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SOARELE isvor de viată și lumină

•<k
ÎNTRUNITĂ IN MARI MEETINGURI

*

i

«

W-

întreaga populație 
și-a manifestat cu 

VICTORIA

a județului Hunedoara 
însuflețire voința pentru

A FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE
Sâmbătă și Duminecă, toți candidații F.D.P. din jud nostru

de Sâmbătă 20 și Du- minică 21 Martie a. c-, în întreg) județul Hunedoara au avut loc mari 
in cadrul campaniei ale- gerîlor pentru Marea Adunare Na- țională, — de care ne inai des- 
câteva zile, — £ care masscle populare participând din ce în ce mai masiv și au manifestat

In zilele 
meetinguri 
part doar 
tot mai însuflețit bucuria pentru ma- rele eveniment din ziua de 28 Mar- tie.

Pretutindeni, aceste adunări popu- lare au fost și un prilej de veri- licăre a dragostei și încrederii pe 
care nrassele largi de alegători din județul nostru le acordă Frontului Democrației Popul ire și igmdidațil-r 
săi în viitoarele alegeri.

La Simeria, importantul centru fe
roviar, nieetingul de Sâmbătă d.m., 
a celor câteva inii de cetățeni, s’a 
ținut pe Stadionul Șportiv C.F.R. 
„Cllivu Stoica”.

Erau acolo muncitorii „și corpul 
fechuîc — ad-fiv al St. Central C. 
F.R. cu muzica in frunte dela At. 
Vagoane-Triaj, dela Mișcare, Depou, 
întreținere, etc., populația localnică 
și din jur, tineret, femei, — plini 
de însuflețire și totodată de nerăb
dare de a asculta cuvântul tov. A- 
lexandru Drăghici, membru în C.C. 
al P.M.R. și candidat pe lista F.D. 
P., în jud. Hunedoara, aflat în m j- 
locul lor.

Deschizând meetingul tov. Bodea 
loan, membru în comitetul org. P. 
M.R. Simeria, după ce a salițtat 
prezența tov. Drăghici, a făcut o 
scurtă prezentare a undidaților lis
tei F.D.P., în frunte cu tov. Gheor- 
ghe Apostol.

In numele femeilor, tov. Bistrian 
Amalia, secretara secției culturale a 
U.F.D.R. Simeria, schițând luptele 
duse de femei în trecut pentru e- 
mancipare, drepturile ac-ndate de

guvernul Dr. Petili O roza și cele 
pe care Constituția nouă le va con
sfinți și adânci, a arătat că „azi 
femeia e lucidiă, a căpătat matu 
ritate, politică, știind să facă deo 
sebire între democrația adevărată 
și falsă democrație” și că „astăzi 
femeia ia pane aciivă la desbaterea 
problemelor de bază ale țării 
rezolvarea |oi”.

Ip continuare, vorbitoarea a 
femeilor simeriene să știe să 
sească cunoștințele câștigate, 
slujba asigurării liniștei și bunei 
stări a familiilor lor, a țării întregi, 
în slujba păcii, dându-și la -8 Mar
tie votul listei F.D.P.”.

Tov. Mihă lescu Aurel, secretarul 
org. locale a P.M.R. $i-a început 
cuvântul prin a axata marile reali 
zări ale guvernului Dr. Petru Ciro
za. subliniind realizările pe plan 
lo.al din care citează: Construirea 
marei hale de cazangcrie la At. C. 
F.R-, împroprietărirea țăranilor pe 
fosta moșie a lui Ocskav, repartiza
rea celor 270 locuri de casa mun
citorilor ceferLti și a|(e e.

Prhuit cu flori, tov. Alex. D ă-

și la

ceri t 
folo 
„în

Cui dăm votul și încrederea noastră
S U-d "V ilismi 

miner din tată în fiu 
membru în C. C. al P. M R

Pe Suder Vil/am, minerul
Jiului — numele iui trecând
în centrele m’niere.

din 
chiar

Lupeni, îl cunoaște întreagă Valea 
și in celelalte regiuni și în special

au luat cuvântul îngfața alegătorilor

ghici a fost timp de câteva minute 
obiectul unei însuflețite manifesta
ții de simpatie din partea marei 
inasse de cetățeni.

Făcând un bilanț al realizărilor 
pe linia Propun. i|or P.C.R. și a 
celorlalte mari prefaceri prin care a 
trecut țara noastră, cari pe plan 
politic au culminat cu trecerea dela 
Statul monarhic la forma nouă, su 
perioară: Republica Populară, tov. 
Drăghici a scos în evidență mo 
tivcle pentru care .orpu[ ele.toi al a 
fost convo.at înainte de eeprirarea 
celor 4 ani deja trecutele ah I 
parlamentare.

„Debarcarea monarhiei nu 
fi putut face —ț a tepus vorbitorul 
fără să fi fost înlăturate mai în
tâi dela conducerea vieții noastre 
Stat acele c alegorii sociale care

(Continuare în pag. ll-a)~

1
luvarllșu! Alexandru |JrăghiJ, c.ia 1 
ilidat al |-, D- P. vorbind ceferiști

lor din Simeria

însuflețiți de conținutul proectului de Constituție, în întâmpinarea alegerilor

Minerii din echipa lui Pop Ludovic din Petrila
au stabilit un nou ■

Miner din tată in fiu, Suder 
liam avea doar 11 ani, când, 
buind să înfrunte greutățile vieții, a 
intrat întâia oară în mină. Talal sau 
câștiga puțin, acasă lipsurile erau 
mari și fam.ba trebuia ajutată. Ast
fel, din copilărie el a simțit mize
ria și exploatarea cruntă la care 
statul burgbezo-moșieresc osândea 
poporul muncitor.

încadrat de îndată în sindicat, deși 
tânăr, luptele din 6 August 1929, 
— masacrul dela uzină — din Lu
peni îl găsesc în primele rânduri 
ale celor ce și revenei.au drepturile. 
Rănit, Suder e nevoit să stea, ziua 
in mină iar noaptea ascuns prin pă
duri împreună cu alți mineri hăituiți 
de copoii Siguranței.

Atunci s’a călit el șl mai mu'I în

Vi- 
tre-

(Continuare in pag. IV-a) Viliam Suder

(Prin telefon 
noștul din 
man și V.

PETROȘENI, 
mele zile ale 
lui de Constituție 
nele de cărbuni și instalațiile de de
servire au luat un iițm de dezvoltare 
tot mai însuflețită.

De atunci încoace, considerând 
campania electorală pentru alegerea 
celor ce vor da formă deiinitivă 
viitoarei Constituții, o caiupai je de 
ridicare a țării noastre, minerii Văii 
Jiului au ridicat întrecerile lor în 
producție la un nivel mai înalt, mai 
cuprinzător.

