
NOUL ROL
SINDICATELOR

Resoluția Plenarei a 11a 
a C. C. ai P. M- R. după ce 
face o analiza amănunțita a 
Învățămintelor trase în cam 
pania electorală clin Martie 
a. c. trasează o serie de sar 
cini de îndeplinirea căreia c- 
ste legată desvoltarea regi 
mului nostru de democrație 
populară.

Mai ales actul revoluțio 
aaT al naționalizării prin ca 
re principalele mijloace de 
producție au trecut în mâna 
statului popular, pune în fa 
ța oamenilor muncii din Re 
publica Populară Română 
sarcini noui și mărețe.

Forul suprem al mișcării 
sindicale din țara noastră, 
principala curea de transmi 
sie dintre avantgarda clasei 
muncitoare și massele celor 
ce muncesc, a ținut să ana 
lizeze într’o ședință recentă 
Sarcinile trasate pentru ea de 
către Partid prin Rezoluția 
Plenarei a Il-a a C. C. al 
P. M. R..

Prima sarcină pe care noua 
situație creată o pune în fața 
mișcării noastre sindicale 
este să mobilizeze sub îndru 
marea P. M. R. massele largi 
de muncitori în opera de re 
reconstrucție a țării.

Ridicarea conștiinței de 
clasă a salariaților pentruca 
ei să vadă în dosul (cuvintelor 
și adtudinelor ^nevinovate” 
adevăratele interese ale fo
știlor patroni, ascuțirea vigi 
lenței, pentru a nu crede că 
totul se petrece din ,;intâmp 
lare”, desvoltarea nouii ati 
tudini față de muncă și față 
de avutul obștesc, sunt sar 
cini pe care sindicatele noa
stre trebue să le ducă 'la în
deplinire.

întrecerile socialiste, mi
nunat mijloc de ridicare a 
producției și productivității 
muncii, de reducere a prețu
lui de ctțst, de întărire a spi 
ritului de organizarediscipl nă 
și solidaritate a celor ce mun 
oesc, trebue să preocupe în 
cea mai largă măsură sindi 
cățele noastre- Și aici exemp 
Iul minerilor din Valea Jiu 
lui cari se află în .întrecere pe 
durată, mai lungă între gn» 
pe, recenta inițiativă luată de 
sindicatul I. 'M. S- de a an
trena în întrecere massa în
treagă a celor ce muncesc 
e demriă de urmat.

- ■■ ■' -...

Săt bă tor irea zilei eliberării Poloniei
£■> «7aag»ltanlă

BUCUREȘTI, 23 (Ager- 
pres). Eri după amiază a 
avut loc în sala Teatrului JNa 
țional-Studio djn Capitală un 
festival organizat de Asocia 
ția pentru Desvoltarea Prie 
teniei Româno-Po.onă (AR- 
POL) cu ocazia sărbătoarei 
naționale a eliberării Polo
niei.

Au luat parte la acest fe 
stivai tov- Ion Niculi, vice
președintele Prezidiului Ma 
rei Adunări Națio’ ale a R.

Ridicarea de noui Cadre a 
lificate, antrenarea technicie 
oilor și întărirea colaborării 
lor, cu muncitorii precum și 
sprijinirea nouilor directori 
nu poate să lipsească din 
preocuparea permanentă a 
sindicatelor noastre.

Desigur sprijinul pe care 
sindicatele sunt chemate să-l 
dea, nu trebue să substitue 
atribuțiunile nouilor (directori 
sau ale technicienilor, A ia 
ce și azi interveniți în nume 

le sindicatului sau <a sin 
djcatul să trimită delegații 
săi pentru rezolvarea anumi 
tor probleme care nu aparțin 
de el, a fost o .greșeală ș- 
în trecut și este mai 'ales a 
cum.

