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'mba, ăt.ili.ca ti 1 p. 
vi-iulii' d:- t..i,u Jar 
munci se <-ontri|)ii îulr o

măsură î i form >.n ;; u.tci 
>i< o: alitui'ini a o.mi,- iilor I 
ța de imun ă.

Oameni muncii | >t obser 
va că dacă mu c s mai I i 
și cu sj>or kc i i cs e în 
favoarea lor ijentrucă Statul 
popular t iCc lot pos < i ai să 
folosească venitu1 național 
ot*ntt-  idjcajia nivelului lor 
m;i»i-rial și cultura).

i )ar ;li< nu nai <pr>rtul Li 
zi. este acela prin care oaine 
rm muncii pot <oatrib >i la 
crești rea produ țin i ■■ p o 
duet vității muncii, ci mai 
.-des introducerea de no 1 rne 
tode în muncă în lo ul1 celor 
Invech te. mei mizarea mior 
procese de muncă în m 
neral tot cpesic țoii , mt 1 
Im la o pio.lucț e mhi . circ 
și mm bună, fără un efort 
fizic în plus.

In USRS încă dffa început 
-,’a pus de către Part duJ. o 
rnun'st (b) al URF.S un ma 
re accent pe rnecarazare-i 
proceselor de predu ii în in
dustrie și în agricultură.

Planul len nist d - elect r 1 
• are, planurile cin inale sta 
liniște, tindeau tocmai săi Ta
că munca cât mai u-oară și 
cât mai pro'Iu t \ ă. Si î ■ 
tr'adevăr în ceeace pnvestn 
ritmul de desvopare a indu
striei. a mecani :ării agricul 

fur'i, a n-hnicizăni d:frrr<-)or 
procese de mi»; că LIRSS a 
Întrecut toate țările oi a i 
ste.

Planul cincinal sta 111 t d ■ 
dună cel de al do Ir a râzi oi 
mondi; 1 pune și m 1 mu't ac
cent pe tehn cizare, acPasti» 
corespunzând sare n i pu e 
în fața oamen lor sovi tici 
de construire a comunismu 
lui dintr’a căr. i t aia, t sici 
face parte ți dispariția,deos,> 
b rei dintre munca fizică și 
intelectuală.

Urmând ex'ftrnqi'u <>im ni 
lor sov elita, ea iie.-iii munci 
din R I’. R. ,itt porni' și ei 

, r< î ;dl ijm.ireii 1'jfl rllllui 
■\lltn< toi'i'S. Ko i’ân la in 
ti, .di'.ci > a <|c n'i.ii Hiplodc 
m inimi a.

Stimul iți de inlreC'i io ni 
re se dcsia’oara în intn-ni’n 
der 1 din judelui nostru mi 
neri’ din Aninoast a r por 
i, t la mei aiiizarea ibataje or 
folos nd la aceasta it.1t in
stalai i aduse di > URSS cit 
și consi i r ite <1 ' ei. t'rin a 
ceasta, lârț;U. ca si a >
ti .urat , trc'i. ei i au creiat 
și largi isibi] t iți de mar re 
a i rod ei și pr hi t’b i 
ta Iii.

To‘ 11 mi;)' • •/ ’> ' Val a I i 
li au fbsi . use în funcți i 
ni» di- mult două loc. motiv • 
eleciriicr îri)oc,llv'd niotixir». 
k Diesel rare vor fi folosite 
ir alta par' , iar la ?, C. 1’. 
se toarnă cu succes o nouă 
fontii . b I ev c”.

(Continua e în pag. Ill-a)
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PUNCTE COMUNE,

I

La diswnsarul din Brad- după 
cum ne informează un ecves, o.-iden,. 
a „picai ca din ce?’ un doc.of 
stoma.o'oa. 1

Dar dur.ă cum ne informează mai. 
depa. le coresionden ul nos ru. d-nu'J 
doctor este stomatolog doar prin 
'•tiu., in rest aducând ioaile mult 
cu vechii frizeri care se ocupau 
cu dentis.ica. Cu foar e mu tă „artă” 
si caznă, d. I 'ir. reusejte să rupai 
dinții rra.ientior. să- strice mai 
rău, să „lucreze” câteva luni a 
plombă ca Dană !a urmă sil vadăt 
că ceea ce a făcut nu corespunde 
intenției ( a.i ooa e ch ar cor. pun- 
de) In ori ce caz e departe de 
a satisfa e do inta pacien uui.

Dar asa cum duinnea'ui u’are ni
mic comun cu stoma o o.ia decât, 
poale, diploma, și tu omul, ,.d. Dr.” 
are comun mimai configu aț a ana
tomică ii nd cu to ul străin de cceai 
ce se nume.te omenie.

lală: în r'una din zi e e trecuta 
la „d. D ." vm o mun i oare de a 
CȚ.R. t> nt u a-și ex.rage o mă- 

m. i tn.

(Continua o tn pag. f 1 l-a)

CLASAMENTUL 
NTRECERILOR SOCIALISTE INTRE EXPLOATĂRILE 

CARBONIFERE DIN VALEA IILILUI

j
I

Ir trec r lv -ocia iste > n e 
exploutări'c cari oaii 'e du. 
V:.)i a lin li desl.' oar.i 
cu o mtensjia.c u e.r 
scândă.

Până mai . ii h' trv< 'di > 
sament â pe e p oat. ■ 1
tiecer lor se prezent ■ m 
dul următor,

l.upen’, î'-1 1'cu! I. cu 
depășire 1 p; t-'i nic.mu u' 
7,5 li sută, ?cti .a, miiiu-, 
j.6la s’ită, din pre iminat: 
Lonea. m 11J 110 ’a suta, și
Apinoasa, ’I ini*-  l<> '-1 Șț

fn ziua d’; io Moea’bri , 
s tuația ci tsameniu ui se pre 
zenta după cum urmează

I.upeni, se mențin în lo 
cui I cu o de-păș re a progra 
inului de 8,9 la șuti: Per.' 
la 
la 
de 
un 
âpd locul III deținut ante
rior de exploatarea Lonea. 
care e sub normă cu 9,6 la 
sută.

Cea mai mare ric'icare a 
producției au reali :at-o mi

cu
«uî

i • i a
j i

o
(Ic

8,9 la șuti:
- de'a i-n ni nus de 4,6 

suia prez nt <> d'i a.n 
2 1 sută; zVninoasa. cu 
mina- de 7,5 la ă'-'- iu

neni din 
rlpgraatâ 

va zile

Luni 8 a dtschic în Capitali

Adunarea gpner. lă a 
I.N C.O.U.P-ului

B'.i tjre,t:. 22 'R.-di , — 
An dimtne-â'e 3 ■■ deschis 
In Csp"n!ă tur târli*  c ă.a ijni 
ge ■-.ale ainr.i. utuîoi Ni- 
U:>r<il a-.o;,er aîiei Parii 1- 
o*  rru triUrii 1 
A imnhm .
președintele. 
Du,di • I- 
delegații irisp-cicraielt ge
nera ►- D”»->-!d niii șî dir-:C'
tern de ,ed ?r»!.t □ .ri ?ie 
județ, de -■■■ gaț'i 1 ra'.ive-
lor din Bu-j. i precum
si memuri a. Corpului Dl 
da tic d'ri Iri-ii1 tu' d. 3tu 
dn Economi Adr■ mis
treț e d.n Bi.c-jree.