In spiritul acestei tjiunci mobili
zatoare, doborând recordul recent 
stabilit de tov. Damian loan din 
Lupeni care și a depășit no' tna cu 
200 la sută sub îndrumarea tov. Gli. 
Fericeanu, membru în bi oul j de- 
țenei P.M.R, Valea Jiului, David 
Alexandru, secretarul org. P.M.R. 
Petrila și ing. Eoicu Leonida, șeful 
exploatării, minerii dîu Petrila au 
realizat un nou record, depășind cu 
mult pe cel stabdit de tov. Dimian.

In noaptea de 20—21 Martie, tov.

dela corespondenții 
Petroșeni, 1, Her- 
Mureșanu).
21. — Imă In pri- 
publicării Proectu- 

munca în mi-

record în producție, 
cărbune

miner Pop Ludovic dela mina Pe 
tifla, împreună cu echipa sa eoni 
pusă din 5 oameni, după lungi și 
minuțioase studii și pregătiri, jntro 
ducând in nirn.ă un siste.n de ex 
plotare utilizat de S'alianov, au 
reușit sâ extragă in tințp de 8 ore 
de muncă o cantitate de 101 tone 
cărbuni.

Repartizată pe cei 6 membri ai 
echipei, această real zare de 161 
tone ne dă o produ.ț e individuală 
medie de 28,5 tone, cccace întrecâ id 
de șase ori noma zilnică stabilită 
unui om, 4,5 tone, depășește chiar 
și norma zilnică de 27 tone a între 
gei echipo.

Această însemnată realizare, si- 
tuează pe tov. Pop Ludovic și echi
pa sa de mineri nu nanul în frun
tea muncitorimii din Vaka Jiuluj 
ci din întreaga țară.

Ea vine să demonstreze încă o 
dată și mai; grăitor ca oricând 
marile prefaceri prin care a tre
cut mun itoiimca noastră, liberă 
stăpână în țara sa R. P. 
dependentă și felicită.

Ea vine să arate felul 
care p o po r ui muncitor

realizând 161 tone
în 8 ore

-R.
și 

în-

nou în

țelege să-și desiășoare campania e< 
lectoială pentru .lege.ea Marei Adu
nări. Naționale care va da țării 
Constituția dordă de popor, în in
teresul său: prin muncă pentru ri
dicare spre progres și bunăsare.

Corpul universitar din Ro
mânia protestează împo
triva arestări savantei 

Irene Jolliot Curie
BUCUREȘTI, 2-2 (Ager- 

presf. Membrii corpului uni
versitar clin România au seni 
nat un protest împotriva are
stării savantei Irene Jolliot 
Curie în care condamnă iste
ria beligerantă din America, 
proclamând solidaritatea cor
pului profesional universitar 
din Republica Popula: i Ro
mână cu marea savantă ți 
ptătoare pentru democrație, 
arestată în Statele Unite.

Protestul este semnat de 
ioo profesori universitari

revenei.au


2 ZORI NOI

POP IV
Jucător do II ani în Divizia Națională A.

Urmărind cu aten(i<‘ jocul deJri 
țurat ,.de formația minieră JIUL, 
se poate u;or obseiva perseverența' 
și efortul depus de jucătorul, cârma, 
mulți dintre sportirii spectatori nu 
t au reținut probabil decât numărul 
„4” cel poarta pe tricou. Urnitril) 
puțin, se poate remarca ușor jocul 
corect cc-l prestează acest jucător, în 
decursul unui matcli, și țmuta cu 
adevărat sportivă ce o are fața 
de jucătorul advers.

Acest jucător este halful dreapt i 
POP IV,

Este adevărat că numele lui n’a 
fost trâmbițat de ațâtea ori ca și 
al cețor dela înaintare, cari tmrclica 
zi goaluri, sau ca al acelora din a 
părare cari încă au mal ușor posibi 
litatea de a șe evidenția,

Dacă jucătorul Pop IV nu 9c 
poate mândri cu o marc redamă ce 
0 au alți jucători vedele — false 
sau adevărate —, se (roite Insă 
mândri cu un alt fapt, ce puțini 
jucători din țară il au șt anume, 
joacă In prima divizie de t'ootbal! a 
țării (R 11 ani, fără ca să fi

C. F. R. B. ■ Jiul 6-1 (3-0)
(PETROȘENl: prin tele 

fon dela Corespondentul no
stru I. Herman).

In fața unui public nume
ros și pe teren desfundat, s’a 
disputat în localitate matchul 
de foot-ball dintre C. F. R. 
București și jiul, din Divizia 
Națională A.

In prima repriză,' Jiul, a 
dominant foarte puținj fiind 
la discreția ceferiștilor bucu- 
reșteni, revenindu-și în a 
doua jumătate a' reprizei a 
doua.

Unicul goal al Jiului a fost

C.F.R. Simeria-C.F.R. Turda 2-1
In cadrul Diviziei Naționa 

le B. Seria IV-a, s’a dispu
tat la Simeria matchul de fo
ot-ball dintre echipa locală 
CFR Simeria și CFR Turda.

Jocul începe în nota de do
minare a gazdelor, care după 
io minute, reușesc să des
chidă scorul prin Pleșa.

Dela marcarea primului 
goal, matchul devine; mult 
mai interesant, echilibrând în 
oarecare măsură jocul—care 
din păcate a fost presărat cu 
mici durități — și în care no 
tă se termină prin repriză.

La reluare, ambele echipe 
presează — unii căutând să e- 
galeze, iar ceilalți să-și mă
rească avantajul — și într’a- 
devăr oaspeții reușesc să ega
leze, după ce Jurca — CFR 
Simeria—comite hands în ca 
reu și arbitrul acordă lovitu 
ră liberă dela ii m.,

Egalarea convine oaspeți
lor cari caută să mențină sco 
rul obținut, dar simerienii reu 
șese să mai înscrie ultimul 
punct al partidei și în ace
lași timp goalul victorios prin 
Filimon, care marchează cu 
patru minute înainte de sfâr 

fost vre’odată pedepsii sau avertizat 
măcar,

A debutat in prima divizie la Clu 
hui Victoria din Cluj, după- care a 
(jucat la Mica Brad, și li JIUL, 
La toate aceste echipe a jucat cu a 
ceiaș dragoste, cu trup și suflet.

Jucâtoru| Pop e>țe un funcționar 
la Soc, Petroșani, unde lucrează pen 
tru măiirea producției cu mintea, 
alături de coechipierul său mine
rul Szi|aghi, sudorul Cricovan și 
alții, cari lucrează cu brațele.

De asemenea jucători are nevoe o 
grupare și nu di t ac i cari atunci 
când nu I se sari face o pretenție 
neîntemeiată peste noapte îșt ,,ia:i 
geamantanul yl pleacă’’.