O altă problemă pe care 
forul suprem al mișcării n<>a 
stre sindicale a analizat-o și 
și-a insușit-o în unanimitate 
a fost Rezoluția Biroului In 
formativ asupra situației dtit 
Partidul Comunist din Ju m 
slavia partid Care s’a abătut 
grav dela principiile mar A 
ste-lcniniste-

Cadrele noastre sindicale, 
sindicaliștii noștrii vor putea 
să se ghideze în activitatea 
lor un timp îndelungat după 
învățămintele trase din acest 
document de importanță isto 
rică- El va trebui prelucrat 
în sindicate până jos iar a 
colo unde s’au manifestat u 
nele tendințe asemănătoare 
acestea să fie supușe fără 
cruțare criticii și autocri - 
ticii. ;

Noua situație creată prin 
modificarea relațiilor de pro 
ducție va da posibilitatea 
Statului să treacă la acțiuni 
de îmbunătățire a condiții 
lor de viață a sala
riaților iar pentru aceasta Co 
mitetul Executiv al C- G. 
M- a primit mandat pentru 
elaborarea nouilor contracte 
colective și statute- Câtă deo 
sebire între lupta grea pe ca 
re sindicatele trebuiau s’o 
dea în trecut cu patronii pen 
tru a îmbunătăți cu Ceva sa 
lariul de mizerie pe care-1 pri 
meau și rolul de azi 'al sindi 
catelor care sunt astfel he 
mate de Statul celor ce mu 1 
cesc să facă o împărțeală 
dreaptă a unei maritpărțijdin.

B. SOMEȘFEIEANU

(Continuare în pag. IV-aJ

P- R. precum și numeroși 
membri ai Guvernului, a - 
vând în frunte pe d. Dr. Pe 
tru Groza, președintele Consi 
liului de Miniștri, și tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej, prim-vice ~ 
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

Au vorbit cu acest prilej 
Ambasadorul Republicii Po 
lone Piotr Szimansky și gene 
ralul Nicolae Pârvulescu, 
preșecî ntele ARPOL-ului.

„v.’ur.w
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Importante hotărîri luate 
de Comisiunea de Stat
pentru Colectarea Cerealelor

- • Livezile și viile, scutite de regimul de colectare 
“ Mâcinișui este liber în toată tara 
*.* împiedicarea abuzurilor în așezarea cotelor

iunea de Stat pentru Colcc'area Cu- 
tov. Slelian Tănăsescu, ministrul

legațiilor speciale vor continua.
Joi după amiaza Comisiunea do , 

Stat pentru colectarea cerealelor, z 
ținut o noua ședință. (Agerp|res).

Miercuri după amiază, Corni-, 
realelor a ținut ședința sub președ. 
adjunct al Afacerilor Interne.

In cadrul acestei ședințe, mem
brii comisiunii și delegațiile spe
ciale care au inspectat pe teren 
modul cuin decu’g operațiunile de 
colectare au făcut ample rapoarle
asupra celor constatate în județele 
Botoșani, Dorohoi. Mehedinți, Ca- 
raș, Severin, Titniș-Torontal, Bu
zău și Ialomița. '

După discutarea rapoarte or și a 
propunerilor celor care au fost pe 
teren, Comisiunea de SlaL pentru 
Colectarea Cerealelor a luat urmă
toarele hotărîri:

Livezile și vi.le nu vor fi so
cotite suprafață arabilă supu.ă regi
mului de colectate.

— Măcinișul este liber în toată 
țara.

— Perceperea impozitelor crean- I 
țelor B.N.R. și Federalelor, este in
terzisă Ia centrele de colectare.

— In județele care au suferit 
calamități — pagube conslalate de 
organele de colectare — planul dei 
colectare va fi verificat coniisiu- 
nile comunale trebuind să descopere 
pagubele după cercetarea fiecărei 
exploatări agricole.

— întrecerile între județe nu vor 
fi făcute pe baza rezultatelor can
titative ci calitative.

