spirit de obiec
tivitate ♦

In deschidere elevii Șaoaleî Teb 
nice C.. F. R. din 'Simeria mai 
deciși au dispus de elevii din 
Mediaș cu 1 —- o..

călori cu experiență și asta la 
un scor care nu mai tare nevoie 
deniei un fel deicomentar..

Deși.în deplasare, I-M.S Călan 
a cășt gat totuși cele 2 puncte 
puse în joc, d spunând de C. S. 
M- Orăștie. Sarcina le-a fost oa
recum ușoară, Orașt.a fiind ulii 
ma în clasament, — dar aceasta 
nu scade cu nimic din meritul 
învingătorilor. (

La Dobra a avut Ioc întâlnirea 
între clubul local Victoria șT O..

'Armam Deva, victoria re - 
venind oaspeților, care au des-- 
fășui'at un joc mai legat și au 
dat dovadă de o tehnică superioa 
ră gazdelor.

La acest match s’au petrecut 
fapte cu totul neadmise în sport 
și 'Care trebue să fie (înlăturate pe 
\ .itor.

(Continuare Io pag. Ilj-a)
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A

întrecere în muncă între 
în Magazinul de Stat Valea-Jiului și 

filiala Hațeg

Justiția In județul nostru a devenit o 
adevărată justiție oopulară

In prezența tovarășului Ciulyas 
Gheorghe, președintele și Pivcul 
Eugen, secretarul, Comitetului de 
întreprindere al Magazinului de 
Stat „Valea Jiului” din Petroșani; 
a avut loc semnarea unui proces 
verbal iprin care 'Magazinul de 
Stat idin Petroșcni, accdptă cu 
mult entuziasm provocarea la în
trecere în muncă în cinstea zilei 
7 Nov., întrecere inițiată de că- 

Iftre filiala Hațeg.
(Punctele lîntrcccrii sunt, prin 

tre altele, următoarele: punctuali 
tatea la serviciu, servirea cliente
lei în modul cel mai conștiincios 
'și prompt, păstrarea Celei mai mari 
curățenii în magazine, împodo - 
birea cât mai estetică a vitrinelor 
aprovizionarea cu inărfuri 'care 
sunt imai des cerute în regiunea 
respectivă, antrenarea a cât mai

Expoziția magazinului de Stat din Hațeg
Zilele trecute s’a deschis în lo

calitate, o expoziție a Magazinu
lui de Stat „Valea Jiului”; filia 
la Hațeg.

La această expoziție sunt expu 
se diferite mașini și unelte a- 
gricolc, aflate spre țyâaiizare la 
Mag. de Stat, printre ca.Te se a-

INS Călan a preluat șefia Districtului 
Valea Mureșului

(UMUfir* «Ai țaS- La)

Astfel In 'minutul 37 de .joc al 
reprizei secunde-. Golcea funda 
șui (Victoriei a pălmuit pe Io-- 
nescu din gruparea C.. S. -Ar 
matei fără nici un motiv plauzabil

Astăzi, după ce C. F. R. Bucu 
resti, a dat exemplu de ceea ce 
trebiie să facă în sport o <0 du 
cerc cu adevărat democratică, sus 
pendând kloi din jucătorii ,do 
bază ai clubului pentru atitudini ne 
sportive, când C. G. M*- a dat ca 
sarcină tuturor sindicatelor epu 
rarea din rândurile sportului a 
celor ce încă nu vor 'să (înțeleagă 
că lin sport nu au jbe ('căuta ajpucă 
tun de maidan, conducerea gru 
pării victoria mai tolerează ase 
menea elemente printre jucătorii 
săi.

Gestul condamnabil al jucătoru 
lui (r!?j Golcea nu trebue pri
vit ca un fapt izolat, 'ci jel trebue 
să dea de gândit tuturor respon 
sabililor sportivi ai sindicatelor 

ului (nostru cari, spre a e 
vita tpe viitor asemenea acte ne
sportive și hui ganice de cari în 
oarecare hiăsură sunt și ei ră
spunzători, trebue să pornească 

niulți «alariați în muncă sindicala.
Desfășurarea întrecerii va fi ur 

mărită de o comisiune de arbi
traj.