Numai cu asemenea jm-itori tari 
(iu la culorile clubului la care joa 
că, se ca puica întări și desvolta 
sportul Popuțar în Repilbll a noa. 
stră. Numai cu astfel de jucători 
se va putea lichida profesionismaf 
care împiedecă desvol:ar< a sportului 
in tnassele largi populare.

Vâsle Mureșanu

marcat de I’araschiva, dintr’o 
greșală comisă de Justin — 
portarul bncureștenilor- —

S’a resimțit lipsa lui Nicșa 
Care n’a putut juca fiind acci
dentat, precum și a lui Mir 
Cea Popescu care a fugit la 
echipa Unirea Triculor din 
București. Cauza înfrângerii 
se datorește în mare parte 
și inexistenței, totale a liniei 
de atac.

S’au remarcat dela învinși 
Paraschiva, Silaghi, Balog și 
Pop, iar dela învingători Ma 
rian, Lungu, Filoti și Mari.

șitul matchului.
Cu toate că majoritatea a- , 

cțiunilor și a fazelor pericu- 
luoase și în acelaș timp si spec 
taculoase au fost furnizate de | 
gazde, trebue să menționăm ' 
excelentul joc de câmp des- 1 
fășurat de ceferiștii din Tur- 1 
da, care au găsit însă în a- j 
pararea simerienilor un ob
stacol greu de trecut.

*
Echipa ceferiștilor din Tur 

da s’a. prezentat pe teren cu 
SOARELE cusut pe tricou, 
devenind prin aceasta atașa
mentul lor față de Frontul 
Democrației Populare și în
crederea lor în* victoria din 
28 Martie a. c..

Societatea Titan Nădrag 
Călan exploatarea Mine 
lor Teliuc 

angajează de ur- 
g iițâ 2 mecanici 
conducători de Io- 
C m> Tlvă posedând 
toate actele necesare.

Divizia Națională A
In cadrul Diviziei Naționale 

A etapa a 7-a s’au lar»giitrat 
următoarele rezultate tacbnlce :

Buc. Ciocanul—F.C Ploeitl 2 0 
» A.S Armata—RATA 2 0
, Oțelul—U.Tr. MA.I. 3-2

Cluj: „U‘ — Dcrmala 1 1 
Cluj: C.F R C,-C S.M M. 1 I 
Petroftnl: CFR. B.—Jiul t» 1 
Ticnl/oara: 1 T A,—C.F.R.-T. I 0 
Oradea: Libertatea - Diatrib 0 0

Divizia Națională B.
SERIA III a

Arad: AMEFA—Mica 2 1 
Lupanii Minerul—C, S. M. Lugoj

3-0
Fardinand: Metaloaport -1. M. S.

Hunedoara 3 2.
SERIA IV-a

Sighet: Tlia C. S. Anlnoaea ne- 
dlaputat.

SPORTIVI

VOTAȚI
LISTA Nr. 1

cu semnul

Sâmbătă și Duminică candidații F. D. P. au luat 
cuvântul în fata alegătorilor hunedoreni

(Urmare din pag. I-a) 
inscâunat-o — șl pe care poporul 
a avut grijă să-i inl'.ture la timp’’.

Și mai departe: „Reacțiunea, as 
cuțit loviri de popor a fost dobo
râtă la pământ, —- dar n’a fost 
totuși de.i.-.iliv li hidală. Nu putem 
spune că nu mai avem reacțlune in 
țară. Ea mai exista, dar fără a a 
vea o cât de mică încredere în rân 
dul massețor popul :re. Ea nu mai 
este pre/entă ca un partid politic 
ci a degenerat înti’o bandă de salo 
tori”.

Chemând tnassde la vigi'ență pen 
tru curma ea tuturor înceriărilor de 
manevre ale reaițiunii, tov. Dr. glii 1 
a arătat că alegerile de acum, me 
nite a consolid» noua formă de 
Stat, pe care pGjo-ul ,ia ales-o sin
gur, trebue să aducă și definitiva

Tov. Gh Apostol a vorbit
Hala secției de Trasaj a 

uzinelor I, M. S. Hunedoara, 
devenise aproape neîncăpă
toare pentru muncitorii, te
hnicienii și funcționarii care 

s’au adunat aci, spre a saluta 
în mijlocul lor, pe primul can 
didat al F.D.P. în județul no
stru, tov. Gh. Apostol, pre 
ședințele C. G. M. și mtm 
bru în biroul politic al C. C, 
al P. M. R,

Lozincile drapelele și por 
tretele candidaților cu care e 
ra împodobită sala, ii dădeau 
un aspect de sărbătoare.

Meeting-ul s’a deschis prin 
cuvântul tov. Gh. Bosică, pre 
ședințele Sindicatului I. M. 
S- care salută în numele sa- 
lariaților uzinelor, pe viitorul 
lor ales în Marea Adunare 
Națională.

Tov. Săbău Liviu, preșe
dintele Comisiei de Produc
ție, arată creșterea neconte
nită a producției în aceste 
întreprinderi, tuându și anga

jamentul în numele tuturor,

Intr'un cadru InâlțMor

Tineretul din Deva a deschis 
Săptămâna Mondială a Tineretului

Sâmbătă 20 Martie a- c., 
tineretul din D< va a de < bis 
„Săptămână Mondiala a i i 
nc-retului”,î jnr’un cadru deo 
sebit ele înălțător.

In dup.» amiaza zilei, tine 
retul a lacul o marc manii1’ 
stație ])e străzile orașului, du 
|>ă care sa ținut un meciing 
în sala cincm itogralului „Pro 
greșul".

Deschizând mcctingul, ]o 
1 ot. Malacu, președintele or 
ganizației județenei F. N. T 
D. R. a vorbit despre unpor 
tanța „Săptămânii Mondiale 
a Tineretului", despre eroic.1 
luptă de eliberare a tinereii! 
lui din Grecia. China, Spa 
nia, Vietnam și alte țâri, te 
întâmpină s.lpt. mondiaj 1 
a tineretului prin luptă de e 
liberare, de sub fascism și 
desrobire de sub jugul impe
rialismului anglo american.

I’e plan intern — continuă 
vorbitorul — săptiimâna mon 
diala a tineretului coincide 
eu intensa desfașurare.a cam 
paniei electorale, in care ti- 
retul trebuie să lupte pentru 
asigurarea victori- i F. D. I’. 
in alegeri, prin care tineretul 
din țara noastră își va clădi 
un viitor fericit.

Au mai vorbit din partea 
tineretului studios elevul Ma 

licludarc- a bandelor celor cari au 
asuprit, jeluț și expbat.it poporul.

In aceatlă direcție alegato )1j. le 
revine sarcina de a munci tot mai 
activ fiecare în locul de muncă la 
care se afli, de a lamuri poporul 
de necesitatea sprijini ii in alegeri 
,a F.D.P., singura forță p. I ică ca 
pabila să ducă cu succes R mânia 
pe drumul pe ca e a po nit cu I10 
târâre la 0 Martie 1945.