— Corni iuni e ju.e.ene vor tretui 
să controleze îndeaproape comisiu, 
nile de plasă și comună — acti
vitatea și componența lor — fiind 
responsabile de abaterile sau ne
glijențele acestora.

—■ împiedicarea abuzurilor în așe
zarea cotelor prin respectarea întoc
mai a normelor planu.ui de c< lectare.

—Cota ce trebue de pjredat se 
I fixează după întinderea exploatării 
1 agricole și randamentul mediu 1? 

hectar.
— Se va repartiza cooperative- I 

lor sătești o cantitate de 150.000 
saci la un preț mic.

—■ Grâul furajer va fi primit de 
centrele de colectare scăzându-se nu- 

I mai lOO/o din prețul oficiaL J
— Inspecțiile pe teren ale mem

brilor comisiunii de Stat și a e de-

Citiți
in corpul ziarului

■■ Despre arestarea 
fruntașilor Comuniști 
Americani

Un reportaj din câm 
pul muncii

O pacpnu 
pcnltu $«m<2a
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DISCURSURILE 
tinute cu prilejul semnării Tratatului 

de Prietenie, Colaborare și Asistentă Mu
tuală între R P.R. și Republica Cehoslovacă

discursul
tov. Vladimir Clementis
Semnarea Tratalului de prietenie, 

colaborare și asistență mutuală în
tre Republica Populara Română și' 
Republica Cehoslovacă* constilue de
sigur un moment crucial în rela- 
țiunile dintre popoarele noastre.

In cursul și după terminarea ul
timului războiu mondial popoarele 
Europei centrale și mai ales po
poarele noastre au trecut prin adânci 
transformări cari au creat noui po
sibilități de colabora; e tuturor ță
rilor din această Tegiune, țări caro 
au pornit pe drumul construirii u, 
nor forme superioare de democra
ție — o democrație populară în
dreptată spre socialism.

Prin urmare și Tratatele de a- 
lianță care se încheie astăzi între 
noi au luat un alt caracter, un alt 
conținut și un alt țel decât acelea 
încheiate în perioada dintre cele 
două războaie mondiale

Ele nu sunt făcule pentru a de- 
veni eficace abia Î11 momentul unei 
primejdii acute în clipa unei agre. 
siuni militare, ci pentru a nu în
gădui să se ajungă vieodată la o 
asemenea agresiune.

Ambele noastre state s’au înca
drat ferm șl de nedespărțit în— 
triun sistem de securitate bazat pe 
puternica Uniune Sovietică a că
rei forță constă nu numai în po
tențialul ei menit să descu ajeze pe 
orice eventual agresor ci și în aceia 
că este expresia unor forme progre
siste ale societății omenești și în 
acelaș timp un factor de pace spro 
care privesc cu încredere toți oa, 
menii cinstiți din întreaga lume.

Datorită aceslor fapte, relațiucile 
dintre pop oarele noastre în toate 
domeniile, politic, economic sau cul
tural capătă forine superioare și 
mai largi.

Acești noui factori în viața po
poarelor noastre, precum și faptul 
că astăzi suntem uniți prin legă
tura pe care o constilue alianța 
noastră cu Uniunea Sov etică, sunt 
o chezășie sigură că Trataîul p«ț 
care l-ani semnat astăzi, va fi tra- 
dus în fapt de popoa e'e noastrd 
în conținutul și forma lui, pline 
■;i

Punerea în circulație 
a nouilor monede 

de 5 lei
In Monitorul Oficia! de foi 

a aparul Decretul Prezidi i 
lui Maic-i Adunări Naționale 
prm care Ministerul Finanțe 
lor este autorizat să nUm și
sâ pună in circulație monede 
metalice de 5 lei purtând 
stema R. iP. R. I

Noile monede de 5 iei - 
și iini.put a fi puse in circt» 
lație-

discursul
I tovarășei Ana Pauker

Tratatul de prietenie, colaborare
1 și asisten ă muluala întie Repui l.ca 

Cehoslovacă și Republica Populară

Tov. Ana Pauker
Română, tratat pe care l semnăm, 
acum, exprimă voința popoa e'.oc 
noastre de a-și apăra regimul lor 
de democrație populară, de a a- 
păra independența și suveranitatea 
țărilor lor și de a împiedica o a- 
gresiune din partea Germaniei sau 
a altui Stat ce s’ar uni cu ea, 
direct sau sub orice altă formă.

