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în câmpul muncii

rrultiari'dln țoale (ărileiiiiiti-vu;

BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII 1
C-

'!■’ m.u ii.- meclmgm i < r au 
avut lor. cu o<:azia naționali 
tM’rfii muncitorimea șt a Iu 
at angajamentul de a ind< 
plini cvț strict,.țe „ inile 
esn i îj st:lu în față printre < a 
r<‘ figurează și întărirea dis 
cițilirtei in munca.

In ede mai multe între - 
prinderi din jut|. nostru, ma
rea majoritate a țnuncitorilor 
a înțcle arect lucru, dând 
exemplu de disciplină in 
muncă.

Nu însă toți muncitorii în- 
ț, leg să ta< ă la fel- Coropon 
«jctilul nostru dela uzinele 1 
M . S. Hunedoara, ne sem
nalează cu îngrijorare ere 
șlcrea absențelor p< motivate, 
care după t ittn arată și co 
respondentul vor duce () 
.-.melc I. M. S. Hunedoara 
din fruntea clasamcntului in
dustriilor siderurgice, la Vm 
loc ii;frdor.

Deasemcneai la unele uni
tăți ale exploatărilor auri - 
f< re din Munții Apuseni, nu
mărul de absențe nemotiva 
le este foarte ridicat. Spre e- 
xeinplu, la mina Musariu I., 
intr'una din zilele dc după 
naționalizare, numărul ab - 
scnțelor nemotivate a fost de 
•peste 60. La alte. întreprin
deri, numărul de absente 
m-motivate, continuă să ră
mână ridicat.

Acum, când clasa munci- 
v are este stăpână în între
prinderile în care muncește, 
această stare de lucruri nu 
mai poate dăinui, Fiecare 
muncitor trebuie să știe, că 
lipsurile repetate dela lucru 
sunt formele cele mai groso
lane, cele mai anarhice ale 
indisciplinei. Ele trebuesc 
combătute cu energie. lAbsen 
ța câtorva muncitori dela lu 
cru, împiedică pe ceilalți să 
îndeplinească programul, des 
echilibrează muncă in în 
treaga secție, Împiedecă des 
voltarea întreprinderii și 
propășirea economiei natio^ 
nale.

O altă formă de indiscipli 
aă în muncă sunt întârzieri 
le dela lucru Care sunt ta

Entuziasmată de trecerea minelor în stă
pânirea poporului muncitor

Muncitorimea exploatărilor 
aurifere din Munții Apuseni, a realizat în cursul 
lunei Iunie cea mai măreață victorie în muncă

Inheindu-și bilanțul reali
zărilor în producție pe luna 
Iunie a. c., muncitorimea ex 
ploatărilor aurifere din Mun
ții Apuseni a obținut cea 
mai marc victorie în pro - 
ducție de până acum, depă
șind producția din luna tre
cută cu 2o kg. aur fin.

Această măreață realizare, 
a muncitorimii din Munții 
Apuseni, care a fost posi
bilă în urma efortului depus 
in muncă, în special după 
actul naționalizării, consti - 
tuiecea mai vertiginoasă ur 

bl <1»* l * dăunătoare <;i și ]jp- 
ș'uriln nemotivatp. I)ai ă ;mi 
socoti toat(. minutele pc cat'o 
Ic fytâizie unii muncitori <1-- 
la to,|t întreprinderile din jo 
rlețttl no-,tru, am vedea că 
zilnic se pierd importante 
antitați <[c |o,ită, cărbune, 

aur, etc.

In sala cinematografului 
„Progresul” din Deva, Ziua 
Internațională a Cooperației, 
a fost sărbătorită intr'un cad 
ru festiv, dându-i-sc, împor 
tanța cuvenită.

După intonarea Internațio
nalei, d. Dr. Gheorghe Dra
gau, președintele Federalei
Deva, deschide serbarea- In 
cuvântarea d-sale dupăce a 
făcut o paralelă intre situa
ția cooperației din țările ca
pitaliste și cea din cele cu 
democrație populară ț?i U. R. 
S- S., arată că, cooperația 
la noi în țarii, se desvolta 
intr’un ritm nou corespunză
tor regimului de democrație 
populară, unde realizările în- 

care a producției jntr'iiN in
terval scurt de numai o lu 
nă.

In luna aceasta muncitori 
mea accestor exploatări, a 
pornit cu o hotărirc și mai 
mare in muncă pentru ca în 
scurt timp să obțină victorii 
și mai mari în producție, 
fiind convinsă că astfel jși 
poate făuri un trai mai btm, 
aduce un aport însemnat la 
dcsvoltarea economiei națio 
nale și întărirea Republicii' 
Populare Române.

din județeană, care .a m'inincze 

și orașele din județ, muncitoare, 
tatence, gospodine ți intelectuale ptq 
gresiste s’au întâlnit iu sala fes 
tivii a Școah-i Normale din Deva 
s’au con.-ultat împreuna de noun 
fornid organizatorica ie a luat-o U 
F.D.R, și scopul acestei transfor
mări.

Iu mijlocul unor fu.tunoa e apla
uze după Intonarea imnului R.P.R. 
și cel al U.R.S.S. tovarășa Petro- 
șanu Maria, delegata C.C al U.F. 
D.R. declară conferința deschisă, a- 
ducând salutul C.C. al l'.F.D.R tu
turor delegatelor care lurlicipă a 
ședință și prin ele tuturor femeilor 
organizate In U.l D.R. din jude
țul, Hunedoara.

T„v P.-irr-j ou -L. î a ă ap i 3 
aceste definiți s ăr i, pT<‘ oni/ale de 
C.C. au Ioc in momentul când C. 
C. al l’.M.R. apreciază munca or
ganizației de femei, scoțând tn e- 
vidență frumoasele rezu'tate obți - 
nute de fenieei în cadrul campaniei 
electorale din Martie a. c. Aceste 
alegeri — spune vorbitoarea —- 
se desfășoară dea-emcnca -ub sen
ilul întețirii luptei de clasa, stih 
semnul rea’izariV.r mărețe a'c po
porului nostru care au culmi al cji 
naționalizarea princi. alclor mijlcace 
de producție.

S’au remarcat: Bartha, Ior 
dachc, dn special în prima 
repriză) Farmati, Costică Ma 
rinescu și Dumitrescu JII.

*
In cadrul acelorași jocuri

Finala pt. Cupa Sindicală 
oferită de Consiliul Sindi al 
Județean Deva Hunedoara 
a luat sfârșit Duminică 4 In 
lie a. <?., prin matchul de ioot 
hali,disputat pe arena O.S.P 
din Deva, dintre echipele 
Sindicatului Constnr:terilor 
și a Sindicatului Metalo - 
Chimic.