Tnmultu] de aplauze și urale 
care cei ce au populat rtadi.inid au 
subliiiniat cuvântarea <; aciuatul, t 
lor drag, tov. Alex. D.ăglii 1 au 
fost mărturia hotărâri lor de a 
susține tot mai a tiv F.D P. de a 
asigura trimi.e ea în Mu ca Adunare 
Naționali a câniiJa ilor li<tei F.D. 
P., de a vota cu in.redcre SJARE 
LE, isvor de viața și Untn'a.

nun ci lorilor din Hunedoara 
de a împleti lupta lor pe plan 
economic cu lupta pentru a- 
sigurarea deplinei victorii a 
F. D. P. în alegeri prin vo
turile lor și prin munca de 
lămurire ce o vor duce cu a 
ceast" ocazie.

In aplauzele care exprimau 
marea bucurie a asistenței, 
a luat cuvântul tov. Gh. A- 
postol, aducând tuturor, sa
lutul conducătorilor F. D. P, 
După ce trece în revistă ma 
rile transformări politice, e 
conomice.și sociale care au 
avut loc în țara noastră tov. 
Gh. Apostol vorbește despre 
însemnătatea alegerilor din 
28 Martie a. c„ cari vor tre
bui să dea țării o adunare ca 
re să voteze nouți/ Constitu 
ție— expresie a libertății po
porului, expresia consolidării 
libertății și independenței noa 
stre politice și economice.

In încheiere tov. Gh. A- 
postol a vorbit despre sarcini
le clasei muncitoare care are 
rolul de conducător al forțe

ior și tov Mălâesi u Mircea, 
secretai ul județean U. T. M , 
< are au arătat necesitatea de 
unue și acț.une a tutui or , a 
tegoriilor de ținen jx-ntru 
n-facerea țării noastre, j> n 
tru unire și cunoaștere cu u 
neretui democrat din întrea 
ga lume.

Ia cererea mamelor de ti
neri, a luat cuvântul tovai"ă- 
șul Draghici Alex candidat zi 
i jud. Hunedoara pe listele 
F. D. P. care a vorbit de
spre importanța alegerilor 
dela 28 Martie când po 
porul își va trimite in Ma 
rea Adunare Națională nu
mai reprezentanți ai oameni
lor muncii ce ne va aduce o 
constituție făcută de popor 
și pt. popor, cari vor ști 
să apere interesele celor ce 
muncesc și să conducă popo 
rul sj»re progres și o viață 
mai bună.

In continuare tov Drăghi- 
ci a arătat necesitatea adân 
cirii prieteniei și unirei în
tre tineretul muncitoresc, 
și studios, ca împreună 
să făurească și să mențină o 
că și bogată, care alături de 
cclelnte națiuni democrate, 
să făurească o țara puterni 
pace trainică in lume.

lor populare dm ț.na noastră 
insistând asupra, măririi pro
ducției și a productivității 
muncii, ridicarea continuă a 
nivelului tehnic, o vigilență 
și mai mare spre a preveni a- 
ctele de sabotaj prin care se 
manifestă acum reacțiunea șt 
o cât mai strânsa alianță cu 
țărănimea alianța bazată pe a 
jutorul reciproc. De indepli 
nirea acestor sarcini a spus 
tov. Gh. Apostol depinde în
făptuirea cât mai grabnici 
a unei vieți mai bune care 
voim s’o creem. Tot pentru 
realizarea acestui scop — a 
spus tov. Gh. Apostol 
ziua de 28 Martie, trebue să 
fie pentru noi toți o zi de săr
bătoare și de luptă, zi in ca 
re toți să dea votul lor F 
D. P.

Cuvântarea tov. Gh. Apo 
stol a fost des subliniată cu a- 
plauze entuziaste de muncito
rii, technicienii, și funcția 
narii dela 1. M. S- Hune 
doara. Dragostea și încrede
rea față de viitorul lor ales 
nu și-a putut găsi o expresie 
deplină numai prin cuvinte 
munca lor neprecupețită pen 
tru mărirea producției și a 
productivității muncii, mun
ca voluntară de reconstrucție, 
au fost fapte mult mai eloc
vente.

Am rămas foarte plăcut im
presionat — a spus tov. Gh, 
Apostol — de felul în care 
muncitorii uzinelor din Hune
doara înțeleg să-și ducă mun 
ca lor pentru redresarea eco 
nomiei, și să întâmpine prin 
munca marea zi de 28 Mar
tie, ziua alegerilor. Sunt con-

(Coatinuare ta pa- IH»J

O%25c8%259belul%25e2%2580%2594U.Tr
expbat.it


ZORI NOI

De vorbă cu minerii din Lupeni

preducfieț proectul

Constituției, alegeri și candidați
Alegerii*, ce «or avea loc la 

Naționala in care poporul muncitor 
■u prilejuit o noua verificare a 
cctoare, a devotamentului ei in lupta 
pentru cei cu muncesc.

Bravii mineri din l.upeni, vechi 
luptători pentru ț (jcrtalc, democra 
ție și o viață mii bună, sunt în 
primele rânduri ale acestei lupte. 
Fiecare muncitor, ,subteran” sau 
dela „suprafață” e preocupat de 
mărirea producției, de victoria Fron
tului Democratici Populare în ale 
geri.

„Dc când am Jcetit , 
l’roectul de Constituție 

am căpătat noui puteri” 
Pentru a vedea marele el in in 

mun.ă al minierilor din Lupani și 
pentru a cunoaște ț ă e ea lor despre' 
Proectul de Constituție, alegeri și 
candidații F.D.P. am stat de vor
bă cu ei, jos în mină, la locurile 
de muncă.

în grupul 4 stratul 18, in abataj 
frontal cu o grosime de 1*20 m., 
lucrează echipa bravului minier Da 
mian loan, ce depășește în fiecare 
„șut” producția.

Tov. Damian, cu ochi Sclipitori, 
cu mișcări agile mânurște cu rnare 
dibăcie pickhamerul.

„Eri tovarășe — spune tov. 
Damian — am făcut 15 m. 
norma fiind de 5 m. Astăzi 
fac numai 14 m. din cauza 
defectării scocului oscilant, 
dar tot depășesc norma. Mâi 
ne vreau să fac și mai mult. 
Muncim cu drag, pentrucă 
muncim pt. noi, pentru fami
liile noastre și nu pentru ca
pitaliști. Am muncit în tot
deauna conștiincios, însă de- 
când, am citit proectul de 
constituție elaborat de F. D. 
P, și decând am aflat că la 
28 Martie, vom alege în Ma 
rea Adunare Națională pe to 
varășul Gh. Apostol pe Mujic 
M hai și pe S’ader Vi iam ca 
re au muncit aici, cu noi și 
ne cunosc nevoile, am căpă
tat noui puteri, noui forțe de 
muncă”.