Popoarele noastre, ca și popoarele 
din întreaga lume, vor pace. Pu

ternicul front al statelor care luptă 
pentru asigurarea păcii, îu fruntea 
căruia stă Uniunea Sovietică, este 
sus'ținut de forțele democratice diu 
întreaga lume „Fața hidoasă a im
perialiștilor ațâțători la războiu, 3. 
pare tot mai descoperită In fața» 
omenirii Perdeaua de fum făcută 
din calomnie și minciuni în do ul ca. 
reia imperialiștii angțo-saxo i vor 
să-și ascundă politica lor de pregă
tire a Germaniei pentru viilo ul raz- 
boiu, este spulberată pr'.n a ratarea 
necruțătoare de către Uniunea So
vietică a adevăratelor ț.țur; ale 
imperialiștilor.

Măsurile vrăjmașe păcii lumii, 
vrăjmașe păcii popoaie’or vecine și 

I din apropie: e t Germaniei, ca și [x>- 
(Continuaiî tu pag. /-a)
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După ședința plenară

u. F. D. R.3 C. C. al

în

de 
dq

<Jc*

fe- 
in

activitatea or
ia sate, cu- 
într’o oare— 
s’a reușit ca 
1549 comitete 
antrenate în 

ridicare a ni-

în Republica Populară Română sunț 
așezate pe aceiași treapta cu băr
batul și li se dau drepturi egale- 
cu ale bărbaților. Mai sunt încă 
femei și în special la sate, cartț 
încă nu și cunosc pe deplin drep
turile de care se bucură —■ se so
cotesc încă inferioare femeilor dela 
orașe și în special bărbatului — 
lipsa care va trebui cât mai curând 
și fundamental î.ililu ala.

In încheiere, Comitelui Executiv 
a trasat sarcinile principale ce ret 
vin fiecărei liliala în parte: f

— însușirea temeinica în orice’ 
muncă a spiritului lup ei de clasa;-

Creșterea vigilenței în cadrul or
ganizației pentru a nu se mai stre
cura elemente dușmanca e interese, 
lor noastre.

- Ridicarea la munci de răspun
dere a elementelor muncitorești.

— Sprijinirea campaniei dc .co
lectări.

— Ridicarea femeilor din starea 
de inferioritate de până

— Ridicarea nivelului 
ideologic al femeilor.

— Antrenarea la muncă 
de alte naționalități.

După trasarea sarcinilor, secreta
rele județenelor U.F.D.R. din țară/ 
au luat cuvântul arătând situația or; 
ganizațiilor lor în lamina celor ex-, 
puse în conferință, luându-și apoi' 
angajamente de viitor.

In acest fel, având experiența de 
până acum a unei munci rodnice, 
însă din care nu au lipsit părțile 
slabe — organizațiile U.F.D.R. din 
întreaga țară, vor duce munca lor, 
având în față această experiență și' 
în lumina sarcinilor rezultate din Re. 
zoluția Plenarei a Il-aa CC al PMR 
pentruca prin activitatea organizații
lor de femei să se contribue și 
mai mult la țidicarea nivelului de 
trai al poporului nostru și la pro- 
pășirea Republicii noastre populare. 