După un joc frumos și to 
varășesc, în care lupta dârză 
pentru câștigarea matchu -

Te< lmi< ienii și inginerii 
cinstiți trebuie sa se bucura 
<L-asemenea de respect din 
partea muncitorilor. Ihi c 
xemplu bun in acest sens 
nil dau muncitorii dela l zi - 
ut le din C'ugir, < arc au reu
șit să faun-ască o colabo’a 
re strânsă,iar cu ajutorul te 
buicienilor, au r(-ușit să obți 
nă mari victorii în muncă.

\< est lucru treime să se. ex 
tindă in totite întrCprindeii 
le din județul nostru, 'fre 
buie să fie limpede în mintea 
fiecăruia, că știința ingineri
lor și tcclmicienilor nu este

I. BRANEA

(Conținnare In pag. (Va)

Intr'un cadru festiv a fost sărbătorit la Deva

Ziua Internațională
a Cooperație:
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SlegeFea noului Corni et ]udețeun al U.F.D.R.
Murcitoare manuale multe sătence și intelectuale legate de popor 

fac pdrte din noul Cumitet Județean

Intr'un cadru sărbătoresc și de mare însuflețire a avut loc Duro. 4 Iulie la Deva

Iu planul de muncd al organizației U.F.D.R. Județeană l’eva Hu 
mdoara, figura ca o sarcină primordiala trasata de (t.C. al 1
T .D.R. la Conferința Regio ia ă dela Timișoara, definitieare.i co.nițelelor 
de conducere a tu tiror subfilialelor 
cu definitivarea comi'e u ui județean.

in-l.a data de 1 Iulie a. c. 
treaga tnuneă liind cuprtn6ă 
s’au întrunit la De-, <, delegatele din 
întreg județul, pentru definitivarea 
comitetului județean

Femei din toatei satele, . omnnele

I

făptuite de guvern sub indru 
marea. Partidului Muncito
resc Român, dau cooperației 
menirea ci de adevărată in
stituție de aprovizionare și 
desfacere a produselor mas- 
selor largi muncitoare dja 
orașe și sate.

Ia apoi cmântul d- prof.
(Continuare In pag. III-a)

Prima victorie in ultimii 25 ani a echipei naționale româno de foot-ball asupra Cehoslovaciei

Echipa p. F. a abținut un nou succes
în cadrul jocurilor J.BE.C. dispunând de
reprezentativa Cehoslovaciei cu 2~1 (1— 0)

In cadrul jocurilor J. B. 
E. C-, s’a disputat Duminica 
4 Iulie a. c., în fața a 2$ 
mii de spectatori, pe stadio
nul GiuleȘti din Capitală. 
matchuJ internațional de fo 
ot-ball dintre reprezentativei--’ 
Republicii Populare Române 
și Republica Cehoslovacă.

După un joc interesant. în 
care nota de sportivitate a 
fost desăvârșit* 1, echipa na 
țională a României a dispus 
de cehoslovaci, cu scorul de 
2 - i i o), prin puncte
le înscrise de Iordache și 
Bartha, în minutul 90-

în pagina ll-a

rezultatele jocurilor din
Cupa Unității Tineretului

i

Sindicatul Constructorilor a câștigat Cuoadispu
nând de Sindicatul Metalo-Chimic cu 2-1 (0-0)

/
I

l)U| j delegata (IC. al l'.F. 
D.R. da citire orduii i d. zi se 
tr. s la alegerea prezi liu-uuli.i de 
.■onduceii al confcrinjei, a -mi ici 
d< valiilire ți a cuini-jet de an. 
dhlare. dură .are t->v. Da EVago- 
ii i i rs a a o.'ieuui ri> izc-riu, 
iți începe raportul.

Munci politice ruliu ale, de re- 
construcție, o; rotite. campanii agri
cole ți legumicole ți acțiuni de 
ajutorare i-iectuaic de temei -unt 
tnțirate ți clc do.edc c că au știut 
33 depue o mun-i dârz.i pentru 
ca astăzi s3 stea in fața marilor 
alegeri de definitivare mândre de 
realizările tor.

Toc . (Piragomi: n’a ut at îr.*£,  să 
arate și lipsurile d n muica orga
nizației Inăndu și ca car ină imediată 
de a se ijuta inlafu atej cit mai 
grabnică a a-i-'tor neajunsuri

Datorita acelui fa:;l precum și 
din dorința dc a muncii deacuin 
n . 4 in.■' u:,'i !:• cadrai orga
nizațidor, după ce prietena (jap 
doș a citit raporlul in limba ma
ghiara, la punctul al doilea din or
dinea de zi, o’au înscris ia di-cuțit 
o scrie de delegate pe it u ași lua 
angajaim de lorerc de muncS *■  
fața plenarei.

Prietena Florincas, văl'arici di» 
(ihclar o femeie plina de energie 
iți ia angajamentul in num<k -ub- 
filialci de a munci pe t u r ci ar a 
nivelului pojitic și cu! urii al mem-

(Coatinuaie tn pag. lll-a)

nil

sa disputat ța Sofia mat- 
chul dintre Bulgaria și Rt- 
gosfavia.

Victoria a revenit jugo - 
slavilor, care au dispus cu 
3 — i i — fi.

In finala Cupei Sindicale

lui și in acelaȘ timp a Cu
pei, nu a lipsit nici un mo
ment, victoria a revenit Sin 
dica.tului Construiturilor ca
re a dispus de Metalo-Chi 
mice u scorul de 2 1 0-0).

In urma victoriei obținute, 
ăindicatul Construiturilor a 
câștigat Cupa Sindicală, ca 
re ia fost înmân,ită de tov. 
Nistor Ștefan, președintele 
Consiliului Sindical Județean 
Deva-Hunedoara.X



ZOKl NOI

Cupa Unității Tineretului 
și terenurile de sport

In cadrul Cupei Unității Tineretului

S’au realizat noui performanțe frumoase
ConijX'tifiunile sportive din ca

drul Cupei Unității Tinerelu’ui, cari, 
sunt in prezent în plină desfășurare 
se bucura în județul i>o>tru de lin 
succes neașteptat.

Mii de tjneri sportivi din li— 
zine, școli, ateliere,, și din sate 
participă cu entuziasm demn de 
timpurile noui pe care le trăim.

Performanțele r alizate arată în 
multe 'locui i, ca'ită'i dco ebile la 
tinerii noștri cari daca ar fi îndru
mați și antrenafi metodic ar putea 
scoate rezultate excepfionui de bune 
Dar pentru aceasta este nece ar sa 
avem amenajările necesare. |

In județul nostru toot-balul a foști 
sportul de predilecție astfel ca in 
centrele mari ca Simeria. Hunedoara, 
Călan, Criscior, Cugir etc, nu c. 
xista decât tiu teren pentru pract» 
carea acestui sport, iar peni u rc t 
nu există nici o amenajare.

Dm această cauză întrece.ii at
letice întâmpina mari greutăți de 
ordin tehnic.