„Prin extragerea'
a cât mai mult cărbune, 

dăm posibilitatea candidați- 
lor noșțni să ne conducă 

spre progres”
Tov. Maxim Adam, tot din acea 

stă echipă, a copilărit și a lucrat Îm
preună cu tov. Suder. „Cum să nu-| 
alegem tovarășe! Dacă el nu știe 
nevo le noa t e jtun i cine le po te 
ști?” Și tov. Maxim își continuă 
luciul mai intens, zâmbind cu gân 
dul la victoria dela 28 Martie.

Străbătând alte galerii scoborând 
suitori, ajungem la echipa tov. 
Stroe Nicolae.

Aici se lucrează „nehavatat”. E 
ceva mai greu și norma e mai, mică. 
„Am norma pe zi de 4jm, — spune 
tov. Stroe.

încetarea din viată a 
Tov. VICTOR ROMOȘAM

BAIzX DE CR1Ș. Zilele a- 
cestea, a avut loc înmormân 
tarea tov. Victor Romeșan, 
student, răpus în fragedă ti
nerețe, la vârsta de 26 ani 
de o" lungă și grea boală.

Decedatul a fost un devo
tat membru al Partidului M. 
Român, un înfocat susținător 
al ideilor marxiste-leniniste,

28 Martie, pentru Marea Adunare 
îți va trimite reprezentanții «ai, 

conștiinței și solidar tații clasei mun 
pentru clădirea unei vieți mai bune,

Până acum am realizat 3 m. și 
până la schimb mai fac 4 m. Lu 
crăm cu elan, din convingerea că 
prin extragerea ti cât inai mult 
cărbune ridicăm nivelul nostru de 
trai, dăm posibilitatea candidațiloi 
noștri ce i vom alege la 28 Martie 
să ne conducă țara spre înflorire, in 
care noi muncitorii să ne bucurăm 
de roadele muncii noastre”. Și apu 
când ciocane! pneumatic, se alătură 
lucrului intregei echipe, prăvălind 
tot mai mult cărbune pe s.ocul as 
cilant.

„Nui chiar atât de ușor 
dar muncim pentru un viitor 
mai bun pentru noi și copiii 

noștrii”
Intr’un strat de piatră și cărbune, 

echipa de „noi deschideri” a tov. 
Fazacaș Bela, una din c<ie ni i b ne 
echipe, deschide un nou abataj, 
ce va fi dat în exploatare anul vii- 
tor. Mașina de havatat face tăeluri 
adânci în stratul de piatră și căr
bune, ce apoi e împușcat. Praful 
de piatră îngreuiază respirația și 
parcă simți că te înăbușești. Dar 
brava echipă nu se’ dă bătută. A 
introdus metode ijoi de lucru, mânu- 
ește cu mare dibăcie mașina și cio
canele de abataj și- depășește zil
nic norma cu -1Q la sută.

„Hei tovarășe, nui chiar atât de 
ușor. Muncim greu, dar muncim cu 
drag pentru a ne crea o viață mai 
buna, pentru a șterge urmele răz
boiului, pentru a ne făuri un viitor 
luminos în care noi cei ce muncim 
aici și pretutindeni să putem munci 
în liniște, să avem asigurată pâinea 
de toate z lele și un viitor ban' pen 
tril capiii noștrii”.

Tov. Mătăsăreanu fon 
tatăl liniilor ferate din mină 

—despre muncă —
Pe o galerie în care circula vago- 

netele trase de mici locomotive „Dicl 
sel”, tov. Mătăsăreanu fon, în 
vârstă de aproape 60 ani, , tatăl 
liniilor ferate din mină”, — cun li 
spune tov. ing. Kocimanov care ne 
însoțește —, cercetea ă cu m nuțio 
zitate linia „cam lărgită” într’un; 
punct. Are 6 copii, dintre, ca e 5 
sunt minieri. Unul din ei, tov. Mă-

Campania electorală pentru victo- 
ria Frontului Democrației Populare 
este legată de mari realizări în producție

BUCUREȘTI, 22 (Ager- 
preș). Campania electorală, 
pentru victoria Frontului De 
mocrației Populare este le
gată de mari realizări în pro
ducție. In toate întreprinderi- 

singurele care stau la baza 
desvoltării și clădirii unei vie 
ți mai bune păturilor munci
toare.

Tovarășii de partid ca și 
ceilalți prieteni își iau rămas 
bun dela el transmițând în
doliatei fami ii cele mai sin 
cere condoleanțe.

Irimescu Z. 

tăsăreanu loan e șeful echipei tine
retului care lucrează în abatajele, 
groase. E cel mai tânăr șef d<ț cehi 
pă din mină. „Muncim cu toțd to 
varășe, pentru o viață mai bună. Eti 
trebuie să am marc .grijă pentru 
liniile de transport, pentrucă degea 
ba ar extrage tovarășii dela abataje 
mai mult cărbune dacă transportul 
nu se face în bune condițiuni”’.

Și apoi, apropiind lampa de șină 
cercetează mai departe piesele u- 
zate, dând instrucțiuni echipei sale. 
Datorită întrecerilor și dis
ciplinei în muncă s’a reușit 

să se facă >un salt 
în producție

Străbătând galerii, urcând sau sco 
borând suitori, din loc In Ioc în
tâlnim echipe de vagonetuii, elec
trice, topografi’ ce trasează noi des
chideri sau galerii echipe de intre 
ținere, constructori de benzi rulan
te etc.

Tov. subing. Kirr loan ce ne înso
țește, cunoaște pe fiecare și l întrea
bă de mersul lucrului, Răspunsurile 
sunt date simplu și scurt. Pretudiu- 
deni lucrul merge bine, se depă
șește norma, Tov. Kirr dă explicații 
îndrumări și este ascultat cu mare 
atenție. E iubit de mineil.

„întreaga mină e un aparat to- 
varășe — spune tov. Kirr. Pentru ca 
producția să meargă, e ne.esar ca 
fiecare, dela minerul din abataj și 
până la încărcarea in vagoanele C. 
F.R. să lucreze conșt.ent. Dela tecli- 
nician și până la vagonetar muncim' 
cu drag, facem eforturi pentru a 
mări cât mai mult producția, pcntiu 
un randament cât mai mire, ci să 
putem da țării cât mai mult căr
bune.

Datorită respectării orelor de muu 
că, schimbului echipelor la locul de 
muncă, întrecer.lor în producție, 
măririi productivității muncij, dis
ciplinei în muncă și condiiijlor de 
viață mai bune, am reușit să fa 
cern un salt în producție.

Viitoarele alegeri Î11 care vom da 
votul reprezentanților no.tri, proec 
tul de constituie elaborat de F.D.P. 
ce ne asigură dreptul la muncă și 
la roadele ei, a produs un viu' entu
ziasm în rândurile noastre ce se 111a 
nifestă prin muncă pentru victoria 
F.D.P., în alegeri, pentru clădirea 
unei țări bogate, teri ite, pentru a 
sigurarea unui viitor luminos copij 
lor noștri.