Ș--airtț. o uitai r< ;.of
tul ge< erai e c i'-.'nle 

rr -i cemverat.sîe' 
muncesc pe 1947 Locr. r.le continuă.

AuincaaSaz a căror 
a urcat în câte

< i* ;;,7 pr<>. entc.

Citit1

Cer .au l de 
. fr ț j.u

tov. V tor
4 r. INC.

în pd£. 2-a 
Sportul Popular

O etapă calmă cu 
rezultate normale

în pag. 5-a 
Mai multă gnp
pentru sănătatea l
ce or ce

Noui comit J
s:ste din

In z lele de 16 și 17 Nocm 
bric, au intrat în țară pri 1 
punctul de frontiera l ngh 
ni și sau descărcat iri ;ra 
Socola, din laș1 catiliu ți î n 
portante de cocs nietalurgi .

rte rncîsriale
U. R. S. S.
că'ămid) refractară eerntn" 

t->- d; floarea soarelui.
Acest.- in.it -r.aL- au 

import n< din l'RSS în ba-a 
acordcir lor c<.r.; omite tm 'ie- 
mie intre l piu a Sivi ■ jrâ 
Si R. I'. R.

Verificarea actfvuîui 
Partidului 

Muncitoresc Roma i
Partidul Comunist^] forța conducătoare 
și îndrumătoare a poporului sovietic*  

d® Pro?. V 3*  en nev
III

Infâpluind ro'ul său de conducă
tor și îndrumă or. Par idu! Corni:- 
niăl din U11: u 11 a Sov,e i ă și a câș
tiga au o. ijat a a upra ma se or și. 
lnoederca lor. !n Țara Sovie'.ică, 
organizații e de ma- ă rezo vă toatu 
prob eme e po i i e și organiza o.ice 
pe baza indi a( i.or Parli.Ju'ui. U- 
nind și Îndrumând a.tivi.a ea lou 
Partidul a rage masse^e de milioane 
ale mun Lo i or în opira de cons- 
tru tic a socia.ismu ui, mobili ează 
energia lor crealoare, iniția iva i 
experiența lor penlru a:ce.erari.a rit
mului acestei construcții.

Sub conduceri a Pailidu'ui Bo s s*  
vie. poporul sovietic a transformai 
o ța ă i.iapo.ală din punct de \edere 
tehnic și economic, î.nr’un pue.nic 
ala indus r al.

fn U R S.S. s’a ajuns la o mare 
■aila'.e moral-politicl ■ poporului 

sovie 1 . care es!e cel mai însemnat 
fa tor pen ru cons rucția comunismu
lui Sub condu: e ea Pirliduui, î.s 
U R.S.S. s’a creiat o rde enie s râr.- 
să înl e po oa-ee Irătec i. Irfăp uind 
în mod con ec/ent ide-.-a le-iinistă- 
sta'inis'.ă a nlerrațio la'ismul.i Par 
tidul Corn mist ( >) a reușit să cre
eze si să con:oideze re aț ile * - 
ternationa'e îu;re pogoare î.aăun.ruj 
Uniunii Sov.e i e mu i aționale sd 
să realizeze o adevărată uniu.e 3 
mun 1 o I or Uniunii Soaie ice cu 
masiele din toa e țâri.e.

Numai rr.u țun.i ă Con u er i Par- 
tiduăi, p.in r’o po 1 i ă ne m ăcată 
pe baza luptei de clasă, au fosil 
distru i expoaaorii, mo.ieiii, ca. 
pilais.fi, chiaLu ii și au fost î.;- 
frânți dușmanii Part du ui și ai po- 
po u.ui — menșe.i ii, t.oțki, ii 
buha ni iii, naț o ai. ii burghezi și 
cei a ti t ăda ori ai Purici. Numi 
unita ea Par tdu ui, po ni a lij con
secvent au.o.ia.ea lui, fa tnt că 

el conduce loae organizații'e, toate 
formele de luptă și cons ruc’le, ci 
sprijină a tiv masse e munci oa e. au 
asigu al în ăp vi ea mar !or îcfor.ne 
isto. i c d n U.R.S.S.

In timpul naeui războiu pen
tru apăraica Pa r ei, când popo ul 
sovietic s’a ridicat pen ru a apăra 
liberia ea, oroa.ea și indeeidența 
lui. Partidul Comunist (b) l-a hemat 
la luptă, a mobi.i.-at fo țe;e lui» 
glorios și neî.rânt- și în cete mai» 
grele condiții a reușit să câșiigd 
victoria, dis rugând German a fas
cistă ți Japon a impeiai ă. S b 
conducerea Partidului (b), Uniunea 
Sovie i.ă a sa vat civi iza ia Euro
pei de cot o,:i.or i germani, a ei- 
be.al popoarete Europei de t ra ia> 
hilerisiă. le-a unit în lupta împo- 
tiiva imperiaăsrr.u ui. a acordat un 
ajutor frățesc popoare'or Po oniei,- 
Cehos o a 1 i, Român ei, lugos avii-L 
Bulgariei, Aibaniei ele.

(CoaUaUA»*  ie H<)

In vederea ? n cirn h îndeuimire x h ini -■ • pie re! 
C. Cal**.  R t ir tnin 948, Bi-, ui o c .1 Ch
mitetlll'ii G o « l a- ă t tJulii Miini'.itn'^S' o â», ; s' țjti 1 
ca în ctrsul turte Nu o ie . c sa «e iitcpupâ rihu ei 
activul 1 ne -'art'd

Actasta vbJi'cjil trobtw să dJ.â h îiiisrirpa ueoigc’, 
politică »î o gă’uz toricâ a P-ntidului.

Ea se va dtsfi ura sub semnul cri ici', șj odtocrit cii 
trebuind să «ju-e Part dui la dfsvălu”t-a lipsuriio $i g e e- 
lilor în activitatea w ganizațti'or a rg?neor de contucere 
de Partid i a organelor de stat i făcâ dpjgibtă în'aiura ea 
lapida a acestor lip wi și gejeii. Va-.fl tarea < b.'e sâ d.tcâ 
la o serin sa î bui ăiațire a campi>zțe orgai e or ne comu 
ce a de Partid, p,-fn înlătur ren eiemeniaor d)v d te strane 
de clasa muncitoare șl de spiritul Partidu ui.

Verificarea activ ilul de Psrtid trebuia să contribuie fa ridici 
rea gradului de eonștiințâ șl a nivelului pMit c al msmbri or de Partfd, 
h litirirei spiritului revaluțlonar și a viQÎbnței de clasă, la sfârpl- 
rea influeoțMtr străine din 1 ândurile Partîdu’ui

Verif carea va fi o etapă imoortintâ în lupta pentru consolidare 
și lărgire» cuceririlor regimului de democrația p .polară Ea va crea 

cstid țiunl mal favorabile pentru realizarea sarcinilor mârfț8 Ce stea 
in fața proletariatului pe drumul cenatruirii socialismului in tara 

noastră.

pilais.fi
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Partidul Comunist (b) forfa conducătoare 
$i îndrumătoare a poporului suvi-tic

Mutchur le di p.itaic D’-‘ 
inipicâ, în țara in cadrul Di 
vizici Naționale. A, etapa 
a XI a. au înreg strat re ui 
lan normale, conform aștep 
țărilor $1 calculelor hârtiei, 
cu excepția jo urilo- de’.a 
Cluj și Arad, care reprezin 
tă, se poate spune; oarecari 
surprize.