Aceste greutăți sunt însă destul 
de ușor de înlăturat. O îmbinare 
fericită a muncii de reconstrucție Cit 
sportul celor inu’ți, cu sportul de 
masse a putut ca și'n creerul mun
ților să se poată realiza terenuri' 
pentru toate sporturi'e Exemplul- 
brigadierilor deia Bumbeș.i - Livc- 
zeni, etc., trebuc urmat și de ti
nerii dela Simeria, Caia», Cugîrț 
etc., unde condițiunile de muncă, 
pentru aceste realizări sunt infinit 
mai ușoarv.

Și pentru început a li suficient 
ca să se amenajeze în jurul tere
nului de foot-ba’d o pistă de aler
gare și două gropi de sărituri. Este 
un început dar este mult.

Am lăsat Deva la urmă îți mod 
intenționat.

Aci sportul se desvo’ja sub aus
piciile cele mai favorabile. <

Competițiuiiile recente de tot- 
felul. foot-ball. aiielism, wol'ey, mo- 
tociclism, etc., arată valoarea iri- 
dicată a sportului local

Și aci însă ca și’n restul j’ude- 
țului, nu avem un teren de sport 
cu toate amenajările necesare.

Încercările făcute de O.S.P. pen
tru a trezi interesul general în di
recția construirii unui stadion spor
tiv (temu de Capitala acestui ju-

31 zile IULIE 1940

Calendar muncitoresc
Soaraltr. 4 39 11 Zii*  trac 187

• ap. 2t, 1 * Zile răni 179
Mărfi

1885—L Pasteur face pr imul vac-in 
împotriva Uibâni.

1915—A doua Conferință Sociali ta 
interbalca i.a la București. |

A doua conferință socialistă 
interbalcanică (1915)

Se pae la București între 6 și 
8 Iulie 1915. Participa o delegație 
bulgara în frunte cu G. Dimitnov 
și Kolarav și o delegație greacă. 
Partidul sacialist sârb iiepulând tri
mite delegați, secretarul său este a- 
les în lipsa, președinte de onoare. 
Conferința a ho t îi constituirea ..Fe
derației Mua.itoa e Sa a’-Demucrate 
din Balcani”.

,,A daua caaferiuț*  socialistă in- 
terbalcaaioă declară că re-pinge ori e 
colaborare de cba condamnă social 
patriotismul, se fa'-imperia.i mu , ca 
ți toate celei» « manifestări ale o- 
portunismulai soc a ist, ți afirmă că 
va rămâne credincioasă luptei de 
clasă ireductibilă’'

■ retoiupa Conferinței)'' 

deț au fo*t  primite iniț'al cu en
tuziasm. Angajamentele luate au ră
mas insa deocamdată în dosare.1, 
Știm cii sunt în cur și alte munci 
mai impoitaiitc decât stadionul du
pă care tânjesc tinerii noștri. Dar 
premizele actua'e sunt cu lotul fi 
vorabile pentru a Ire.e la această 
importanta realizare. Cu sprijinul- 
neprccupejit al brigadieri or di.i i 
U.T.M., cu ajilto.nl tehnicieni o: dc 
la Derubau a autorităților locale, 
dar mai ales prin numea și spri
jinul muncitorimii va t.eliui să rea
lizăm acest stadion pentru bine'cl 
tuturor

Președintele Jud. O.S.P.
I t. Co'onel N. CO.MȘA

Posedând o condiție fizică mai 
bună și o viteză apieciabilă

„Fulgerul1* București
a dispus de C. S. Armata Deva 

cu 3-1 (0-1)
IJentru semifinala campio

natului' armei de geniu, $'a 
disputat Duminică 4 Iulie a. 
1 pe at'cna O. S- P, din 
Deva matclml de foot bal] 
dintre C. S. Armata Deva 
Și Pu g ml din București, ter 
minat cu scorul de 3 — 1 
(o - 1) pentru oaspeți.

Jocul frumos, < are a fost 
prevăzut dinainte și care nu 
s’a lăsat desmințit a dus pe 
arena Sportivă din localita
te, o afluență de spectatori 
cu totul deosebită.

Sportul în plasa Baia-de-Criș
I11 loc să petreacă Duminicile ți 

sărbătorile în chefuri prin crâșme, 
ruinându-și sănătatea tineretul nos
tru sătesc își găsește plăcerea în 
mujici voluntare și sport, care a 
început a pătrunde până în cele 
mai îndepărtate sale ale Munților 
Apuseni.

Astfel zilele trecute echipa de 
foot-ball a satului Baldovini s’a în
tâlnit cu cea a salului l.eauț i

După un joc destul de frumos 
Baldovinul a dispus ușor de echipa 
Leauț, învingând-o pe teren pro
priu cu 6—0. prin goalurile mar
cate de Faur, Sabin (1) și Oncu 
Nicolae (5).

In Valea-Jiuiui
s’au înscris pentru 

Cupa Unității
Competițiile se țin lanț în loca

litățile Văii Jiului în cadrul CU.T.
Zilnic se înscriu tot mai inulțr 

tineri, pentru a lua parte la a-, 
ceasta grandioasă manifestație j'.oli- 
sportivă a tinerelului.

Până în prezent s’au înscris 
2335 tineri și tinere, membrii ai

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R,

In cadrul Cupei Unității Tine
retului au avut loc Duminecă 4 
iulie a. c. in tot cuprinsul jude 
țului nostru, co icurstiril 1 n.cr pla i 
pe organizațiile U.T.M.

Din performanțele rea i/a e — 
pe care Ie dăm mai jos — cit 
și din marele număr de particit 
panți, se poate constata clar, cit 
interes a stârnit acca-la Cupă, în 
rândurile liiicrcâi'ui no-lru, doiriic 
de a face sport și în același timp 
de a participa cu toi entuziasmul 
și elanul lui la Bina desfășurare 
a grandioa ei competiții polisportive

Datorită condiției fizice și 
a vitezei excelente pe cape 
bucitfeȘtenii o posedau, an 
reușit să-și depășească ad
versarul. in repriza secundă

S’au remarcat: ]oncscu, 
Drăguș, Maici dn prima re- 
priză'l și Anisie iar deia bu 
cuir Ștenii, losifeseu, Dmuit 
î'eScu, Iordan .și Mărculescu.

in urma acestui înfrângeri 
C. S. Armata a fost scoasă 
din cursa campionatului ar
mei de geniu.

Tot zilele trecute în fața a 3.0;0 
de spectatori djn loale satele ve
cine, s’a disputat la Vața de jos 
matchul de foot-ball între echipa 
Vaței și echipa Gurahonjului jud. 
Arad.

Oaspeții au fost bătuț, cu 6—3 
(—0) datorită elanului exlra ordi
nar al Vățenilor din prima repriză 
câștigând o revanșă meritată.