I. BRANȘA

le din țară s’au inițiat impor
tante întreceri în producție.

In afară de realizările din 
industria siderurgică și alte 
industrii despre care au mai 
amintit, este demnă de sem
nalat întrecerea dintre între
prinderile textile cari într’un 
mare elan creator se anga
jează să realizeze prin econo
miile făcute, prin întărirea 
disciplinei în muncă, depăși
rea programului fixat,înțele
gând ca astfel prin mărirea 
producției să întâmpine săr
bătorește victoria în alege
ri a F. D. P..

Executam: 
ȘTAMPILE 

în cauciucșizinc

In întâmpinarea alegerilor

Turnătorii hunedoreni au realizat o 
producție neatinsă de 10 ani încoace 

urcând, dela 190 tone media lunară în 
1938, la 456,5 tone în Februarie 1948

In numărul trecut al ziarului nos- 
carc muncitorii dela furnalele uțelA- 
Hunedoara le-au obținut in produc- 
tăzi. față de producția dinainte de 
Dintre celelalte secții ale uzine

lor Statului din Hunedoara, dem 
ne de subliniat sunt și realizările 
turnătoriilor în fontă, cari, dease- 
meni, au depășit cu mult și încă) in 
cepând din 1945, producția medie 
a anului 1938, realizând cifre pe

Dela 190 tone media tunară din 
1938, la 40,6 tone iii 1941 și 185,8 
tone in 191-1, producția turnătoriei 
de fonta a urcat în permanență până 
la 456,5 tone în Februarie a.c,

Aceasta înseamnă că Administra ia
C.F.R. — principalul cl.ent al tur
nătoriei de fontă a uzinelor I.M.S.- 

| Hunedoara — primește zi de zi tot 
1 n- *1 multe piese necesare locomoti

velor și vagoanelor de rezervă, că 
vom avea zi de zi tot mai multe 
piese de fontă turnate, tot mai 
multe bunuri pe piața industrială.

1 Dar realizările turnătorilor hune
doreni nu sunt numai în ce pri

Tov. Gh. Apostol a vorbit 
muncitorilor din Hunedoara

(Urmare din pag. Jl-a)______ I
vins că uzinele de aici, re
prezintă un sâmbure al so

Cu un mare entuziasm, a primit mun
citorimea din Cugir pe candidații jude
țului Hunedoara, NI. Sârbu și V. Suder

Nu este întâmplător că atât tn centrele muncitorești cât și Ia sate 
și orașe, candidații noștri sunt pri- miți cu același entuziasm, cu aceiași 
căîourâ, dragoste și încredere.

Muncrtorul Truțâ V. este mâ idru
că poate să ridice producția. .
Astfel într’unul din centrele m jn-

citorești ale jude,ului nostru — Gr- 
gir — tovarășii candidați Maria 
Sârbu și Șuder Vil am au venit în 
ziua de 20 Martie a.c., să vadă 
și să cunoască îndeaproape viața 
acestor oameni ai mun ii.

Printre mașini — în fabrică — 
candidațiii, tovaiă.i ce s’au întâi.rit 
încă în viața lor cu această mancă 
sau cu o alta asemănătoare, se o 
prese stau de vorbă cu lucrătorii care 
radiază de fericire când văd pe 
noii candidați interesându se de via- 
ța lor.

Truță Victor — lăcătuș ascuțitor 
este nespus de fericit când spune că 
a reușit ca într’un timp de 380 ore 
să ascuțească 2260 scule luându și 
obligația ca în viitor, în timp de 
150 ore să ascuțească 1500 scule.

Un buchet de flori. Sem ui 
încrederii.

In sala festivă, muncitorimea Cu- 
gireană ÎT așteaptă candidații. I a 
intrarea lor în sală, din peste 1600 

tiu nea.-, ocupat de .victoriile pe 
ria și lamlnoare|e uzinelor I. M. S. 
■ie începând din 1945 și până as- 

Martie 1945.
care niciodată de 10 ani încoace, 
nu le au atins.

Intr’adevăr, privind diagrama pro 
ducției medii lunare din anii dela 
1938 și până acum, vedem că nicio
dată tonajul pieselor turnate acună 
n’n fost realizat în trecut.

vește cantitatea producției d ți tu 
turnarea de piese noui, de ma,infr 
capete de motoare pentru funicuLrr* 
etc., piese neturnate pană acum la 
Hunedoara.

Victoriile lor insa nu se vor opri 
aici, turnătorii fiind hotăi âți să pi- 
șească și pe mai departe cu mai 
mult succes pe drumul ascendenței 
producției, — drumul întăririi Re
publicii noastre Populare, drum pe 
care îl vor lărgi și nivela, trimițând 
în Marea Adunare Național r pe re
prezentanții lor, camlidațli Frontului 
Democrației Populare de pe li.ta Nr4 
1, cu semnul SOARELE.

cietății socialiste pe cara 
vrem s’o făurim la noi în ța
ră.

piepturi au isbucnit uralele.
Femele mun i.oare și funcționare 

ovaționau și ele puternic. Un fru
mos buchet de flori, ca semn de 
sinceră dragoste din pa tea sutelor 
de muncitori este înmânat tovarășei 
Maria Sârbu.

Meetiugul este deschis apoi dd 
tov. Secretar al Org. P.M.R Cugir 
care salută in mijlo.ul lcr pe to
varășii candidați apoi dă cuvâr.tuf 
tovarășei Maria Sârbu, care vorbește 
femeilor de rostul lor In v.itoarele 
alegeri și de drepturile consfințite 
prin noua constituție.

Ia cuvântul apoi tovarășul Suder 
Viliam care salută pe muncitorii fa- 
bricei Cugir și le vorbește clar des 
pre reaLză.iie mari.ale guvernului, 
înlăptu te datorită contribuției mrn 
citorLnii din fabTi, prin munca ți 
devotamentul lor,

După meeting un trumes prog am 
artistic, aranjat de mun.ilori ți mun
citoare din fabrică a fost dat ta 
cinstea viitorilor deputați.

Citiți în Nr. viitor desfășurarea 
celorlalte meetinguri. 1
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Protestul Jugoslaviei împotriva pro
punerii de a se schimba clauzele tra
tatului de pace cu Italia privitoare la 

teritoriul Triestului

LOUIS SAILLANT 
secretarul general al F. S. M. 

arestat la sosirea în Statele Unite

BELGRAD, 22 Radio). Mi 
nist» rul de externe al Repu
blicii Federative Populare Ju 
goslave a invitat astăzi la 
amiază pe ambasadorii Sta
telor Unite, Angliei și Fran 
ței la Belgrad, cărora le a în 
mânat o notă prin care gu
vernul RwDublicii Federative 
Populare Jugoslave protestca 
ză hotărît împotriva modali- 
tălii cu c*ire puvernul ame.i» 
can în înțelegere cu guvernul 
englez și francez propune de 
a se aduce problema schimbă 
rii clauzelor tratatului cu pa 
lia referitoare la teritoriul 
Triestului.