VASILICA MIHUȚESCU

acum, 
politic ți

a femeilor
__ 1

înființarea oficiilor pentru ocrotirea mamei
Și a copilului încă o realizare a guvernului actual 

femeii
Așa cum 

tr’iHiul din 
Con sțiluții, 
pularâ Română, mania >i copilul 
vor bucura de o îngriji ie sf.e.iala3 
— guvernul 

că u lai ca 
și realizări, 
și copilului 
fără primejdii

Larg-! rețele 
leagăne, crcșc, 
ere, dau |xj ibilitale 
lașa copilul iii grija unor icinci spjdul 
puse aci pe lol timpul muncii lor 
în fabrici, uzine sau ogoare

a

se găsește seri; în- 
articolele nouii noaslre 
ca: ,,ln Republica Po

sti

actual al țarii noaslre 
JM'Lll 
să 
o

diferile mijloace 
înlesnească 

viată mai 
și lipsuri, 
de cămine 
grădinițe 

mamei

femeii 
buna,.

de zi, 
sezoni- 
de a și

țMatcrnilățile, casele de naștere, 
dispensai ele puericok, și spitalele 
de copii — au misiunea de a feri 
atât pe mamă cât și pe copil de 
eventualele boli, dc a combate pe 
cele ivite și de a da mamei gra
vide îngrijirile prenatale, natale și 
postnalale.

Cu toate ace 4 ea, pentru a nu nu
mai mamele și copiii deja cresc 
sâ se bucure de aceste îngrijiri 
ci și cei dela sate, unde mizeria 
rămasă depe urma conducerilor tre
cute, încă se manifesta unde mortali-

ți copilului. t
dficii — ce 6e vor de«J 
mult in comune șl m- 

misiunea de a-

Rețeaua grădinițelor 
sezoniere din județul nostru 

se lărgește pe zi ce trece
JDacă până mai zilele trecu 

te, unele femei dela sate re
fuzau să și trimită copiii în 
grădinițele sezoniere — în 
timpul cât ele erau la mun 
că pe câmp — fiindcă se lă 
sau influențate de svonurilo 
răuvoitoare ale chiaburilor 
satului — astăzi nu mai e- 
xistă nici o împotrivire în 
rândurile acestor femei.

Chiar din primele zile de
la înființarea grădiniței sezo 
niere din com. Cinciș, după

SPIRITUL MUNCII VOLUNTARE
mult în rândurilepătrunde tot mai 

subfilialelor U. F. D. R

continua-e pari ea 
Plenarei a II ă 

noastră lupla de 
atât la sate câ£

Pentru a se analiza munca fe
meilor organizate în U.F.D.R. dui” 
întreaga țară, dela dala uniiicarii 
și până in prezent C.C. al U.F.D.R. 
a convocat secretarele județenelor 
U.F.D.R. într’o ședința de lucru 
ziua de 17 Iulie a. c.

Ca punct principal al ordițtei 
zi, a fost expunerea raporlu ui
activitate al Comitetului Executiv, 
ia lumina situației politice actualf 
și in lumina Rezoluției Plenarei a’ 
11-a a C.C. al P.M.R.

Raportul a fost prelucrat de tov. 
Constanța Crăciun, președinta ac-- 
tivă a U.F.D.R. și membra în Pre
zidiul Marei Adunări Naționale.

In raport s’a subliniat faptul că 
în cele 5 luni dela unificare și 
până în prezent, organizația U.F.

. D.R., a crescut mult din loa e punc
tele de vedere. Ea, legând lupta 
politică de activitatea de fiecare zi, 
și-a întărit prestigiul contribuind c- 
fectiv la lupta pentru cuceririle 
mocratice.

Toate succesele obținute de 
mei — însă — se datoresc
primul rând luptei dârze a parti
dului de avantgardă — a cla- ei mun- 
citoare pentruca femeia să poală 
câștiga drepturi, să poată duce o 
muncă politică și să-și impue punc
tul său de vedere.