N. S.

Muncitorii fabricai de mirmeladă 
din Ha(eg depășesc cu 300 -500 la sută 

programul de producție
(Urmare din pag. I-a)

1 521 kg. de compot, depășind nor- 
cu 500 la sută. In această lăudabili 

s’ju e- 
ur

«1
ina
acț.une de mărire a producției 
vidențiat in mod cu totul deosebit,
mătorii tovarăși și tovarășe: Boite Alex., 
Sâmbotean Petre, Luț loan, Ardelean Ioa- 
chiin, Jebereanu loan, Cosma Eleonora,1 
C'menti Ohizela, Cimenti Ileana, Maier 
Ara, Tripon Mia, Bora Elilka, Rili Irina'

I

fia următoarele mașini și unelte 
agricoile: Tocătoare de nutreț 
(prășitoare, tocătoare de sfeclă,, 
batcțze Ide porumb, (mașină /le 
semănat porumb, plugari cu ro 
tijă, ter^>e și (i'ânturăjoare.,, » 

un 
im- 

tijă, și (i'â,ntură,toare.
Expoziția este vizitat;! de 

mare 'număr de plugari din 
prejurimi.

I

i 
î

astă spoaițul popa--

la o campanie de înlăturare alțu 
turor celor ce nu \or [șă se în 
cadreze în noul spirit de care ie
ste animat
Iar...

• Credem 
întâmplător 
dela ’Dobra 
cu fostul Locotenent pus în dispo 
nibilitate Golcea..

Este 'cazul ca >atât grirpareja 
cât și O. S. P. sas^ia severe mă
suri de sancționare împocriva a- 
cestui f.'leițnent nedilsciplinai jși 
periculos societății îndepărtându-1 
pentru totdeauna de pe arenele 
sportive..

Rezultatele înregistrate în 
cadrul Districtului 

Valea-Mureșului
Iată mai jos rezultatele tehni 

ce înregistrate .\ !
C.'S. M- Deva — (I.'JW. Ș, Hu 

nedoara 1 — o.
U. M- S. Cugir — jMtireȘui'3—o 
U. S. Armata — victoria 2—0 
I. M. S. Călan — JC) Ș. MF 

OrăȘtie 2 — 1.

I

(Urmare dfti *-«)
inevitabile pentru amânările r>ro:esclor il, 
se dea cel mai lung termen, de 17* 
zile jieutru cauzele [renale, ’.O zile pen
ii u rele civile și 11 zile pentru cele de 
sabotaj, iar Î11 procesele cu arest iții să 
6e dea termene cât se [Toate <le scurte, 
ținându-se seama ca procedurile eâ fio 
îndeplinite și să nu depășească șub nici 

și Ri!l Ileana.
Trebue să cităm aici șl ajutorul acordat 

de către organizația locală a ’J.F.D.R. 
care a fost singura organizație de ini să 
care a prestat muncă voluntară.

Astfel In cursul lunei Septembrie m'ein- 
brek acestei organizații au depus 
ore de muncă voluntară.

Tovarășii ingineri Moțăescu loan i 
tărescu Sorin, voind să reducă ți 

450

î

o
scos sâmburii la cireșe

l 
mașină, care este în cura 
e o mașină de turnat tnarme- 

nuină

de

munca

Băl- 
mii 

mult timpul de fabricație, au preconizat 
două mașini.

Prima, care este deja construi ă, e 
mașină de 
vișine.

Cealaltă 
construire,
ladă și gemuri. Ea va reduce 
rul lucrătorilor necesari la această ope
rație dela 6 la 2 și va săvârși 
de 4 ori mai repede.

In această fabrică, sc muncește 
eforturile muncitorilor fiind strâns 
gale cu cele ale tehnicienilor, pentru a 
se situa cât mai 
in producție și 
lor producției.

int m-;, 
conju-

sus pe scara întrecerilor 
a îmbunătățirii caltaăl-

II
N. SBUCHEA 

coresp. vdluatar

comisieiInstalarea 
interimare de comerț 
din județul Hunedoara

Sâmbătă 2 Octombrie a. c., a 
avut loc la sediul Camerei do Co 
merț din Deva. — în prczcnța 
tov. Miluța Remus, președinte 
le Tribunalului Hunedoara-Deva, 
—instalarea nouii comisii interima 
re a Camerei de Comerț din ju
dețul Hunedoara.