Astfel în Cap tală, partida 
disputată Sâmbătă. între 
echtjX‘1 *Lu  urc t n D namo 
și <> S. C. Armata, s’a ter 
minai cu victoria p imdor. ( 
re după un mectan alb au 
' âșt gat jocul la limită, ren 
șind și în etapa această să-și 
îmbunătățească situa.ia în 
clasament. Cel de al doilea 
match disputat Duminică la 
bucurești, în partidă vedetă 
dintre l’etrolul (penultima 
în < lasament) și Vitrometaii 
deținătorul [anternei , a fost 
câșt gat de gazde, cu oare 
care ușurință, care însă cu 
toată victoria obținută nu-i 
schimbă cu nimic vechea 
situație din clasament.

La Oradea. leaderul clasa 
mentului I O., primind
replca Universității din Cluj 

a reușit cu mare ge rate să 
dispună la limită de oasn ti 
< are au practicat un joc 
exoclpțional însă datorită 
ghinionul ai au trebu t să pa 
răsească terenul înfrânti. 
Și de data aceasta poziția
leaiderului s’a coîisoâar.«Lt. 
ceea ce denota ca intenția 
orăden tor de a fi canuaiom 
de toamnă este foarte serios, 
să și nu se lasă desmintitâ. 
C. F. R. Cluj pe teren pro 
priu a suferit o înfrângere 
categorică din partea tos.u 
lui leader C. F. R. T., — 
care se pare a fi .în reveni 
re cu toate că pansele, 
hârtiei erau de partea clu 
jenilor. La fel la Arad, cami 
pioana națională I. T. A., ca 
re dovedește din nou ca 
este într’un regres perma
nent, a obținut acasă un 
draw cu j^etalochimic, joc 
care trebuia să-l câștige cu 
ușurință.

Pol technika, și-a însutijt 
o nouă victorie, cu mare 
greutate dispunând de l

POȘTA REDACȚE
Mateaș Ștefan- — Orăștie.

Articolul 
publ.cat. 
ma prea 
constitui' 

trimis nu poate ti 
D-ta tratez probic 
larg și ceeace-i 
slabi iunea în

privire generală. Un articol 
tratând subiectul pe care 
d-ta l-ai ales, e nececar șă 
se bazeze pe o situație din 
locul dc muncă .Cu a te cu
vinte nu e destul să t nunțăm 
sau să redăm un principia — 
crebue să i demonstrăm vala 
bilitatea prin date practi
ce, concrete. Când vorbim 

Jiul la limita, având in oa 
speți un adversar p. r.cul >s 
< arc < u puț n noroc ar ii 

■ț unit să-și împtrta puncțe 
le. RAIA < âștiigâji(d mat 
chul cu CFR B, ocupă lo 
cui trei din clasament, ame
ți nțând serios pe l-ader.

lata rezultatele tehnice 
înregistrate: 

Rănit/»1: Dinvmo CSA. 1 — 0 
Bticu-»ști : Petrolul

— Vlfronirtan 2-0 
Orade» : I C O —, LI ‘ 1 — 0
Cluj: CFR T—CFR. C. 3-1 
Arad: ITA—M lot hîrnlc 1 — 1 
Ttamoa’-a : Polif. h —Jiul 1—0 
Tg.-Mure;: RATA—CFIriB 2—1

C.F.R. SiV.ERiA- I.L.S.A. 7-0 [3 0]
In cadrul campionatului 

Diviziei C, s’a disputat numi 
necă pe arena din Șimcria 
matchul dintre C- F.R. Sime 
ria și lisa.

Gazdele au trecut n-or pa 
ste oaspeți care s’au pie/.en 
lat pe teren numai cu to oa 
meni deoarece 2 dintre ju ă 
tori au pierdui trenul la A- 
rad I'

Lipsa celui dc uKi i-lea ju
cător din formația lisei nu

I. fiO. S, Hunedoara—Bocșa Română 2-2
Primind pe teren propriu, 

replica echipei Bocșa Rouă 
nă, 1. M- S. Hunedoara nu a 
reușit decât un draw.

Hisnedorenii s’au prezent 
lat sub forma lor obișnuită

PUBLlCaȚiUNE
Se aduce la cunoștința ce

lor interesați, că Uzine1® 
de Fier d n Hunedoarg, 
având posturi vacante, în
gălează paznici lunari.

Cei interesați sf vor pre
zenta pentru angajare, la Di 
recția Principală a Uzinelor 
de fier din Hunedoara. Str.

de întreceri așa (cum' faci 
d-ta v necesar gă tratăm 
problema pe baza analizei 
s tuației dintr’o uzină sau 
alt loc unde mun a se des
fășoară pe bază de întrecere 
In cazul de față articolul 
s’ar fi putut baza pe anali 
za situației din una din în
treprinderile din Orăștie.

D-ta știi să,scrii. Așteptăm 
sa revii cu material care să 
poată fi folositor — tratat 
adică în lumina celor ară 
tate mai sus. I 

in c h ui seriei a il-:i| a Di 
vizici Naționale, B; sa ds | 
putut |a Lupeni derby-ul | 
serici, dintre echipele irtin'a 
șc ale scriei și tot iod itâ 
ale județului nostru Minerul 
și Aurul Brad), partida, 
c uc a ] rezentat un interes 
general a corespuns așt pt.'i 
rilor teHninânduse inc-decis 
dujși o Jiiț ta aprigă la scorm 
de i i. ) n urma acestui 
match. Mmcrul trece a doua 
uind Întrecuta la un p in i 
diferci ță de C. F. R. T. S - 
verin care a dispus de (.'. 
F. R.. Oradea cir î — o.

scade nimic din meritul ie 
roviarjor din Simeria care a 
dat din nou dovadă că se 
bucură de o excț.lentă condt 
tic fizică si au1 jucat cu acplaș 
•dan si dorință de a jșvingo 
care ia caracterizzat îa tot 
acest sezon.

Au marcat îq ordine Gă 
mân, Brețotu v.’j Br?<o‘iî 
D.. Lovasz și Brețoiu V. d<‘ 
de trei ori 

lăsând impresia că sunt în 
declin de formă.

Jocul de factură sțabă, a 
fost însuflețit în rău de rim 
pd nefavorabil și de ier(, 
nul moale.

Molotov No. 8 și vor aduce 
cu sine următoarele acte;

1. — Cert ficat de morali
tale.; 1

2. — Cazier judiciar; I
3. - Certificat curs primar 
a- - - Aviz sindical;
5. Dovadă dela Postul 

de Jandarmi;
6. — Extras de naștere;
7. — Certificat de cetățe- 

nte.
Cei ce doresc a se angaja 

ca paznici, vor treb . i să aibă 
serviciul mi itar satisfaci:;, 
să fie perfect sănătoși și ă 
nu depășească vârsta de 28 
ani. I

Salariu! va fi cel prevăzut 
în Decizia Ministerială Nr. 
4.573 din 25 August 1947.