De pe urma serbării câmpenești 
care a urmat s’a realizat suma de 
12,328 lei destinata procurării e- 
chipamentiilui sportiv nece ar echi
pei Vața.

Mihai Popovic) coresp./

2335 tineri
a lua parte la

Tineretului
organizației U T.M. și U.A.E.R.

La Petroșeni, Vulcan și Lupeni 
au avut loc 8 mafchttri de foot- 
ball, 12 matchuri de wolev-ball, șj 
18 probe atletice.

Tinerii participă cu mult elan la 
manifestările sportive și aproape 
zilnic se organizează probe de a- 
tletism, woley și foot-ball.

Urmează acum sa a’bă loc compe
tițiile de lupte și box p.ntru cz 
apoi să se treacă la competițiile 
finale, prevăzute în regu'anientn» 
Cupei.

I. HERMAN coresp.

la concursurile între
precum ți la fau.iri-a ira dui a t al 
unificării tineretului ț e care ți I a 
propus Federația Națională a Ti
neretului Democrat din România.

lată rezultatele ini-gi>lrate: i
100 m, plat: Hanățeanil (Deva) 

I2”;i, 2. Țigu (Brad) 12 2, 3. Hă- 
dulescu (Deva) 12 1, 4. Gazdati (De
va) 12”/l

800 111. plat: 1. Birfș (Simeria) 
2’10”, 2. Dan (Simeria) 2,48”.

3009 111. plat: I. Farcaș (Brao) 
10’ 2. Daica (Brad) 11’13”.

Lungime: Bănățeanu (Deia)- 5 ii 
111., 2. Farcaș (Brad) 5,67 m. ,

înălțime: 1. Petilma (Deva) 160 
ni., 2. Bumbea (Dec a) 1 60 m.

Grenadă: 1. Pascu (Deva) 66,40 
m., 2. Mica (Brad) 63 "’O ni.

Greutate: 1. Banațeanu (D va)) 
11,65 m., 2. Loga (Brad) 11,64 m.

N, Gogol: ' Cărți noui apăruta

„Serile în sat la Dikanka ‘
Maxim Gorki: „Oralul Diavolului Galben"

Colecția ,,Literaturâ pentru toți" — Editura „Cartea Rusă"
Numărul 3 al colecției „Li

teratura pentru toți” editata 
de „Carlca Rusă" oferă citi
torului român, cartea de ti
nerețe a Jui Gogol. „Serile în 
sat la Dikanikio ”,povcsiiri ce 
reflectă existența micilor țpro 
ptielari din nemărginita și 
îmbelșugata Ucraina, în pri
ma jumătate a secolului tre
cut. In această carte dc -le- 
but, cu azoniă de prisacă și 
de livadă, se împletește via 
ța cotidiană a oamenilor, cu 
logeiid-Jr, cântecele, prover 
bele, pe cari ei le-au făurit 
alături de străbunii lor.

I’ușkin aprecia „Serile în 
sat la Dikanlia”, ca pe o 
carte „veselă, plină de a- 
devăr, nesilită, sincor.ă; fă-

Echipă de foot-ball
de a cărei existență

sunt foarte puțini 
cari au auzit

La Dobra există o redutabilă eT 
chipă de foot-ball, de a cărei e 
xisfență sunt foarte pu i i cari au 
auzit.

Această echipa, născută și cres
cută prin ea însăși, formată din e- 
Jemențe din mediul rural, dornice 
de a face sport, a reușit să și for-i 
meze unsprezecele care până în pre
zent a objinut rezultate frumoase.

Ca exemplu vom arăta ultimele 
rezultate obținute în campania ecliiț 
pelor divizionare și districtuale.

Dobra—I.M.S.-Hunedoa a 2-1.
Dobra—Călan 4-4.. iar ultimul, 

matcli disputat Duminecă 4 Iulie 
a. c., cu C.F.R.-Lugoj s’a terminat 
la un scor alb 0 -0.

plăși
TETE

Lungime: 1. Grecii (B ad) 4 m., 
2. Galea (Brad) 3,75 in.

înălțime: I Pcliitica (De.a: 1.J& 
ni., 2. Gii-lu (Brad) 1,15 m.

I oot hali: Echipa Bradului Jiv 
când mai legat și mai pred*  în 
toate acțiunile sa'e, și a depășit ad
versarul Deva Simeria adjudecân- - 
duo victoria la scorul de 1-0.

S’au remarcat: 1 enzler Tebirț 
și Bânri iar dvl.i învinși, Gl.gor, 
Peterfii și Gergelv.

Volley-ball: Cu o echipa hUo 
pregătită, care a cules z<‘< i de a- 
plauze din partea spectatori or p ri
tm bunul joc de fașurat Bradul * 
dispus de Deva Simeria cu 2 1 (13- 
15; 15-8 15-9).

S’au remarcai: Conan și Tig» 
dela învingători și Banățranu, O- 
sacenco, Drăgan dela învinți

ră urme de cochetărie saj 
formalism”.

Același „Seri", pentru ma. 
iele critic Bialinki, „sunt t 
nul dm cântecele, răsunătoa 
re ale tinereții, al căror țel c- 
ste sa reînvie pentru bătrâ 
neie- măcar o clipă trecătna 
rL-a tinerețe, ce nu se Întoar
ce niciodată”. ,

•
„Orașul diavolului galbe:i" 

nr. 4 al ..Literaturii pentru 
toți", cuprinde schițele scrise 
in America și despre ?\meri 
ca, de Maxim Gorki acum a- 
proape o jumătate de veao 
Prezentarea realităților din 
1906. este valabila însă în 
fond și in 1948, corectând 
în plus numai proporț ile ma
nifestărilor.

Cele pațiu schițe din ulti
mul număr al colecției „Lito 
ratura pentru toți” sublinia 
ză prin stilul lor, interesul 
pasionat al autorului față d<j 
jiroble’Tiele ce 1 preocupă.

'Demnă de relevat este și 
închegarea și consecvența ar 
tistjca a acestor pagini. In 
panorama expresivă a vie
ții americane, pe care o zug 
răveȘte Gorki, fiecare trasă 
tură nouă, fiecare detaliu e- 
ste necesar și există nu prin 
el însuși ci prin ansamblul 
general strâns legat întoc
mai unui lanț.

Aceleași elemente obiec
tive cari asigură continuita
tea fiecărei schițe, le gru
pează și într’o totalitate, c« 
le înglobează pe toate.

ajilto.nl
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Plugarii și elevii școalei primare din 
Uibărești își reconstruesc satul 

prin muncă voluntară
Pentru a se împiedeca sur 

par«a terenului din (partea de 
Est .1 școlii din salul Uiba- 
reȘti, elctii acestei școli îm 
preuna <11 directorul și în
vățătorii respectivi au por
nit o larga acțiune de mun
că voluntară în Cadrul căreia 
au construi nn zid dc apă
rau- lung de 2o m. și înalt 
de i.2o in.,

Tot prin muncit voluntară 
a elevilor s’a amenajat și 
înfrumusețai curtea școlii ca 
re .1 fost pietruită și prevă
zute ( u trei alei dealungul 
carora au fost' plantați 
pomi decorativi.