După ce noua comisie forma 
tă din Bontea Nicolae, președin 

. te, Dobroiu Vasile, vice preșe
dinte, Bozso lom, vice președin 
te, Gherman Coriolan, Dubovski 
Paul, Herșcovitz Ludovic. Goa 
tian Iuliu, Huszor Zoltan, Gardoș1 
Magdalena și Crișan Maria, "mem 
brii a depus jurământul, tov. Mi- 
cluția Remus a urat spor la muu 
că nouii comisii.

ANUNȚ
^/Sanatoriul” (Geojagiu; angajeia 

ză io oameni de serviciu cu 
salar, masă, și cazare.

un motiv termenul de « l.ină de pe 
conflict.

Tribunalul a putut astfel ă o|uțio*e • 
procesele lntr’un procemaj imit mai , 
rit reușind ca să ridice in cauzele pcaule 
până la 00 la sulă, 
iar 
cu

deja 19 la iut9« 
la sabotaj la 05 la nută, iu ra|>ert 

53 la sută cât era in trecut ,

Lscurlle vacante dela judecă
toriile pipulare au fost completate

Una din cauze.'e caic ducea la ter^izer. 
sarea și netoluționarea proceselor a fe t 
lipsa de judecătoii la judecătoriile 
lare. Prin ultima mișcare judecătoreasca, 
toate locurile vacante ce se ridicau li 
70 la sută dela judecătoriile populare dau 
completat cu judecători cu expeiiențt.

Piin această mișcare, instanțele 1,1 vor 
putea termina restanțele cauzelor de « re
cesiuni și tutele ce au fost date In co» 
pet’nța lor, să judece rapid și să dee 
juste soluționări tn procesele In car* ei aw 
conrpetinț* nelimita.e.

Asesorii populari lovesc fărl 
cruțare în dușmanii clasei 
muncitoare

Asesorii populari proveniți din lat ti I. 
uzine, birouri și de pe ogoare !■
slujba inteieselor cla.ei muncitoare apM 
pedepse severe Infractorilor, pculanți,, 
capitaliști, infractorilor la legea ci 1 
aurului și a metalelor prețioase. Rep>e-_ 
zentând echitatea și bunul simț, cara te- 
ristic clasei muncitoare, tn na re cu 101L 
duziile juridice ale magistraților m ca
rieră, asesorii populari dau in totfea.ia* 
soluțiuni juste in procesele ce le via 
spre judecare.

Toate acestea reese car din toa[« *tu- 
tințeie pronunțate tn ultimul limșx

Datorită vigilenței care s ă la baza L.- 
cadrării instanțelor, numai cu elemente 
den ne de a ocupa aceste posturi le itarrf 
răspundere, justiția tși poate atinge ț 14 
înalt pentru care a fost creați: a<ela de 
a Împărți just și imparțial dreptatea, fău- 
1in i astfel Republicii Populare Române 
o justiție cu adevărat a poporului.

De aci se poale constata că încadrată 
cu elemente cinstite, vigilente și c«- 
știente, justiția în județul nostru, a«i- 
vâm. in spiritul nou democratic, a de
venit o adevărată justiție populară.

Asigurând rentabil tatea întreprin 
derilor îmbunătățim viața 

muncitorilor

I

I

Stâlpii »«- 
Abr'iJ. Ia 
la Zlalna,

Je înaltă tensiune la Zlatna. 
cesari au fost procurați dela 
loc să fie transportați direct 
acești stâlpi au fost aduși la Crișcaw, 
pentiu ca de aici să fie duși cu m- 
mioanele până la Zlalna. La prețul stil- 
Drlor s’a mai adăugat astfel transportă 
dela Abrud-Crișcior.Abrud. Dacă lucrarM- 
ar fi fost scuti ă de transporțuri'.e inutil* 
ți 'ără niciun rost, costul unui stâlp tiu 
ar fi ajuns la 40.000 lei bucala.

Conduceri'e întreprinderilor ți .-in La
tele au sarcina să dirijeze lucrările, să 
controleze felul cum se execută aseme
nea lucrări, căci altfel regia lor va t* 
păși valoarea integrală a lucrârițcr.

Luptând cu hotăitre pentru realizare* 
rentabili.ăț i prin reducerea cheltuelilor de 
producție, vom merge pe drutnil .le - 
voltării industriei ți vom grăbi cons r i- 
rea socialismului în țara ncadră.