Guvernul SOtelotr Unite, 
'Angliei și Franței, — scrie 
nota — au lucrat de fapt la 
împiedicarea unei înțelegeri 
directe între jugoslavia și I 
talia în problema Triestului, 
cu toate că s’a arătat clar po 
sibilitatea rezolvării de co 
mun acord a acestei proble 
me-

Conducerea militară anglo- 
americană dând deplină liber 
tate elementelor fasciste și șo 
viniste italiene, a împiedecat 
potolirea spiritelor pe terito
riul liber al Triestului-

Prin noua lor propunere, 
Statele Unite, Anglia și Fran 
ța fac să fie și mai grea 
potolirea spiritelor din teri 
toriul liber al Triestului, în
greunând și mai mult înțele
gerea între Jugoslavia și I- 
talia în problema Triestului.

In încheiere nota arată că 
guvernul jugoslav consideră

Intre 12 șl 13 Iunie se va ține

Congresul pentru crearea Partidului 
Unic Muncitoresc Ungar

Birourile politice ale Par
tidului Comunist Ungar și 
Partidul Social Democrat 
Ungar au hotărît sâ țină în zi
lele de 12, 13 și 1*4 Iunie 
Congresul pentru unificarea 
celor două partide.

In vederea elaborării pro
gramului partidului unificat, 
a fost ales un comitet corn 
pus din vicepreședinții Con 
siliului de Miniștrii Rakosi 
și Szalrasits, ministrul Comu
nicațiilor Gerd, deputatul și 
redactorul șef al ziarului Sza- 
bad Ndp, Revai și secreta-

Legiferarea reformei agrare 
democratice în Cehoslovacia

PRAGA, 22 (Radio). Par
lamentul cehoslovac a luat în 
discuție și a adaptat 6 proe- 
cte de legi care complectează 
acțiunea începută acum ioo 
de ani pentru lichidarea scla
vagismului. Toate moșiile cu 
peste 50 hectare trebuesc ex 

că prezentarea unei astfel de 
propuneri în timpul pampani 
ei electorale din Italia, poa
te servi numai ațâțării urci 
șoviniste fală de poporul ju

Delegații francez, britanic și american 
au refuzat să discute declarația dela 
Praga, la ședința Consiliului Aliat de 

Control din Germania
BERLIN. Ședința din 20 

Martie a Consiliului Aliat de 
Control din Germania a fost 
prezidată’de mareșalul Soko 
kolovski din partea Uniunii 
Sovietice, în prezența genera
lului Kay, (St- Unitei, gene
ralul Robenson (Anglia) și 
Kfinig (Franța).

La propunerea delegației 
sovietice, a fost inclusă în 
ordinea de zi ca primă che 
stiune declarația dela Piâ 
ga a conferinței miniștrilor 
de externe a Cehoslovaciei, 
Poloniei și jugoslaviei privi
toare la situația din Germa
nia.

Delegații francez, britanic 
și american, au refuzat să 
discute declarația dela Braga 
sub pretextul că această de
clarație a fost trimisă și gu
vernelor respective.

Mareșalul Sokolovski, re
prezentantul Uniunii Sovieți 
ce, a precizat că declarația 
guvernelor Cehoslovaciei, Po 
loniei și Jugoslaviei trebue să 

rul de stat al ministerului In 
dustriei Vajda.

Acordul vamal franco Italian 
viu criticat de presa democrată italiană

ROMA, 22 (Radio). Ziarul 
UNITA critică vehement a- 
cordul vamal semnat Sâm
bătă seara la Torin o de că
tre ministrul de externe fran 
cez Bidault și contele Sfor 
za, ministrul de externe al I-

propiate și împărțite țăranilor.
Ministrul cehoslovac al a- 

griculturii a declarat că până 
de curând 14 000 moșieri stă 
pâneau în Cehoslovacia tot atâ
ta pământ cât stăpâneau toți 
ceilalți 350 000 mici proprie 
tari la un loc. 

goslav și că propunerea ce
lor trei guverne nu este nici 
în interesid po|xnului italian 
și nici în folosul consolidării 
păcii în lume.

fie discutată, în conformitate 
cu procedura stabilită, cu a 
tât mai mult, cu cât se ridică 
în fața Consiliului de con
trol probleme politice și e- 
conomice foațrteț importante 
privitoare la situația din Ger
mania, care cad în competin- 
ța consiliului de control. Ma 
reșalul Sokolovski a atras a- 
ț>oi atenția asupra situației ne 
tisfăcătoare din Germania de 
Vest în ceea ce privește dc- 
nazificarca și demilitarizarea.

,;Coraandamcntui sovietic 
— a spus în continuare mare 
șalul Sokolovski — se deda 
ră pentru invitarea guverne 
lor Cehoslovaciei, Poloniei 
și Jugoslaviei, care au sufe
rit cel mai mult de pe urma 
agresiunii hitleriste, spre a 
fi consultate în toate chestiu) 
nile asupra situației din Ger 
mania.

Refuzul delegaților Statelor 
Unite, Angliei și Franței de 
a discuta declarația conferin
ței dela Praga înseamnă că 
ei consideră consiliul de con 
trol numai ca un rparpvan 
pentru a. ascunde) acțiunile 
lor din Germania apuseană, 
care sunt îndreptate împo
triva intereselor popoarelor 
pașnice și a poporului ger
man”.

taliei.
Acest acord — scrie ziarul 

— a fost impus de planul 
Marshall. scopul uniunii va
male franco italiene sub pa
tronajul Statelor Unite con 
stă în încetarea .raporturilor 
comerciale cu singurele țări 
din Europa, a căror econo 
mie complectează economia 
Italiei.

Guvernul dela Atena a dat 
ordin să fie împușcați 300 de 
patrioți deținuți în Insula Cor 
fu, 45 de persoane din acest 
grup au și fost împușcate pâ
nă în prezent. Arestările de 
democrați și patrioți greci 
continuă la Atena și Pireu.

NEW-YORK. — Louis Saillant, se 
cretanil general al Federației Sin 
dicale Mondiale a fost are tat de 
către autoritățile americane, !a co 
borîrea sa din avion și deținut mii 
bine de o orii.