In curtea școlii a fost să
pata o fântâna la a cărei 
lucrări au participat 60 de 
plugari dintre care 30 au 
transportat cu carele mate
rialul n(<esar construcției și 
pământul scos

I-Jmii școlii 
au împrejmuit 
serica satului 
construite din 1 
nos donat de locuitorii sat 
lui.

In cadrul acestor acțiuni 
s'au evidențiat în muncă 
elevii: Oprișa Mihai, Neag 
Avisalon, Popa Virgil, pre 
cum și plugarii Roșea Ion, 
Iordache Ștefan, Pavel I. și 
Pavel Nicolae.

I’e plan cultinal-aftistic, e- 
Qhfpa culturală a satului a 
dat un reușit festival artistic 
din a cărui beneficii s’au 
cumpărat c uiele necesare 
pentru construirea celor două 
garduri.

rentru menținerea legătu
rilor cu școlarii peste vacan
ță, — de comun a~ord cuipă- 
rinții lor - tov. înv. Ștefan 
Iordache a fixat o zi pe 
săptămână în 
vor 
zi

la cetit și aritmetica.
In toate aceste acțiuni 

gamz.ația de baza P. M. 
a contribuit efectiv prin

or
R , 

. 
druinarea și stimularea în 
muma a populației locale.

Mihal Popovlcl coraap

Pentru a veni în ajutorul salariaților Ministerul de Finanțe a hotarit ea :

Cumpărăturile făcute de cantine
să nu mai

BUCUREȘTI, 5 (Agcr- 
pr<-s). Ministerul finanțelor 
in dorința de a degreva cât 
mai mult taxele și impozite
le indirecte percepute la pro

Serbarea de fine de an
la Gimnaziul Unic din Lupeni

suporte timbrul de 14%
dusele destinate a 
sumate de salariați 
rit ca toate cumpărăturile de 
produse alimentare făcute le 
cantine să fie considerate 
dre.pt 
lari.

Ca 
ziuni
vigoare 
vânzările făcute

il eon
ii hotă-

vânzări către pârtie i

timbrate cu 
până a' uni 

ar -

din fântână, 
clin UibăreȘti 

. școala și bi
eți garduri 

materialul lem

care elevii 
veni la școală. Această 

va fi destinată luminării 
lor și pregătirii în special

După 23 August 1911 s’a ^în
ființai Gimnaziul Unic Lupeni, dând 
în anul acesta prima serie de ab
solvenți in R P.R. Acest Gimna
ziu a fost înființat în anul 1913 și 
de atunci a funcționat până In anul 
1938, când prin legea criminală a 
lui Armând Călinescil s’a răpit un 
mijloc de educare i 
cifori din Lupeni.

Din 228 elevi, ; 
la sută, corigenți 
4>'u.

Iii cursul anului 
în muncă voluntară 
III A și |J. fete 
au curățit și spoit 
mei săi ace și bolnave, 
lucrat la reparații de șosele și Ia 
încălcarea cărbunelui dea Uricani..

S’a înființat brigada de munca 
voluntară „Suder Viliam” fost e- 
lev al acestui Gimnaziu care va 
executa următoarele lucrări în vara 
aceasta.

Repararea tera?amentu’.ui unui pod 
In comuna Paroșeni.

Repararea unui drum serp utină 
ce duce în colonia Ștefan. |

a fiilor de nnm-

au promovat 67
26<țo, îepetenți'

s’au 
elevii 
și băieți care 
casele unor fe-

Elevii au’

evidențiat, 
din clasa

■*.  Amenajarea terenului de Ioot-1 a)
Curățlica parcurilor, lucru 1 are se 

va executa cu fetele Gimnaziului?
S’a mai hotarit ca toți elevii 

rămași corigenți sa urineze in 
cursul lunci August orele pentru pre
gătire în care scop profesorii vor 
sta benevol la dispoziția elevilor.

Deascmenea s’a mai hoțărit ca 
profesorii în cursul liniei August 
să stea la dispoziția elevilor și săi 
pregătească 
superior al 
meserii.

I11 seara
o serbare colegială a tuturor absol 
venților acestei școli, din amil 1913 
și până Î11 prezent a cărui venit 
a fost donat penlru îmbunătățirea 
școalei.

Vechii 
expoziție- 
de elevi, 
executate

Expoziția ziarelor de penete și 
a caietelor din cursul anului dea- 
semenca au făcut o frumoasă im
presie.

Remus Gropcanu co e wi.

pentru a urma cursul 
Liceelor sau școlii de

zilei de 27 VI s’a ținut

elevi au vizitat Inimoasa 
de lucru manual executată 
au plăcut mult lucrurile 
de fetițe.

(Urmare din pag. 1 a)

brelor, în mină, la căratul rt leritet 
și la confecționarea de mănuși și 
ciorapi din lână colectată penlru bri
gadierii clepe .antiere'.c naționale. 
Aplaudați îndelung, prietenos Fio. 
rincaș termină prin lozinc;'e tră as,ă 
R.P.R , Partidul Mun i’ore-c Român 
șl CC al U.F.D.R.

Ziua Internațională a Cooperației
(Urmare lia pag. l-a)

Băltăreții, directorul școlii de 
contabili cooperatiști, care

, într’o larga și documentată 
conferință arată că cea de 
a 26-a Zi Internațională a 
Cooperației, găsește popoare
le lumii, încordate în luptă, 
pentru asigurarea unei păci 
trainice și pentru făurirea u- 

>• Si ei vieți mai bune tuturor ce 
lor ce muncesc.

Pentru mișcarea cooperati
stă din țară noastră, — con 
tinuă vorbitorul - Ziua In
ternațional;! a Cooperației 
prezintă o deosebită impor

să- 
co-

ca
ța

urmare a acestei dori
ce urmează a intra în 

săptămâna aceasta, 
cantinelor,

nu vor mai fi
15 la sută, ca 
ci li se vor aplica 
ticolul 14 paragraful 13
aliniatul 4 din legea timbrJ 
lui, urinând ca facturile res
pective să se timbreze cu 2 
la suta, deși unele dintre pro 
dusele cumpărate sunt de
stinate prelucrării sub forma 
de mâncăruri, prăjituri etc.

Q®«p® Joriile |ârânețn
până la 2 hectare scutite

Ministerul finanțelor a tri
mis Sâmbătă administrații - 
lor financiare un ordin cheu 
Iar, prin care face cunoscut 
că în urma modificării unor 
dispozițiuni din legile de 
impozite gospodăriile țară • 
nești care au o suprafață 
de teren arabil sau trans-

de impozitul fix pe clădiri 
formată in teren arabil pi 
nă la 2 hectare, sunt scutite 
de impozitul fix pe clădi - 
rile țărănești.