V. CLEJ



IN ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC AL O. N. U.

A. I. VÂȘINSKI A DEMASCAT 
uneltirile războinice ale imperialiștilor cerând itnerzicerea imediata 
a fabricării armelor atomice și instituirea unei comisii de control 

internațional care să vegheze la respectarea acestei hotărâri
PARIS, 4 \Rador). — In discursul ros- 

Kt la 1 Octombrie de A. 1. Vâsinskt 
Comitelui Politic al Adunării Gene

rale cu privire Ia interzicerea armelor 
atomice și ta controlul energiei atomice, 
a-aa a spus:

, In declarația sa din 25 Septembrie în 
Adunarea Generală, delegația sovietică fi-a 
Toi mulat atitudinea față de rezultațul lu
ară rl or Comisiei pentru energia atonîci 
•ub'.iniind că în ciuda multelor tuni ’de 
Iu» ru lucrările sa'e s’au dovedit jntdîle. Ir» 
momentul de față nu a fost îndeplinită 
aiciuna din sarcinile puse In față Co
misiei pentru energia atomică.

Nu a fost întâmplător faptul <8 gu
vernul Statelor Unite a încercat că t>ub- 
stjtue cea de a doua sare nă foarte impor
tantă care nu poate ti îndeplinită fără 
îndeplinirea celei dintâi în loc să promo
veze interzicerea armei atomice țî îns- 
tt;m>rea unui control efectiv și sțrf ț In
ternațional asupra respectării lio.ărîrli de 
a se interzice arma atomică, guvernul Sta
telor Unite ș I a concentrat țoațâ ațen- 
țla asupra cetei de a doua sarcini, asu
pra creeri unui organ de control interna
țional lăsând de o parte pe cea dintâi, 
acea a interzicerii armei atomice.

Ar fi ridicol totuși să se InsJtJe un 
«r-ntrol asupra unul lucru care nu există 
încă, ar fi ridicol să se tnstltue un con< 
trol pentru a împiedica fabricarea armei 
atomice, pentru a exclude arma a'.omfcă 
Ui’n armamentul național atât timp câț 
nu s’au luat nici un fel de măsuri prac
tice pentru a se împiedica producerea ae 
materii prime atomice.

Dela început acest control va fi insti
tuit asupra producerii de materii prime 
Controlul asupra producției de energie 
atomică care constitue elementul cel mal 
important va fi amânat pentru viițor.

întreruperea fabricării 
armelor atomice

Da.ă opinia publică mondială )mpr| nată, 
în două rezoluții istorice ale As unărij 
Generale la care participă mai mult de 
50 națiuni ale lumii și-a luat însărcinarea 
să pregătească măsurile de interzicere a 
armei atomice, de excludere a armei ato
mice din armamentul național si de ins
tituirea a unui control asupra energiei ato
mice după ce hotărâse înainte că ener
gia atomică poate fi folosită numai în 
scopuri pașnice ar li fost normal ca în a-, 
ceste condiții să se adopte cel puțin ho- 
Irfoirea elementară in ce privește inter
zicerea pe viitor a fabricării oorabei a- 
tomice.

Dar fiindcă noi lotuși suntem de hună 
credință să găsim o soluție, să înlrerupemi 
cel puțin fabricarea acestor monștrii, a- 
cestor arme ale răsboiului atomic.

Dece oare anumite părți sunt incapabile 
tă voteze o astfel de hotârîre? Dece1 
majoritatea ezitați până și acum să între- 
rupeți fabricarea bombelor atomice odată 
ce s’a hotărît că este necesar să se pre
gătească măsuri pentru interzicerea pro
ducției de bombe atomice ,i pentru exclu
derea acestei arme din armamentul na
țional?

. Nu constitue oare o grosolană abatere 

deja hotărîrilc Adunării Generale cu pri
vire la energia atomică când oameni care 
au fost însărcinați cu această îndatorire 
nu încearcă să aplice o hotărire atât 
de omenească, normală și rațională cum 
ede aceea ca nici un stat să nu mai 
fabrice arme atomice in timp ce se vor 
face pregătirile pentru luarea măsuriloV 
potrivite în vederea interzicerii .irm.d a- 
toirice și a excluderii acesteia din arma
mentul național.