Uzi ia supoartă cheltuelile 
de echipare care se compun 
din; uniformă, bocanci, mau 
ta, și accesorile.

D.recțiunea

_ (t/nnare <iiu pag. I»)

In iiuii'cu fo.țe'or d<in<> ra i e ale 
lumii. U R.S.S. duce lupta hnpo riva 
torțelor rea plinii iui|>. ria i te, <â>- 
tigându- 1 în.n-drrca munci ori.or di» 
loa'e ța iie.

Astăzi sărbătorind cea de a 31-a 
aniversare a Marii Rcvo'uții Socia
liste di» Octombrie, popo ul sov e- 
tic poa e fi mând u de succesele .ui 
Î11 conslru, ța c o îomiei ți culturii. 
Milioane'e de oameni sovie i i sunt 
pătiun de o nețărinuri ă drago, o 
pentru Par id.il Comunist și penii ii 
I V. S a in — condu ă o ii ț or- 
gauizalo.ii marilor vie orii ac so-

j CE SĂ CITIM |

,0 n istoria mișcării sindicala siv afișa4, 
1921—1925

E3ITU A C. G. M. de m. n s ghin

In lupta continuă dusa dc popoa
rele sovictJ <■ sub conduce.ca glo
riosului partid bo'șevic pentru î.i« 
taiirea forjelor s'.a'.u ui Sovietic,. 
sindicalele au cons.ilu t cureaua de 
transmisiune cea mij importantă î.i- 
tre Dar.id ți masse'.c muri itoare.

In lucrarea lui M. N. Sighin, „Din 
istoiia mișcării sin .'i.'a'e sovietice”' 
țunl '.raiale ne !arg evenime Jc e din 
ccrioada 1921 1925 ți parP iparc-i
activă a sindica'ctoi.

In situația excepț ona'a creata dc 
războiul ci.il sindica'e'or 1 -a re
unit greaua sarcina de a i :'.;uu 
vigi enta îmrsoh iva forte or po riv- 
nice clasei muncitoare, ivi.e ii sâ
nul ci. Luaseră naștere o serie îr- 
Lreaga de curcii c ce deviascră de'.a 
linii marxisl-'.enini. 1 si subrr.i iu 
astfel uni a ea c a el muncitoare, a- 
menintând însăsi revoluția nrn'.eta ă. 
Printre aceste mi.cări se număra: 
ooozitia mun.itoaie, trojkis ii. me.i- 
sevidi, soc ai.Iii revoluționari, a- 
narhislii, ele.

In afară de aceasta, trebuia duși 
luata pentru industrializarea țării.

„Pouperizarea oamenilor munci în țările 
capitaliste"

EDITURA C. G. M. de A. Morczor

In lucrarea „Pauperizarea 
oameni'or muncii în țări e ca 
pitaliste”, A. Morozov, a- 
țpărută in Editura C.G.M., 
în cinstea Săptămânii Prie<e- 
n ei R mâno-Sovietice, au
torul analizează fenomenul c 
conomic spe ific sistemului 
caipilalist care face <a pe 
măsura ce la u;1 pol al so ie 
t-ălă sc aciniiii'ează Lo^â.ii, 
l i celălalt i>oi se î itinda 
ne o sc.if.i d: j < ,■ in c em.it 
mare m zenu ii sărăcia.

-Autorul »rat 1 că acest lu
cru este de ne'nl iturat î 1 ■ i te 
mul cap ta.ist, dat fiind că 

Societatea Comercială dd Stat „Murcui ‘ 
_____________ FILIALA DEVA

Cooperative, comercianți brutari, 

începând cu data de 24 Noembrie a c d-ejdea 
dc bere ce se vinde numai prin Societatea Comer- 

| ciala de Stat. Mureșul” t bșle Deva. str. 23 August 14

cia'ismu'ui Poporul ov elic ș ie cf 
în frunt a lui s ă P <r Jiu! Comunist 
incerrar în lupte, ca c șlie să în a 
ture, yreutăți'e ți -.ă ajungă la mi 
avânt con iuuu al c o îomiei națio- 
na'e al cullur 1 soc aj e ți la co 
■oidax.i Sauii sovie i, l> .<■ cea 
devota Par iju'ui ți conducătorii u, 

său ■ I. V. Sla'in - popo:ul ■ o- 
ciei pa l- , < u im re’ere ți 
ezitare spre înfăptuirea imre'ui ț I

:p.e comuni,m. IJ.iunea Sovie
tică. sprijinul păcii i I prog.o- 
sului. înmiii ază ca un far calea cr- 
îorlal'e țx» oare spre elîbe.a.e ț< 
spre socialism.

mecanizarea ugricii turll ți a tietfeni 
dela comunismul de război ta noua 
politica economică ți la nri me.odt 
de muncă în sindicate, o luată la 
care sindicalele au con.ribuit s» 
toate forțele lor.

in perioada N E P.-u'ui. partidul 
a reușit să câs.ize v.ctoria defiJ 
niti' ă a upri capi :i'i ■ mu ui d si 
fa< ă un cas im o tant î ’.alti.e i:< 
r dresarea tini.

Sindi.alele au iucat un rrj n.- 
oorlani in perioada N E P-u ui iar 
mai larziu in rc.ons.ruct a tâ li 
r.rin regie» en'area mun 11. In No- 
embrie- 1021. a fost da.ă 1 Ccă asi
gurărilor soJac.

Pentru a pune capăt »miajuu/ 
sindica'elc au dus o lupă rz> 
care a fo-.l încununa ă cu ,lcx.w 
în ce. ioada primu ui p an » ncinaj

Pe o'an internat io. al sindi a I» 
sovietice au luptat pentru unitate» 
mișcării •in di ac mondia c

Curma Ic ra experienței sindicat» - 
lor sovietice, va fo o.i ac.iviț 1 ca 
sindi.a'.i din tara noastră, pentru a 
îndruma pe căi juste viața sindicali 
în R P R. »■

prin însăși structura ci soei< 
tatea burgheză nu poate re 
zolva aceste probleme.

A. Morozov argumentează 
cu date statistice <ă ac^st 
proces dc pauper zare a muR 
c.torilor se produce conti
nuu și nu poate fi împiedicat 
in regimul capita ist.

Broșura Iui A. Moro7.1v, 
care apare în cole lia ..'J: * 
Bibliotecă”, a Editurii C. G. 
M-, prezintă otimen lur mu,! 
< ii din țara noastr.i u.iul 
din .aspectele întunecare ale 
orandu.rii soci.Je capitaliste 
unde d.ctează interes le par
ticulare a’te unei minorități.
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' M< ’ Depiș ri de norme la fabrica 
de prelucrare a firelor 

s:nt tice din Ltipeni

liddU'f mi vrilu a irit it din
tre pnn ij a'c e va ci ii ale siniT a- 
lelor. ii.’ăiarra sjiiu; iții o or 
Kuuueesc a Lhi.Î i or lo , i cp i X 
rezolvarea uiu i scrii de [trob'.cinc*

Până a Lîin — ’sub îndruma ca P ir 
lidului — prin co d'jorart a s rânsl 
diulro sindi.aie și C./X.S. s’a reus<c 
ta m întounca ca fi,© de saiiala e 
muualmi «»r dea pr n. palc.u i.urj- 
prinde.*  din județ, ui mar ndu-sv l-t 
special dupislAica boilor vc.cricc. 
sili 1 .ului U Iul©, u ozei. As.fel, b’au 
fii ui adioseopii si auaize de 
ge L mai bine de (*()  la su.a din 
sahriati. în . * ' ■
v*.  t< t găsiți