Se știe că Louis Șaiilant se ducea 
fa Mexico pentru a pratiiipa li con 
ferința indicatelor din Ameiica la 
tină și <ă are calitatea de repre
zentant al Federației ginții ale Mon
diale iu Consiliul economic si so 
cial al ONIJ

1 ouis Saillant a foat aipus ți

Protestul Confederației Ganerale a Muncii 
din R. P. R. adresat 0. N. U. lui

<’onfederația Generală a 
Muncii a adresat <1 lui Tryg 
vc Lie, secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite 
o telegramă: exprimând în 
nuemle tuturor celor ce mun
cesc din țara noastră, protes
tul său energic împotriva a- 
resiării abuzive a iov. Louis

Cui dăm votul și încrederea noastră?
(Urmare din pag. I aj 

lupta împotriva ccjor cc asupreau 
și exploatau po|x>ru|, — luptă pe 
care n’a înectat-o nici când.

Anii răsboiuiui anii sovietic, au 
umplut închisorile și lagărele cu 
cei mai de seamă conducători ai lup- 
tei poporului. Tovarășii aceștia tre
buiau ajutați. Trebuiau ajutați și 
prizonierii sovietici. Minerul Suder 
din Lupeni, activează in acejstă 
direcție. Face colecte, strânge sub
venții dela muncitori — nu fără 
primejdii.

După 21 August 191-1, — în con
dițiile noi de libertate create prin 
eliberarea noastră de sub jugul fas
cist, Suder Viliam împreună cu alți 
mineri caic au tras învățăminte din 
luptele și suferințele din trecut, în
cepe o muncă nouă, uriașă. Termi
nând cele 8 ore de muncă în 
mină și ieșind la suprafață, în loc 
să se ducă Ia odihnă, el îndrumă 
muncitorii, orientându i pe drumul 
deschis la 2J August 19-4-1. [Xla 
om la oin ej lămurește pe fiecare 
ca pentru cucerirea unei vieți mai 
bune, pentru asigurarea victoriii 
muncitorimii, e nevoe de muncă în 
dârjită, de înlăturarea lipsurilor și 
greutăților, — de o producție me
reu in creștere.

Pentru munca sa neprecupețită, 
pentru bunul său spirit de organiza 
re, la 16 Februarie 19-16 minerii 
din Lupeni ,1 pun în fruntea sindi
catului [or, pcntru,a apoi, la Con
gresul din vara anului 1947, al 
Uniunii Miniere, să fie ales vice-pre- 
ședinte.

Iii acea vreme, veștile sosite din 
Valea Jiului anunțau că acolo lucru
rile nu stau cum trebue. Diagrama 
producției de cărbuni începe să co
boare, — unii mineri lăsânduse an
trenați de elemcntețe cele tnaî înapo
iate.

In Valea Jiului esle trimisă o co- 
misiune care să studieze pe teren 
și să ia măsurile pentru îndreptarea 
situației în producție. Din comisiu- 
ne face parte și tov. Suder. Comi- 
siunea constată că slăbiciunile care 
țin produ ția în loc sunt cauzate de 
neaplicarea Deâziei ministerele de 
salarizare din 15 August 1947, care 
prevedea că salariile fixate de Co 
misia Ministerială d« Redres re E o- 
nomiță cuprind în ele și toate drep
turile plătite până acum în nalu.ă —( 
locuință, combustibil și iluminat — 

nui infercuratoriu de către un fuac 
ționar al serviciului de emigrare 
și întrebat printre .1 ele da-ă e-te 
membru al partidului comunist.

Ca protest fața d un asemenea 
tratament, Louis Sa liant, a adresat 
o scrisoare d lui Bonnet, ambasa 
dorul Franței și d lui Tr .gvc Le, 
secretarul general al ONU lui, prin 
care întreabă da. â ,,in < al tate de 
cetățean fran <z și de sinii alist cu 
noscut, trebui; sa fiu supus uniri 
astfel de interogatoriu, când unt 
delegat cu titl'i o'i.ial să re• c-zinf 
o organizație in fata ONU-iA.i

Saillant de < .urc autoriiâțih 
americane.

înfierări deu toa'ă hotărî 
rea acest act scandalos, miș
carea sindicală din Republica 
Populara Româna transmite 
tov. Louis Saillant, vajnicul 
luptător al clasei muncitoare, 
salutul ei fierbinte.

salariile fiind cal u|atc socotind nor
mele împlinite.

Aplicai ea acestei de iz.i trebuia 
determinată de urgența, treb ia de
terminată îr.să -i treceiea dela nor
mele umflate de până a.um la nor
me reale de inun<ă, — luâncum 
drept criteriu normele din 1938.

Și tov. Suder Viliam a in eput 
munca în această direcție. A cutree- 
rat fiecare mină, a stat de vorbi 
cu oamenii, lam-uind min ri|or in 
semnatatea acestei probleme. A tnun 
cit cu hotăi âre zi și noa/t. . A 
vorbit minerilor pc graiul lor, tn- 
lesnindu-le sa înțeleagă ca ei nu 
mai lucrează pentru îmbogăți ea pa
tronilor ei pentru propria lor b. nă 
stare. Și minerii l au înțeles. Le 
vorbea un tovarăș .1 lo-, 1.1 miner. 
Iar rezultatele n’au întârziat sâ se 
arate curând producția în ep.’md *4 
urce încontinuu. A-tăzi in V.l a Jiu
lui atitudinea față de munca s'a 
schimbat; intrecer le in munca se 
țin lanț reanzândii e recorduri cum 
e cel a| miheiuui Diuiiaii loan din 
Lupeni — și mai cu seamă al gru
pei Pop Ludovic din Petrila, care 
a realizat o depășire a normei, 
dela 27 tone |a 161 tone pe „șut'*.

Conducător nu numai în mun a de 
organizare sindicală și de producție 
ci și in viața politică a minerilor, 
tov. Suder Vil am e te unul din cei 
cari neprecupețind nimic dii ce era 
al său a stat in permanența la po
stul de orienta e si indru.rare po
litică a muncitorilor Văii Jiului.

Trimis de minerii săi Ia Con
gresul Partidului Muncitoresc Ro
mân, tov, Suder a fost ales in 
Comitetul Central al avantgarde. ’ 
proletariatului român.

Pentru munca sa de până acum 
in slujba popor |ui, peixru f«lul ia 
care și-a du> la îndeplinire sarcinile 
niari care i-au fost date în mi
siunile sale — garanție a îndepli 
nirii și a sarcinilor viitoare — tov. 
Suder Viliam, miner din tată în fi 
a fost propus candidat al F.o.tului 
Democrației Populare, pe Eta din 
județul Hunedoara, in ațegerile pen
tru Marea Adunare Națion li.

Muncitorimea Imnedoreana și mii 
cu seamă minerii, nu vor sta pe 
gânduri când e vorba săi voteze, —4 
pentrucă e om crescut și ridicat di» 
mijlocul lor, tovarăș de mun ă și 
luptă care [e cunoaște sufer nțele J 
lipsuiije și j|ic cum să muncea că 
pentru îndreptarea lor. 1