Bomba atomică nu a- 
parține unui singur Stat

Fste rău să se creadă — ți aceasta esto 
o eroare gravă din partea acelora iare 
crtd in existența numai unul singur stat 
care deține controlul energiei atomice și 
a bojnbei atomice. Aceasta poa e rezulta 
ujtr’un calcul foarte greșit și periculos. 
Qiina a declarat astăzi că ea nu aste In 
stare să fabrice bombe atomice. Poare 
că ș i alte state vor spune la fel. Dar 
mai sunt state care nu vor spune acest 
lucru din pricină că nu ar eores unde 
realității.

S’a propus ca state’e să se angajeze să 
r.u mai fabrice arme atomice până se va 
găsi calea pentru aplicarea ’iotărîiilor A- 
c’unării Generale din 24 Ianuarie si dela 
12 Decembrie 1946. Această propunere a 
fost totuși respinsă. Oare dece nu poate 
fi adoptată această propunere te aceia 
ca e tind în mod cinstit să înlămre arma 
al.mică din viața omenirii?

Puterile occidentale nu 
respectă propriile lor 
propuneri

Nici sarcinile enumerate de d. Baruch în 
discursul rostit la 14 Iunie 1946 la Co
legiul Hunnte, ca întreruperea fabricării 
bombelor atomice, nici măcar acestea 114 
au fost adoptare cu (oațe că de ațurlci 
au trecut doi ani. Iată dece poporul so
vietic declară că lucrările comisiei pen
ii tt energia atomtică au fost dintru în
ceput, din prima întrunire a acestei io, 
misii și până în ziua de astăzi îndrep
tate într’o direcție greșiră și anume nu în 
direcția aplicării holărîiilor Adunării Ge
nerale despre care am vorbit ci în di
recție absolut contrară. Iată dece foațe 
p.-opunerile prezentate în conformitate cu 
aceste hotărîri ale Adunării Generale au 
fost respinse.

Iată dece în timp ce respingeau aceste 
propuneri grupul puterilor opoziționiste 
își prezintă propriile sale propuneri care 
nu se conformau holărîrilor Adunării Ge
nerale. Când noi delegații sovieti i am 
adus ofbiecții împotriva acestui lucru ni s’a 
spus că împingem1 lucrările comLi i în- 
tr’un impas.

Astfel, chiar dela începutul lucrărilor 
sale comisia pentru energia atomică a 
urmat o cale care nu corespunde hotă- 
rînlor luate de Adunarea Generală la 24 
ianuarie și 14 Dec. 1946 Această cale 
poale fi formulată astfel; 1. Să se ins- 
titue controlul iniernaționaL 

bă fie controlate toate 
etapele de producție a 
energiei atomice

In continuare Vâșinski a spus:
Cel de al doilea raport al Comisiei 

declară în mod explicit că una dintre 
primele măsuri care urmează să fie luate 
de organul internațional care ți a asumat 
răspunderea consolidării securității va li 
instituirea unul control sever asupra zăcă
mintelor și extracției de materii de bază 
și că in general un control internațional 
efe>'liv asupra energiei atomice irebue să 
înceapă printr’un control asupra mateniloa 
prime alomiice. Fie șl așa. Dar noi cre
dem că și celelalte etape ale producției e- 
neigiei atomice să nu fie lăsate necon- 
Irolate, căci, în timp ce noi vom regle
menta controlul asupra primei etape, aceea 
a producției de materii prime, uzinele caro 
fabrică bombe atomice vor lucra cu ca
pacitate maximă.

Uniunea Sovietică susține că insti ui ea 
controlului internațional asupra energiei 
dornice trebue să fie preceda ă de interzi
cerea armei atomice și că toc nai suprave
gherea îndeplinirii acestei interzice.1 i*ebue 
să constitue sarcina Comitetului Internațio
nal sever si efectiv.

Noi declarăm că, fără luarea unei lio- 
tfrîri cu privire la interzicerea bombei 
atomice, convenția pentru ins i|uirea unui 
orpan de control internațional prevăzut 
chiar cu funcțiile considerate de planul a- 
evrican. devine un balon Je săpun, un 
mare zero, o pălăvrăgeală goală și nu 
marea si leala chestiune de Stat care să 
elibereze omenirea de amenințarea cel-.i 
n ai grozave dintre calamitățile care le-a 
cunoscut. Desigur pentru ca convenția p 1 i- 
vitoare la interzicerea armei a omice să 
dea rezultatele așteptațe esț'e necesar să 
ee institue o Comisie de ontrol interna
țional sever și efectiv, un control Iutei 
ternational despre care a vorbit Genera-' 
b’ssimul Stalin în Octombrie 1916, răs
punzând corespondentul agenției United- 
Press.