Ir-*  eeca
pioivt ti%
uu numai 
da; <hiji 
un s-’i dus suficientă muncă de în- 
druiriar<- nH.nhu a a su a ă.a itn- 
poru.nt.' loi Ju leic e î * rvprinderi.*  
aiunu.i jț 
riale’* ©c 
că a inșii ____

Bjn a'.t punct de vedele, sindica
tele .rehuc f K preouupale de 
mai mu roasa venii tare a jvisona'u^ 
lui Lauitar spre a des.op ri e cme 
Lele corespunzi.oare și lipsi.e dur

ce 
iu 
ci 
iu

arcaș fim.» t alându-se 
bo na\ 1.
privea e mate, lalele de 
uzine si alel e e, ete 
nu sa lstac neositâțile^ 
rânduri e inuncilo. Î.OI*

inter es fală de num. lrorlmc, ușa 
cum <-xi la la 11 ad i, mai puțin, li 
Hunedoara. In ac aș Lm;>, sHicl c.i- 

tr.-bue să pari Ipe la muica 
epar Izare a imdiillor.l 

a umilita se mai rldi a 
1. Lipsind do (o.ii bigi--» 

județ, sindicat*e,  imprima! 
■■ e de resort, vor trebui sa 

a t el munca medici.oii 
iiilrepiiuderi î.icât a- 

atelieie, aba- 
—.... e*  t ud. ze posibilități C 
de a imlnină.ațil courj.j ic de mun-
Cii.

a 11
! I (1 1£1C c
iu.uza sa u:i i/.cze iuaiu- 
piolcctie tocmai pentru
in unea <J© lămurire.

lele
•te mai î.islă ie 

Iu aic-asta c 
u p oh cină, 
ni.li in 
cu organe e 
<-ooi du..cre
de ți. lângă 
ceslia, iiieigând p in 
laje, rlc„

existente,
ua le

__ __ „ *’ suna a ta 
muu H. O mni.că inie i i L

R.ridiC <1 f • *>r  Vitf -d .uc o

ti adu-*  
de l' ** ljLsUil'or încă 

cere» iu vjjți ti cim»u

M R. în ceea cu p.ivcje
Maiueiii’or i..„ 
caia du parte 
«•onh ibutic iînnci'.an ă în crema u- 
«ui unu! ‘a litar cui tuni ri.licat ah 
oopoiiilui inimilor.

-u. Și mai mul. medic.i vor trebui 
să cerceteze cond țu.e de viață ai 
uiuucilorilor și lami ii or lcr di.t 
puncl de vedere al liigteuii. >

■saualu ea fami ii.or inu.ici orilor, 
special a copii.or aceslora,- 
să fie dea emenca o preo- 
de seamă a sindicale.or. 

I» cămine.e de zi și creșelo

«i in
Lrebuv
<uoaru 
Cli iar ___
Jela Cugir șl Hunedoara, unde s’uu 
ubtinul atâl de frumoase rea Izări; 
diu cauza neglijenței șl delăsării 
cersona ului de servi iu, din cauza 
linsei de control in muică, au a- 
•’ul loc une.e accidente, sau co
piii nu sunt destul de curat și lii- 
gieiiL întreținut!.

tîesvollarea realizărilor de |kă 
<cum si lichidai ca cât mai u gc.,tăi

Mmii’iloa e >- de i iu
nation.’i/ată ele ] re ll -aia fire or 
sinii i e din l.u eii, iii d i.icad ale 
Î11 i'iliaeiri soc a r i-, reușes ■ sa 
di-pă.easia zi ni noime, c'c p o- 
ductie.

La secția de dcpanaie, la legarea

Puncte comun
(Uriuiie d'i țmg. la)

ÎJulat cu o conștiință profe- 
desvo tu ă. n’o lașa să ai;- 

mu.'t si după o oarecare»’ 
,le s:i-i rupă co oana dela 
. 1 a'ât mal u or -,i.
— având sa i>a ț a U l

cerul o:o-

sea 
sionala 
tc-plc prea 
caznă reuses1 
'măsea. Apoi iii 
mai repede — - 
toi ici implinifc - și-a 
rarul

F< im ia
că astenie până In sa ar. 
un ta Ion. , 
voința’” și calegoric în acelaș t m > 
stomatologul (?) s’a o.'c it să i-l 
retină.

Femeia a trebuit să meargă as 
tx>i acasă — distanță de 18 km. 
— pe ploaie și frig numai în ro
chița cu mâne.i scurte.

n’avea bani.

pe ca e p in

Să sprijinim transformările techmce 
și movițiile în procesul muncii

rtJraiare 4ia pag. l a)

l.a num. ■■ din M'lL>ti Ap1' 
~«mi, in iniei locuri du mun
ca minereul care se tran 
sțr'ila în spițe cu cor,cl ■ 
este t-ansportat acum cu V|U- 
toi .'i funicu’arelor instalate 
in galerii de care sunt agă
țate vagonetele. iar la Intre 
(prinderile Siden.t'țgice\de 
Stat d.n Hunedoara e in cvi-4 

meranizar«a și senmnecaiiizarea 
insta! ițiilor de alimentare 
a furnalelor îna te-

Aceia? lupț i pentru u-or> 
ca muicii ș< ridicarea produc
tivității se dă la!Călan, Sime 
na si la Cugir, unde în U1 i 
mu! timu au fost reali, a'c o 
serie de inovații care o duc 
la ■ lîcarea productivității 
mumii-

Nu am- putea spune câ s’a 
tăcut totul în această direc
ție. Mai mult există unele 
locuri cum este cazul la Țe 
bea unde in loc să dea tot 
sprijinul oamenilor muncii

pentru introducerea de noui 
metode se pui la o parte 
inovațiile: acestora, pau 
d 9 . ne deinicnrarea m.iisi 
ii,lor instalate în scopul m •• 
im j.inducției-

Sare.na <-.:re sta a. u.n in 
iața organizațiilor - de par- 

sindicatclor este ca 
in noua perioadă a î ,t.ece 
riloi să se dea o încurajare 
si mai largă inovatorilor și 
rai Analizatorilor.

N’ou.Jv scoii tehni-e ore 
cum ș: institutele superioa'e 
miniere < are se vorțdeschife. 
m județul nostru vor putea ' 
să formeze centrul în jarul 
căruia sa se deșfășoare o 
rnupcă continuă pentru întru 
ducerea de noui metode în 
muncă. '

La 1 Ianuarie 1949 va în 
tra în vigoare noul .plan 
economic gen-ral ai Statu
lui. El va prevedea la capi
tolul im estițiuni sume și mai 
mari decât cele alocate anul

lid și

I

S’ai pul. a spline a ,,d. I >r." e 
juca puțin intiiiie: al dar chiar ș 
acest unic faut î ci ac l- iz ază ca 
pe unul care din pif și bani și-a 
fă.ui un scop al esj tenței.