In consecință, se vor lua 
toate masurile pentru scă - 
dcrea impozitului datorat de 
micii agricultori pentru ace
ste clădiri țărănești-

A foșt fixat ultimul termen
pentru marcarea metalelor prețioase
BUCUREȘTI, 5 (Ager- 

pres). Ministerul Corn. Dțr. 
Măsurilor Greutăților și Me

ZORI NO! 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc 1» 
administrația ziarului în 
localul Prefecturii

tanță, Întrucât sărbătorirea 
ei, se face pentru prima oa
ră de către toți cooperatorii 
din Republica Populară Ro 
mână, în cadrul nou și 
nătos al mișcării noastre 
operatisle.

Enumără apoi sarcinile 
re revin cooperației din
ra noastră care trebue să 
contribuc la ridicarea nivelu 
lui de viață al poporului 
muncitor la înfrățirea clasei 
muncitoare cu muncitorimea 
depe ogoare să îndeplineas
că un rol important în circu 
lația bunurilor dela producă
tori la Consumator.

A urmat apoi un frumos fe 
stivai artistico-cultural indc 
lung aplaudat de asistență.

Asemenea serbări au avut 
loc pe întreg cuprinsul jude
țului nostru dându-se astfel 
zilei importanța cuvenită.

La fel vorbesc jvrietenc’e: Lungu 
Eleonora/ învăț. Pârău Maria, Ni 
cula, Popa Maria, sătean.a din S:o 
eneasa, Savu Olga prof., Moldovan 
Maria muncitoare din Cugir, Re- 
teanu Alexandra, Ștefan Dorica tâ 
nără săteancă din Ța a Mo i or corn. 
Blăjeni, își începe angajamentele 
prin cuvintele: ,,Noî moa’e'e vom 
munci cu drag și vom crește copiii 
noștri, cetățeni vrednici ai R.P IU 
care ne asigură și norii și fe.ncilon 
drepturi de care nu r.e am bucurat 
până acum”. Vorbește apoi prie
tena Beriann Iolanda înv, Oprișor 
Rozalia muncitoare, Pojoni eare își 
ia angajamente in li uba magii ara, 
Mihoc muncit., Rck Rozalia gos
podină, Ciochcnta Mar.a săteancă 
din Romoșel și Gabor gospodină 
din Criscior. Fiecare, prin cuvintele 
spuse și-au exprimat aceleași sen
timente de încredere în noua con
ducere a stalului nostru, în realiză
rile efectuate de guvern sub îndru
marea Partidului de avantgardă al 
clasei muncitoare.

După ce comisia de validare își 
face raportul, comisia de candidare 
trece la propunerea membrelor din 
noul comitet județean, 
lic Florica membră în 
Județene P.M.R. face 
care sunt acceptate în
de toți participanții prin furlunoase 
aplauze. Astfel sunt a'e-e: în corni 
tet: Eva Dragomir, Miliuțes-
cu Vasilica, Floca Silvia, Locscy 
Elisabeta, Birta Iolanda, Fridman 
E„ lonescu A.^ Stan M. Drăgănes- 
cu O., Fărău Maria, Lean Maria 
Brad, Moisiu Georgeta, Szalkay, Al- 
mâșan Elvira, Ifrim F., Popa M., 
Lupescu V., Ros R., Budai M.,„ 
Taco R., Moldovan M., Irimie I, 
Dobra M., Oardoș A., lacob E., 
Savu O., Daradici C., Chiroșca C., 
Suciu L., Ulea Al., Reteanu A.,

Groza M., Nistor V., Nicula M., 
Florincaș I, Fânaru. „ Lenghel E., 
Ciocan M., Calcan L., Cerchez, 
Bretan R.. I’ojoni M., Albu M., a- 
poi adunarea alege prin ap'auze pe 
tov. Vasilie Florica.

imediat după alegerea corni:etu- 
lui, un grup dc fetițe dela căminul 
dc zi din localitate, vin să mulțu
mească organizației județene pentru 
ajutorul neprecupețit ce Iau pri
mit din partea ei.

Cuvântul de închidere este ți
nut de tov. Petroșanu Maria. dele
gata C.C. al U.F.D.R. care feli
cita organizația U. F. D. R. pentru 
munca depusă în campania alegeri 
lor de definitivare a comite'.elor de 
conducere trasând apoi sarcinile- 
principale ce stau în fața femei
lor de a face zid puternic în jurul 
lagărului antiimpcrialist pentru mei- 

„Lupta femeilor din 
— a spus vorbitoa- 
să devie și mai în- 
cauza păcii și spri- 
cu democrație popu- 
cu U.R.S.S. O altă

Tov. Vai- 
biroul Org. 
propunerile 
unanimitate,-

ținerea păcii 
întreaga lume 
rea — trebue 
dârjifă pentru 
jinirea țărilor 
lara în frunte 
sarcină a femeilor este să participe 
la întărirea realizărilor înfăptuite 
de guvern sub îndrumarea P.M.R. 
să mobilizeze femeile din industrii 
pentru a depune cât mai mult clan 
la creșterea producț ei și a discipli
nei pentru lichidarea analfabetisl- 
mului dela sate.

In încheiere tov. Petroșeanu M. 
își exprimă mulțumirea față de fe
lul cum au decurs alegerile în jude
țul Hunedoara și în furtunoase a- 
plauze urează femeilor spor la- 
muncă.

La orele 13,10 conferința a luat 
sfârșit urmata de o masă- 
comună, iar după amiază organi
zația județeană a U.F.DR. a dat 
un reușit program artistic compui 
din dansuri și cântece națiottalef

talelor Prețioase comunică 
următoarele:

Se aduce la cunoștința bi
jutierilor, argintarilor, case
lor de amanet, caselor de - 
consignație, magazinelor în 
care se vând sau se expun 
spre vânzare obiecte de me 
tale prețioase, precum și cea 
sornicarilor și reparatorilor 
de obiecte din metale prețioa 
se că potrivit an. 6 din de
cretul Nr. ti 17 publicat în 
Monitorul Oficial din 1 luli(5 
a. c., sunt obligați ca până 
la 11 Iulie a- c., să prezinte 
la marcat toate obiectele din 
metale prețioase pe care le 
dețin sub orice titlu.

Toți acei care după acea 
stă dată vor vinde, vor ex
pune spre vânzare sau vor 
cumpăra precum și aceia ca
re vor preda după reparație 
sau prelucrare obiecte din 
metale prețioase nemarcate 
legal vor fi sancționați corp 
form legii.

înștiințare
La Cassa Asigurărilor Sociala 

Deva, sunt vacante 8 p oi tari de 
funcționari (funcția de impiegat) 
șl anume:

6 poatorl implagațf admlnia- 
tratlvl.