Nu acceptăm planul 
american lipsit de prin
cipiile de colaborare

ln continuare d-sa a spus: <
Nu vom accepta planul american pentru 

eă el este lipsit de condițiile vi de ba
zele elementare pe care le presupune co
laborarea internațională de oună credința 
Noi afirmăm că vorbele răsunătoare des
pre suprimarea rivalității dintre slate și 
despre eforturile comisiei pentru ener— 
gia atomică de a-și îndeplini sarcinile 
primite, așa cum arată acest lucru cel de 
al treilea raport al comisiei, ascunde sco
pul real al planului american care este le 
a asigura Statelor Unite dreptul neconțro- 
lat de intervenție în viața economică a 
-oricărei țări, la adăpostul liotărîiii. ma
jorității din organismul de control.

In încheiere d. Vâșinski a spus:
Uniunea Sovietică susține că idoptarea 

plinului său, care prevede încheierea unei 
convenții cu privire la interzicerea al
mei atomice și a unei conventi cu pli

vire la controlul asupra apjicării acest:! 
in'cidicții este cea mai inpjrlantă sar
cină internațională șl va aduce o contri- 
b1 tie susținută la consolidarea păcii fi 
se urității internaționale.

Conștiința popoarelor nu ooa'e tolera 
intențiile acelora care caută sa-și păstrez* 
ti să folosească în scop-un igresive arma 
atomică, a rmă de atac, armă de agresiune, 
armă de exterminare în massă a populației.

ONU. trebue deaceea să ia măsuri e- 
fec.ive și imediate pentru interzicerea ar
melor atomice și a altor mijloace de ex
terminare în massă și pentru inlifura- 
ica amenințării ca energia ato nica *3 
fie folosită în srppuri de exterminare în 
im>6să a populației pașnie.

Iată dece delegația sovietică nu joata 
fi de acord cu proectul de rezoluție pru< 
zentat de delegația canadiană. Ea iiu poate 
fi de acord cu concluziile ți recomandările 
făcute de majoritatea din corni ia ato
mica si Consiliul de Securitate ti care ae 
rezumă la încetarea oricărei actl.iiati ta 
acest domeniu. Suntem împo.riva capita- 
tri'ării în fața greutăților 4 ae cuprinde? 
un sentiment de rușine la gândul că ia‘ 
Comisia atomică există o majoritate gața 
de capitulare In loc de a încerca fă în
vingă greutățile și să rezolve sar.lnile pe 
care avem datoria să ic rezolvăm pentru 
cau/a adevăratului progres al unității, ■ 
păcii reale a popoarelor.

Chestii cu zarzavaturi și fruct»
(Omae <Sa p* 14

diferă: E mai piperat ca cel din 
piață..

Dar mai e și altceva.. Vis a vis 
de prăvălia în cauză e (cooperativa 
Horea. într’o zi, s’a adus aici fo 
cantitate marc de struguri care 
se vindeau cu 55 lei kg.. In fruc 
tărie a scăzut îndată prețul stru 
gurilor automat. Dar când la co 
operativă s’au isprăvit strugurii, 
tot automat prețul celor dela fruc 
tărie s’a urcat la 80 rlei kg.

Fără doar și poate că avem 
de a face aici cu uni comerciant 
sută Ha sută din trecut. }

Un speculant dublat de obră 
znicie sfidătoare, un om care în 
cele tnai grele timpuri a silpt 
poporul muncitor.

Desigur hu e cazul să ne eră 
cim că am văzut 'o fantomă, o a- 

devărată fantomă din timpul cri 
zei. (

Ar trebui să fim mai 'grijulii fa 
ță (de ea: dacă i s’ajr oferi casă 
și 'masă gratuită, plus o pijama 
nouă inotiță, toate în contul Sta 
tului, n’ar fi oare mai bine?

Fără îndoiala că nimeni nu ar 
avea nimic împotriva acestui act 

fikntropic.