Coiespomlcn.ul nu .ru conchide 
că ...de astfel de indivizi munci
torimea n’are nevoie”. Tară îndoială 
ci este așa, «căci are prea multe 
afinități cu acei impo riva cărora 
noi luptăm și vom lupta până 
slâipiiea lor. Și fiindcă d-sa 
se prea sfiește să ara e acest 
<ru, să ne sfiim noi de el?

in. f.

la
mf
lu-<

m.

timpul de lucru 
nil esc astfel 
noime e de pro-

v |.....-
Cltoarca Uorgan O ița a de ă-lt 
ma cu 68 Ia .u a. Go gm (duze 
65 la sula, lmb e Murg, «u ' 
sula. Veics Irina cu 53 la 
Giurgiu Roza'ia cu ÎS la sul 
Crem ea Maria cu 48 la sui.

Mun. >loa e c- di- a lega, ea f 
au realizai dea*  crneiica ma. 1 
șiri de norme.

Muncii..a Ca Ui e an 
depășii norma I 
meler Vi.ini cu 
Tc-reza cu 100 
beta cu 58 la 
cu 37 la șuti, 
27 la sulă.

Aceste f.unica e d.-răși i de nor
me. au putut fi rea iza e datorită 
unei a i.’ud n noi laț . de mun ă. 

i a r i.eperii și a timpuri fo o it la 
maximum de a e.le mun i.oare.

Marioaia a 
la sil a [> 
-u .i Tu iu.»

Raț E.isa-
Cordea Anrf

cu 1*1
, 77 la

la suta.
1 sută,

ți Fodor E.eua cu

Muncind cu râvnă in întreceri

Muncitoarele din ju1. nestru au bținut 
frumoase rea izări în muncă

acesta. Mereu însă so vo" 
găs energii creatoare in sâ
nul masselor care vor ad.iu 
ga prin cuno ti 4 le i c.;p 
riența lor n uri tm t >de.

Să S| rijii.in și mai mv.lt a- 
ceste energ i, sa fiu uopu'.a 
rizate metodele înjosit ■ pen
tru a le putea generalizau 
să acordăm o mai mare a- 
tenție acestor oameni a că’or 
experiență să fie folosită de 
toți cei < e muncesc

Iii iiilrecvrile socialisle, care se 
a.-râ-oara dc o M-ară tcț mai largii 
iii a1 <-r iederi e din j d țul nosiru. 
femelă- nun iloare pară.ini cu e- 
lan lealizând frumoa-e reziliate li 
bălâlia txnru s,-.o irea producției s> 
oroduclii i âtii muncii.

A le', inunciloa re Cioa a Marin 
ci Su du Bucuri de a U M S. C igir, 
au depășit norma de p oju ț e, cu 
sulă la suta, iar sudo-u! Craini. Ma- 
ria. de'a aciias întreprindere s’a evi
dențiat p in depâ irea normei cu 51 
la sulă. Tot ta U.M.S. Cugir s’au 
mai evident al prin depă.i i de nor
me. corec'.i udine, s r ;u nta, surit 
organizatoric și inobi i. a or în mun
că. muncitoarele I ea Ala ia, Muja 
Maria. Micu Ana, Voina Veronica

și Dinicu Ana.
La Astra-Oiăș ie 13 mun roarc 

au p-estat 311 ore de tnuo ă x o un
iata p. n ru curați ul interior al uzi
nei ia la' UF 11. Hunedoara, 14) 
inunciloa e au e'vc uit 5'0 ore de 
muncă voii n a a coiribuînd as'fel 
la in e Ini ea p a u ui de p oduca 
ție. ' i câ tis-a ea drașc-u ui produc
ției. aco dat de Uniunea Me a o-Chi- 
mica in întreceri e iu ce elalte uzi
ne mela'urgi c.

Ai este reaizăii în producție is- 
vo Ase din noua aii udine in munci a 
femeilor noaslre care imp c indu-ș> 
eforturile cu a e întregului popor 
lupii fard preget p n ru grăbire*  
construire! bazelor soc ia ismului io 
tara noastră. .

TELEGRAME EXTERNE
0 nouă victimă a clicii Tit» Rankovici

Arestarea ma oru'ui Branlo Vukelici 
unul din luptătorii de frunte ai 

mișcării de eliberare din Jugosavia

Marinarii brit nici 
se solidarizează 

cu docherii greviști 
din Statele Unite

UNIUNEA SOVIETICA 
esfce țara cu cultura cea mai 

avans-tă din
Conferința tov Z «furia Stancu despre recenti riztfă ♦a-utu în (J R S S.

A BUCUREȘTI, 22 (Rador). — l.a
fata oamenilor de a lă și cultivă din.
Capitală, tav. Zaharia S.ancu, p e-
wedintcle Societăț i Scrii o:i'.or dini
România și D e-.o: Gene al a' Tea-,
Irului N-.țora'. a coti e ențiat erii
li Teatrul Național Comedia, fă â :dt
o da e de seamă de un deosebii i t- 
teres asupra că'ă oriei pe ca:e a 
£ăcul-o Ia Moscova ca iivia. al 
VOKS.ului p e iun și cu pri ejul săi*  
bătoririî a 50 de ani de existență a 
Teatrului de Artă din Mos ova Tov. 
Zaliaria S ancu a asls.al de^isemenel 
la marile serbări orilejuite de cea

a 31-a aniversare a Mareî Re
voluții Socialiste din Oclomb ie.- 
et-ipa ce a arătat rea'izări.e Tea-

trului de Artă din Moscova, tov' | 
Zaharia S ancu a vor! it des; re ma
rea bibliotecă „Len n”, muzeele, 
concertele șl spec’aco ele de teatru, 
sublini,nd iulie al.ele că o carte im 
Uniunea Sovietică se epuizează î.i 
câteva zile, că o piesă de tea ru sa 
repelă luni de zi e pe.i ru a se pu
tea atinge cel mai înalt nivel -,i a 
evidenț'at marea se e de cu' u ă a 
oameni o: soviet ci. Cu deos bi.ă bo
găție informativă, conferința iov. 
Zaharia S.ancu a scos în e.idență 
faptul că Uniunea Soxie ică es e țara 
cu cultura cea mai avansată dlrt 
lume unde toți cei ce muncesc de
pun eforturi pentru î..f ori ea și s.ră-< 
lucirea ariei pusă în slujba popo
rului. «

armata activă. Intrând du
pă războiu în diplomație, 
Vukel.ci a fost trimis ca a- 
tașat m litar la washington, 
□nde în 1916, a'primit ti Iul 
de cons lier diplomatic. In 
vara aceasta Vukeli'i a fost 
rechemat din Otawa la Bel 
grad, pentru ,;consultări” | 
și a fost arestat pentru fap
tul că Spr jină Rezoluția Bi 
roului Informativ al Parti 
delor Comuniste și Mun ito 
rești cu privire la situația din, 
Partidul Comunist din Ju 
goslavia.