Iar dacă femeile s’au antrenat în 
aceste munci se dalorește iarăși Pz 
M R. care a du o muncă de lămuriri 
intensă în rândurile masselor de fe
mei. le'-a mobilizat și antrenat la 
diferite acțiuni care apoi le-au in
suflat puternic dorința de a contriî 
bui la refacerea și consolidarea 
Republicii în care trăesc.

Rezoluția Plenarei a H-a a P. 
M R. a apreciat munca politică du.ă 
de femei în campania electorală.

Femeile au reușit apoi în ultimul 
timp să ocupe posturi de răspun
dere în Stat.

In ceea ce privește 
ganizațiilor l/.F.D.R. 
toate că ea a fost 
care măsură redusă, 
astăzi să se numere 
sătești care fost
munci politice și de 
velului gospodăresc.

In munca de .ajutorare, femeile 
au muncit pe lângă spita.e, mater
nități, școli, cămine de zi, în ca
drul campaniei pomicole și legu
micole. In campania de ajutorare 
a poporului grec s’au organizat ba
zare, s’au trimis moțiuni, scrisori 
de protest împotriva conducerii mo
narhiste din Grecia și a jutoare în 
bani pentru luptători.

Analizându-se în 
în care Rezoluția 
arată că în țara 
clasă este în toi
și la orașe, s’a constatat lipsa destul 
de vădita în activitaiei organizației 
U.F.D.R. a unei munci în spiritul 
luptei de clasă și în specia! Ia co
mitetele sătești, unde acum în pe
rioada colectărilor se duce o apri
gă luptă de clasă între pă'ura chia- 
burească și a țărănimii muncitoare.

Lij^a vigilenței în organizațiile 
județene și subfilialei a făcut ca 
să se strecoare elemente 
de interesele poporului 
până și în conducere! organizațiilor.

Problema cadre.or fiind apoi una 
dintre principalele probleme ca-e 
trebue să preocupe fiecare filială 
și subfilială cu toate că nu a fost’ 
tocmai delăsală penlrucă s’a reușit 
să se ridice cadre de femei prin 
școli de cadre și îndrumătoare, to
tuși ele nu au fost urmărite ca 
după eșirea din școa.ă să continue 
cu studiul.

înainte de 
revin tuturor 
U.F.D.R. de 
portul subliniază una din lip-urile 
cele mai vădite - _2: T ~
inferiorității ce 
în rândurile masselor de 
Mai există unele 
sunt încă destul de conștiente că

streine 
muncitor

a se trasa sarcinile ce 
feme.lor încadrate în 
acum înainte - ra-

— adică spiritul 
mai persistă încă 

femei, 
femei care nu

l

In urma atâtor realizări a- 
duse de femei prin munca! 
voluntară, dorința lor de a 
contribui și mai mult la ire 
facerea tării, a crescut și 
t.,, ț încadrate în brigăzi 
de muncă, pleacă în diferite 
părți ale orașului sau comu
nei, acolo unde se simte ne
voie de mână de lucru.

Astfel femeile din Hune - 
doara, constituite în brigada 
„Ana Pauker*’ au lucrat zii 
nic timp de o săptămână la 
grădina de zarzavat a că
minului de zi din localitate, 
iar timp dc 640 ore au mun 
cit la săpatul unei grădini 
de un hectar Și jumătate.

Tot în Hunedoara, comite 
tul de sprijin depe lângă

zi, pentru a venicăminul de
în ajutorul copiilor lipsiți de 
îmbrăcăminte 
lecte de bani printre țmtemb' 
brele U F D “ ' '
cu care apoi 
complect 20 fetițe 1 
ț cu rochii, lingerie și în
călțăminte.