1 post impiegat contabil.
1 post impiegat stagiar arhivă.
Cai ce doraac a ocupa vreu

nul din aceste potfarl sa pot 
adresa pentru informațiuni la 
sediul Cauei Deva in orice zi 
de lucru, în timpul orelor legale 
da serviciu.

Direcțiunea
. *_  L» ’ J !f
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EVEHIMEHTELE ZILEI
COMITETUL CENTRAL îl 7 a aniversare a ist&ricuiui

al Partidului Comunist Albanez 
demască politica conducătorilor Jugoslavi 

în vederea subjugării Albaniei

discurs rostit de Generalissimul Stalin 
la 3 Iulie 1941

TIRANA, A I A Pre a .1 pu
blicat comunii aiul < ouăle u ui Cen
tral al Partidului Comumsl Alba 
m-z cu privire la rezo'mpa Hunu
lui Informativ al Partidelor Comu < 
niște, relativ la situația creiata în 
Partidul Comunist din lugoda-îa. 
In acest comunicat se spune între 
altele:

Pil nara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Albanez la șc. 
dm(a sa extraordinari, și după atua 
dierea rezoluției Birou ui Informativ 
al Partidelor Comuniste frățești cu! 
privire la situația d n Partidul Co7 
rnuuist din Iugoslavia, declară cete 
*e urmează:

1. Comitelui Central al Par iJulni' 
Comunist Albanez se so'idarizea ■ 
za în mod unanim și pe deplin? 
cu rezoluția Biroului Infotmativ at 
Partidelor Comuniste cu privire la 
situația din Partidul Comunist din' 
Iugoslavia, și condamnă cu seve
ritate activitatea conducătorilor iu
goslavi, care au trădat linia mar 
xistâ-leninistă, care au trădat soc a- 
lisinui și care au luat in inod desr 
cliis o dezonorată atitudine ostilă 
față de glorioasa patrie socialistă,] 
față de gloriosul Partid Comuni-t 
țbofșevic) al U.R.S.S. care merge 
pe linia leninistă-staliiii-tă și față deț 
întregul lagăr democratic și anii 
imperialist.

2. Comitetul Central al Partidului 
Comunist Albanez a fost totdeauna' 
In contradicție cu Comitelui Cen
tral al Partidului Comunist din Iu
goslavia, care a vrut să impună 
țării și Partidului nostru propriile 
sale metode și propria sa politica 
trădătoare, ostdă și troțzkistă. Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Iugoslavia, având in frun
tea sa pe Tito, a denaturat 
toate raporturile economice și po
litice cu țara noastră, raporturi care 
»’au născut sub semnul marii fra 
lernități ce s’a desvoltat între po 
porul albanez și iugo lav în lupta 
•ea mai sângeroasă ce a fost cunos
cută vreodată. Conducătorii Comite
tului Central al Partidului Comic 
«ist din Iugoslavia au căutat să 
transforme eroica noastră patrie, — 
care a luptat pentru eliberarea sa 
națională, care n’a ezitat să-și verso 
sângele pentru eliberarea națiunii 
surori iugoslave în Muntenegțji, 
Bosnia și Herțegovina, la Kossovo 
e*  Metoh și în alte părți — în 
propria lor colonie. Conducătorii-» 
trotzkiști ai Partidului Comunist-. 
<in Iugoslavia au încercat prin po
litica lor ostilă și anli-marxistă să 
■-uiioea.ua Btdcp.e.idența partidului ji,

Audiența generalilor
Robersonn și Klay la Mareșalul Sokolovski

Berlin, 5 (Radio)- Mareșa
lul Șokolvsjri, a primit la ce
rerea lor, în audiență pe ge
neralii Robersonn și Klay, 
care au cerut să li-se spue 
kt cât timp se va reda cir
culației linia ferată Heltn - 
stadt - Berlin, Mareșalul So 
k’oiovsțki a spus că cu toate 
că aceas)tă lucrare nu este de 
cât o preocupare secundară, 

a țarii noastre și au atacai in mai 
multe rânduri unitatea de lOnducerO 
a ixirtiduiui nostru pe motiv că nit 
era de acord cu intențiil.' lor anti
marxiste, și aiiti albaneze și pen- 
tiu că op-tinim o rf/i-fenț.l de ne
învins amenințărilor și -anlajclorj 
lor.

I. Eroișul nostru popor și Parti
dul Comunist Albanez voi fi re
cunoscători totdeauna, gene,ație du
pă generație, glorio u ui par
tid bolșevic, care merge pe linia 
teuinistă-sialinislă, precum și glo
riosului său conducător 1. V. Sta 
lin, care au salvat din nou poporul 
și 'partidul nostru de ferocilalea,- 
conducătorilor anti-marxișli din Par
tidul Comunist din Iugoslavia.

4. In aceste momente serioase și 
nenorocite pentru poporul frate iu
goslav, poporul albanez și Parti
dul Comunist Albanez păstrează a- 
fecțiunca și fidelitatea lor față de 
poporul frate iugoslav. Alianța din
tre țxiporul albanez și poporul iu
goslav e de o importanță vitală 
pentru cele două popoare și ea 
a fost întărită prin sângele celor 
mai buni fii ai noștri. Poporul al
banez și Partidul Comunist Alba
nez. este convins că poporul iu
goslav și elementele sănătoase din 
sânul Partidului Comunist din Iu
goslavia, credincioși până la moarte 
liniei marxist-leniniste, nu vor lot 
lera în nici 'Ah chip ca un grup 
anti-marxist să profaneze sângele 
poporului iugoslav și să Iran,forme 
Republica Popu’ară iugoslavă în— 
trio colonie a imperialismului.

5. Poporul albanez și Partidul 
Comunist Albanez constilue un bloc 
monolit în tabăra democratică și 
anti-imperialistă în fruntea căreia 
se găsește salvarea invincibila a po
poarelor, apărătoarea liberia ilor, a 
adevăratei democrații și apărătoarea 
unei păci trainice și juste — glo
rioasa Uniune Sovietică

6. Plenara Comifetu’ui Centrai al 
Partidului Comunist A'baiie- a luat 
liotărîrea ca rezoluția Birou'ui In 
formativ asupra siuiaț.ei din Par
tidul Comunist din Iugoslavia să 
fie explicată și comentată în ma
rile masse ale partidului precum șt 
in massele muncitoare a'e țării noas
tre.

Comentările ziarului 
„Rude Pravo“

Praga. — Intr’un articol 
de fond întitulat ,,Responsa 
bilitatea comuniștilor jugo 

totuși autoritățile sovietice 
au luat măsuri și în cel mai 
scurt timp această linie va fi 
redată circulației.