Condeiul canadienilor de o 

rigidă jugasa-ă a adoptat 
o rezoluție în care condamnă 
cu asprime a țiuni'e crimi
nale ale clicii ’Tito-Rzțnku» 
viei. (

(Radonț). —|
,,Ed in n oi t"

Otaîwa, ,22
Ziarul jugostav
care apare la Toronto,\anun 
ță că la 28\Septembrie clica 
lui Tito a arestat (pe maio 
rul Branko Vukelici, unul 
dintre luptătorii de frunte 
ai mișcării de eliberare din 
Iugoslavia. Ziarul arată că 
Vukelici, a fost urmărit de 
polrțh din J goslavia mon'r*  
histă de dinainte de (războiu, 

| fiind arestat ca luptător pen 
i tru cauza clasei munoitoa

re. ' ,
Vik-lici a fiptat tot tim

pul războiului împotriva fas 
ciștilor, a fost de câteva ori 
răn t și decorat cu cele mai 
mari ordine ale repub icii și 
în cele din urmă ța fost îna 
intat la gradul de maior în

l LONdRA. 22 Rador).,l7n 
număr <le 900 membri ai e 

chhpajul transatlanticului 
Quecn Elisabeth, au părăsit 
xasul puțin timp înainte de 
plecarea în cursă'în senin de 
sol daritate cu doclierii gre
viști dela New-York.

Restul ech pajului a hotă- 
rît să declare grevă în cazul 
când societatea proprietară 
își va menținediotărirea de a 
îndrepta vasul spre portul 
Haiffa țâre din cauza greve 
lor inlocuește portul New- 
Yoik.

I

F ance Presse anunță 
trupele Kuomînta g lui 
primit o puternică lovitură pe 
frontul dela E t de Sd»Chow,

că

au
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Ord nul de Zi dat de Ministrul 
For'elor Armate ale U R.S.S. cu 

prilejul sărbătoririi zilei A'lieriei
MOSCOVA. 22 (Ridor). Or

dinul de Zi dit de Ministerul For
țelor Armate ae U.R.S.S. cu pilc 
iul sărbătoririi Zilei Ar.ileriej 
»uune următoarele:

Tovarăși arii eriști și muu i ori 
din induslria p ese'or de arieiie!

So'dati. marinari, sergenți și s b- 
of ițeri! I

Tovarăși ofițeri generali și a- 
nirali!

A..1.1 -i j-oporul sovi -ti i 
forțele sale armat:? sărb.Ti 
rest Zt.ja zXrtileriei ș’. mar 
eliea/ă s.» cesrl arti'e i 
,nr și muncitori’or clin m 
dustria pieselor de arti’erie 
?n consol darea pateri '•om 
hat ve a to ți lor armat ca"f 
Patriei noastrc-

tfă £ol cit cu ț:ri'ejul ar 
M-et sărbători Ziua \r 
rilerit i. Urez fi -.rso-^n. I ■] 
din artilerie, forțelor arma 
munc. tor lor și mun itoare 
for, desenatorilor; techni i 
epilor =i irțj-'neri^r din 
industria pieselor de arti 
leric, notn s ic țese pe ca’ea 
rlesvolt ir i mai departe -i a 
r-onsol dăr i io-ț i omb" ti’-’e 
ec artileriei s - btic?. I’iutr.’ 
Ziua Artiieri i, ordon :

Astăzi, în ziua ele 2< No 
emhrte se vor trage .*o  de 
salve de tun în Capifa'a l'Ja 
triei noastre, Mosco/a; m 
can talele rcpublii i’o- 'tr.i > 
nale și în era; e'e Leniiingrad 
Stalmgrad. Sevastopoi, i Me

La p'minerea sindc^telor cehoslovace 
0 comisie a Federației Sindicale 

Mondiale va anchete cauzele isbuc- 

nirii grevelor minerilor francezi

Braga, 22 (Rador). A 
gentia cehoslovacă d? li i 
apuntă că Co.is liu Cent al 
al Sindicate’or Cehoslo . a- e 
a prop.is Federației Sind ca 
le Moridia’e să numească o 
corn sie < -e să o- hetme 
cauzele izi : ii greve'o: 
m nevilor t ne 1 și d- s ă.u 
rarea acestor gr ve. Fcd •; 
ția Sindicală Mondiala a a

Mișcarea grevistă în coi’tinnă 
creștere la Shangha!

SHANGAI, ?2 (Rador). — Co .- 
form unor știri pab i a e de p esă, 
pi.e nul chinez 1 te t o cală să a 
măsuri împolii a mișcări gre\i e Ia 
Shanghai, ca.e este în con.i.iuă creș
tere.

North China Dii'y Nc*ws  cons
tată că si u.iția încordată din o as 
/a agravat si mai mu t în u 
cere-’ sindi'-a'e'or de a re mări

sa, lial-arovsk; Novosibi. 
ISverdhf sic. (' «C’ki; M<4'> 
•uv și 1 ula.

Trăască în vc-ci artiieri , 
sovietică 1

Trăiască în ‘vei i. fo:ț' ■■■
noastre armate 1

Trăiască în veci put-mi
noastră Fat i?l

Trăiască în veci gCverH’iJ
nostru sovietic 1

ITăiasr.î în veci l'a ti Iul
Comunist Pol. evi< al I mu
nii Sovi; tice:

Trăiască în veci .Marele
Stal n, ins, ir; to: u -i organi 
zatorul vito ii’or noastre 
făurtorul putjfni' i arii r i 
sovietice, < o; Muică'’.• ni 
îAvățatori.l nostu!

Ministrul Fo.ț or Alinate 
ale URSS-

Mareșal a) Uniunii Sovi.- 
tice,

bulganin.

Sărbătorirea zilei Artile
riei în lln unta Sovietică

Moscova, 22 (Radon.
In ziua de 21 Noembrie, no 
•porul sovietic a sărbători. 
Ziua Artiieri î. Pretutindeni 
picț Ie și străzile ora.elor ta 
satelor an fo t împodobite 
< u steaguri roșii. Serbările 
'poprilare s'au >pre’<-’aigit 
până noaptea târziu-

cep'at aceas’ă p.opu.rre. 
Actualmente este pe ca ■> <1 ■ 
a Lia biata o comis-une fo- 
mata d n reprezentant i sindi 
catelor din Ang'ia, Statele 
irnte si Cehoslovacia, Bel 
gia, Polonie, i Ungă ia Co 
misiunea care va vi ița re 
giu.iea unde au i.ri.-u it gie 
ve ș, va cerceta s t. ațiâ !a 
fața locu ui.

caîarii'e și de a acorda alo-.bț'iî 
spe.'iale. Sindical ș ii mo ivează a 
ceasta cerere prin di erența excesiv 
de mare dintre cosiul vieții și sa
larii. care sunt foar e scă?u e.

După gie a pro'esori or din șco
lile hiedii. Vine i s’a produs g eva a 
cinci mii de învăță ori ca e cer mă
rirea ra’ari or si rații cr a imenlare.

Anii ersnrea a 3C (ini (Ic’a întemeiereă 
Pcrliduiui Comunic Urinar

In urma politicii sale justn Zartidui Comunist Ungar 
a devenit cea mai mare forța pontică a țârii 

a spus wa hias Ralcosi, secretarul perorai al Partidului ce or ce Munc<sc <Pn Ungaria

BUDAPESTA. 22 (Rador). - In 
■aiua de. 21 Noembrie, întreg poporu.'i 
«mirai în frunte <u clasa munci
toare a sârbă orit a 30-a ai iveifarU 
** Inlcmeerii Parlidu'ui Coibur.iit 
Ungar. Iri loa e organizații e de 
Partid a'e ParJdului celor ce nrun-

Mejaritatfa infirm® cu cara a fost objinu*  
vctll de înc^edare dovedxr.te câ

Cel de a tm’fa guvern Sotulis 
nu-și va put a prelungi exist' nța

A I !• NA. 22 Rador).
Fi-inC; l’r Si anunț 1 ă dup 1 
o ‘-<-d nțâ d osebit d, (agit )t:i 
gut emul Sofu,is 1 izbutit 
să obțină votul de jucr. d r . 

■I ' 'umerii cu o m ijo i'.ate 
de Un singur vot i faț<» 
d< i;7-

!'rri dcuutați ;;i opo i*iei  
nu au j.utut l.ia parte' la vot 
soșjnd după încli der„a cur 
ținui ui.

După terminarea ședinței, 
Camera a intrat în vacanță 
până la 1 l ebrtMirie ipap. 
n.Jajor.mtea infimă cu care a I 
fosi obț’n.ut votul de încre I 
ftffir,!>’3SE:'K:7s£UaSK’’.5'ft HJTÎSf.’ȘB I

ijIlK1NG, 22 țRador'. - I 
France I res e trin mite: Au ' 
torit ț le Ku mi 1 an u ui | 
f.uni.ică u începere d Luni 
■ja fi proclamată sta.rea de 
ased u în regi .mea Peking- 
Tîentain.

Buletin extern
BERLIN , 22 (Rad >rl.

După cum comun că agen 
ția ADN, minerii d n zona 
sovietică .» Germani i au 
cele t. t bani pen ra fondul 
de ajutorare a minerii r gre 
v ști din Franța. Conducerea 
sindicatului rr,in?rilor di 1 zo 
na sov et că a ti ins m'nrti 
lor francezi un prim ajutor 
de 150 mii mărci.•

1 Dopă cum anunță o m
legramă, în zone’e america 
ne de ocupație din Aust ia. 
și Germania, se rccrutează 
în secret foști ofițeri nazi 

' Ști pentru armada țărilor a- 
rabe pentru a lua parte ja

1 războiul împotriva St.iau. ui 
i Israel. 1 >

cesc <iin Ungaria In Uilrcprinder*  
și la sa,,- au avut loc meeiingu:' 
• on,aerate aniver arii în'emei rii Par- 
liiluh'i Comunist Ungar.

20 Noembrie a avut loc Ia- 
t'iid.-me la un ma-e mee îng a! P.ir- 
lirlnlul ce'or ce mun esc din U. ga i;i

1 d-ivcd t.- că < ei <1 ■ a!
I a gt*.  <■ n Sofu'is nu-,-i , 

c-s nute 1 prelungi exist nta j 
di;- .i t< . .1 k ac nței
1 jil nm-ni-ire. In felul acesta ' 
. Jorijița de a vedea mi 
guvern : lab 1", expri nat. d<- 
ano asadoi ol amer can dea 
-■'•tena înainte de inci.^xmea 
votului nu ti fost dcioc r 
I -. ată.

„Nu exista nici un metiv 
întemeiat pentru a s soen 
activ tatea Federației 
Sindicale Mondiale"

Rezoluția C.G.M. din Franța în leg tură cu înt i- a 
Consiliului General al Sindicatelor Bnt-tnice de a • e 

suspendarea activității F- S. M.

PARIS. 22 (Rado-). — Di'ă f ind 
inlentia Consi.iu iâ Grneral ci Si ici-

alarmate: ita'ienekM rtD» va 
■.i;it t Staicle Uri'--, unde va
rămâne aproape două săptă 
mâni iiind î.iv tat de genera 
lu! Bradley, șeful jjarehn 
Stat Major al armatei ame 
ricane.

*
iu alegeri’e pentru coa 

ducerea sindicatului mun ito 
r lor și funcționiri or din 
transporturi dela Bari; lista 
comună a corn mi ,ti lor și 
soc.aliști.or a obținut 99 la 
sută, din voturi, democrații 
ere t.ni nereu.iad să obțină 
decât restul 1 la su.ă.

Pi«-.cdinl<h l’.riduui. Arpa’l 5z-vi 
lra<its in euvân arca a dr d hi- 
dere a arălat ii uni'alea -lașei 
mun. îtoa e din Ungaria pe«vru cară 
a li'irtat in totdeauna P- udu Co 
rnunist Ungar e a uni realizata.

‘ I a sul.Lniat că lupa dâ za si 
neîn viată - co.niu aș i or din Uo 
gana. a înlâiit c-anul r-\oluț.r,nai aJ 
,ian munci.oaie din Ungaria si a 
«drobii trâda'i-a. corupția i <>p< ■ • 
nisrnul.

Di atomi a in lieiat aratâud uo 
nr- tuitul sp'li-u pi mi) de • a.*«  
muncilua e din Ungaria, d.n (uriea 
mreelui P ir id Comunist (b; al U- 
R S.S. ei a r-aitideor -omun - e 1 a- 
testi

A vorbii apoi Me.ze'arul gv.a-ral 
al Paitidu ai ce o- «t muncesc dn 
Ungaria Ma'ias Rikosv, circ a t e- 
cut în revis.ă luj a Pipijului Co 
munisl Ungar in pe i iada Revo u- 
(iei 6ov:e' e din U.iga ia l i ixiLa 
oaJa regimu'-1 i !'*'  Horly, când co 
munis ii e-a 1 si Iii să ac 1 en In 
ilegalitate, ți lupa du ă u nai- 
țiunea din țară gr rată in jirul par
tidului mi-i or a u. rieni , ubl umj 
că a'egeri e parlamentare de an > 
trecut au ară at ci în urma poh- 
(i ii sae juste, P ,r idul Comuni-l ■ 

llevenil rea mai mart forță |«>.v- 
tică a țării.

cate'or Bri anice de a cerc s s,«o 
da ea pr lima de un an a a ivi ițit 
Federației S'ndi ae Mordia e. Corr.U 
«ia Administ a ivă a Con'ederati<| 
Gunerale a Alun ii din F.anța a 
pub'i al o rc'o'uție în ca-e s b'i- 
niază că nu e ,i ti nici un mo iv i r. 
temeiat pen ru a stt-penca a.tiv tatea 
F.S.At.. întru â aceas a a urrrr.t tcț- 
deauna cu fide 1 a.e princh'ti e co 
Drinse. în sta u u! adoptat ti 1 (5.

Cerni ia Ad.nin’ tra i a a CO M. 
din Franța sub inia ă că d icu I tilu 
actnr'e pot fi învin e dacă o g, i- 
zatiî e sindica e a iiia e Fcde-a iei 
^indica e Mondiale vor av a dorin
ța de colaborare.

. Re7o'uț a corsta'ă cu regret cl 
6Îndi ate'e trtlan c ■ î icca că să f - 
dmole F S.M. pe un d um f rvorabi) 
guverne'or bjrgheze.

In încheiere. Corni ia Adminis r»- 
livă declară că cla a muncitoare din 
înl.eaga lume are interece comund 
atîi în ce privește condițiile sale de 
existență cât și apărarea liber.țiă.oi 
ți a păcii.

CGM. din Franța declară că este 
botărî.ă să sprijine menț nerca Fe
derației Sindicae Mondiale si 
desvolte activ i.atca ei.

Tip. .J’rogreșul" — Deva