Tot la această întâlnire 
s’au mai discutat și alte che
stiuni de ordin general, \ * 
printre care și situația în ur
ma reformei monetare sepa 
rate din zona de ocupație an 
glo americană. 

slavi”, ziarul ,Rudc Pravo” 
scrie:

,,Partidele comuniste nu 
sunt despărțite de viața pu 
blică printr’un zid chinezesc 
și suferii Influența ideologiei 
dușmane, influența claselor 
capitaliste. Lupta împotriva 
tuturor influențelor dușmane 
străbate ca un fir roșu în
treaga istoric a mișcării mun 
citoicȘti, istoria luptei cen
tru socialism. Partidul no
stru a încercat asupra sa n‘» 
o singura dată rezultatele a- 
Cestei influențe. Tocmai din 
această cauză membrii par 
tidului nostru și jmpreună cu 
ci întregul nostru popor, au 
primit cu atâta seriozitate co 
municatul despre ultima șe
dință a Biroului Informatic 
al partidelor comuniste.

Noi ne alăturăm în între
gime hotărîrii Biroului In
formativ care exprimă con
vingerea că partidul comu 
nist din jugoslavia va înde 
plini cu onoare sarcina lui 
Hotărirea Biroului Informa 
tiv cu privire la situația din 
partidul comunist din [ugo 
slavia este mărturia forței e- 
norme a frontului socialist. 
Această hotărîre va duce la 
o întărire și mai mare a lagă 
rujui păcii și democrației și 
va sdrobi toate speranțele 
dușmanilor socialismului.

Să întărim disciplina in câmpul muncii
(Urmare dia pag. I a) 

un bun al lor individual, ci 
este un capital prețios al 
clasei muncitoare, pe care 
ingincrii și technicienii tre 
buie să-l restîtuie muncitori
lor, iar muncitorii să-l res 
pecte și să-i dea importanța 
cuvenită.

In diefrite întreprinderi, se 
mai văd și acum muncitori, 
care în loc să-și vadă de lu
cru, umblă fără niciun rost 
prin fabrică, iar pe lângă 
faptul că nu-și îndeplinesc 
sarcinile în muncă, mai îm 
ipiedică și pe alții din activi 
tate. Acest lucru este întâl
nit și printre rândurile fu m 
ționarilor din birouri. In li
nele locuri, aceștia în loc să- 
și dea interesul pentru grab
nica rezolvare a dosarelor, 
intrețin conversații, poves 
tesc diferite ,,întâmplări” în 
timp ce muncitorii sau pub
licul așteaptă la ușă, întâr 
de rezobarea actelor, pro
vocând dificultăți muncitori 
lor cauzând prejudicii bu

Mosco'a. Toate ziarele 
dc Sâmbătă se ocupă de a 
7-a aniversare a istoricului 
discurs rostit la mdio de Gene 
ralissimul Stalin la 3 Iulie 
1941.

Acest discurs adresat natiu 
nii a însemnat un program 
de luptă pentru poporul so 
vietic, îndreptat îm]x>triva 
invadatorilor fasciști ger - 
mani.

I’i'esa rezumă bilanțul .uliili 
|or 7 ani, Krasnaia Zvezda 
scrie că acest bilanț dove - 
dește vitalitatea și puterea 
de neînvins a sistemului so 
vietic, a sistemului socialist. 
Evenimentele din acești 7 
ani au dovedit cât de în-

Trei milioane de muncitori Italieni 
au declarat grevă de protest 

împotriva politicei lui de Gasperi
Roma. — Numărul munci 

torilor care au părăsit lu
crul Vineri la ora prânzului 
în cadrul unei greve de ju
mătate zi îndreptată împătri 
va guvernului lui Ide Gasperi, 
se ridică la peste trei milioa 
nc-

•

Roma. — Vineri la ora 17 
autobuzele și taximetrele au 
încetat să mai circule în 

nului mers al întreprinderii 
sau instituției respective. A- 
cesle atitudini absolut gre 
site și dăunătoare, atât din 
rândurile muncitorilor cât și 
din rândurile funcționarilor 
trebuie să dispare cu desă 
vârșire.

Muncitorii conștienți 
trebuie să vegheze asupra 
disciplinei în muncă, să des 
copere indisciplina sub orice 
formă ar fi, să ducă o mun
că intensă de lămurire în rân 
dul tovarășilor lor care din 
inconștiență sau nelămuriți 
se fac vinovați de aseme
nea atitudini și să lupte din 
răsputeri pentru întărirea dis 
ciplinei în muncă.

Revoluția celei de a doua 
.plenare a C. C. al P. M, R, 
arată că organizațiile de Par, 
tid au a se orulpa de nevoile 
ntasselor de muncitori șt 
funcționari, a munci și luipt >. 
pentru desvoltarea spiritului 
de organizare, disciplina și 
solidarizare a celor ce mi .- 

dreptațita ,-i întemeiată .-.ra 
încrederea oamenilor s.j ie- 
tici în puterea Jur și in ji: • 
rn] tralucjt al marji lor s,a 
trii. In acei ani în care In. 
micul cuprins de furie -.e 
pregătea a »ârbător<- 1 
victoria sa asupra pojxrul .i 
sovietic, Stalin a suplini,ji 
că :

, ținta războiului .■
|Xitrjotic de proporții patio 
nale, dus împotriva asupri 
lorilor fasciști, nu este nu
mai de a ințăiura pericolul 
care amenință țara nua» 
șiră, dar și de a ajuta loafc 
celelalte națiuni din Euro 
pa cari suferă sub jug/ 
fascismului german".

întreaga Italie, Cinemacogra 
fele și teatrele au fost în
chise, Barurile și restaura n 
lele au fost deasemenea în- 
chise în orașele din centrul 
și Nordul țării, Greva din 
industria transportrrrilor a 
afectat spre seară toate mari 
le orașe italiene.

Greva generală de o mină 
tate zi va fi urmată de o gre
vă similară pe întreg cuprin 
sul țării in ziua de 6 Iulie.

Cesc. Deacei. organizațiile 
de Partid de pe lângă in 
trep'inderi trebuie să se n 
tă răspunzători pentru lip
sa de disciplină în munci. 
Atenția lor trebue să fi» 
îndreptată asupra celor ce sn 
abat dela disciplina în mun 
că, să ia sub focul criticii pe 
fiecare în parte și să nu cu
noască răgaz atât timp câ» 
in întreprinderile lor- mai 
sunt absențe motivate, pier
dere de timp. întârzieri a|ic 
acte de indisciplină. <-t> ..

Acum când întreprinderile 
sunt ale poporului muncitor, 
când tot ceeace producem 
merge pentru asigurarea și 
desvoltarea bunei stări a a. 
miliilor noastre a întreg .m 
popor muncitor, prin disci
plină în muncă,, sa lup. - 
tăm pentru proțxrșirea între
prinderilor noastre, pentru 
propășirea economiei no*  - 
stre naționale, construind ast 
fel drumul Spre socialism
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