La Teliuc — femeile u- 
au mers câteva zile la rând 
să se secere pe .pământul 
unei femei bolnave de para 
lizîe-

Tot aici femeile au muncit 
intens pentru a salva marfa 
din cooperativa din localita 
te, care fusese inundată în 
urma ploilor și apoi la - cură 
țirea și rcaranjat'ea coopera 
ti vei.

a făcut co-

R și localnici 
au îmbrăcat

Deschiderea coloniilor de vară din Mintia și Săcel
Pentru ca fiii minerilor și 

muncitorilor din V alea Jiu
lui să poată să se recreeze în 
vara acestui an, în locali - 
tăți în aer curat și să câș 
tige puteri noui^ din inițiati 
va Guvernului nostru actual, 
cu ajutorul organizațiilor P. 
M. R-, UFDR și Serviciul 
Sanitai • udețean-Hunedoa- 
ra, s’au deschis două colo 
nii de vară pentru copii

la castelele - din Mintia și 
Săcel. <

In ziua de 18 Iulie a. c , 
a avut loc la aceste doua co 
Ionii, festivitatea deschiderii 
în prezența delegaților jude
țene P. M. R- Deva și Va 
lea jiului, Serviciului Sani
tar Județean U F D R, și 
a locuitorilor din aceste co 
mune- i 1

ce femeile au văzut cât 
bine au fost hrăniți și 
grijiți copiii Câtorva familji 
sărace care au venit dela in 
ceput la aceste grădinițe ele 
își aduc copiii cuîncredec' 
în fiecare zi, disdedimineață, 
lăsându-i in grija celor două 
sau trei membre, U. F.
D- R., special puse să-i în
grijească — și pleacă fă.i 
nici o grijă, la muncă.

Ți-e mai mare dragul să 
privești copiii sătenilor, din 
Rapoltu] Mare, cum se 
strâng în fiecare dimineață 
lă grădiniță, cum își așteaptă 
laptele și apoi pleacă la joa 
că prin curte, unde sunt su 
praveghiați de educatoare.

La fel în grădinițele din 
Băci'a, Tâmpa, Hășdaț, NI 
dăștia Superioară și Inferioa 
ră, Peștișul Mic, Ocolișul 
Mic, Rișculița, Balomir t’i 
nerea, Șibot și Valea Lungă, 
copiii sătenilor duc o viată 
cu adevărat 'ordonată.

Cu program de joacă sta
bilit, iar pentru cei mai ma 
rișori — program de •• in 
cărțile de școală primară — 
de dormit, de cântece și poe 
zii, ei se obișnuesc încă ae 
pe acum cu viața cumpănită 
și planificată pe care vor tre 
bui să o ducă mai târziu în 
școală.

Cei mai mărișori sunt puși 
să se îndeletnicească cu dife 
rite lucruri de artă ca: ciopli 
tul în lemn, desenul, împleti 
tul de rafie, iar fetele (cu br<> 
deria și cusutul. a

Grădinițele sezoniere con- 
stitue încă una din prețioase 
le - realizări înfăptuite — 
în viața mamei și a Copilu
lui — de guvernul actual al 
Republicii Populare Româ - 
ne, a''3' u ce mo xx** dc

de
în-

talea infantilă atinge cifre covârși* 
toare, Ministerul sănătății In co
laborare cu U.F.D.R. a trecat 4 
la înființarea Oficiilor de Ocrotire 
a mamei

Aceste 
volta mai 
te — au
supraveghea indeaproajie atât pe 
mama cât și pe copil, și în cola
borare cu organizațiile (ocale U.F. 
D.R. sa se ocupe de ridicarea ni
velului de trai al sălencelor în spe
cial din punct de veder- sanitar, ali
mentar, al igienei etc.

Oficiile de ocrotire care sunt 
compune cin medicul cir umscripțirf 
respective, moașa și delegate ale 
U.F.D.R., vor Upfao; sia sănăta
tea tuturor copiilor din raza lor 
de activitate, vor duc. în vara ■ 
ceasta — conici i , truc Lunilor 
primite dela Mini ;.-ru| S.n.,lății — 
o campanie e ;o , cmru > omba- 
terea gariroin! r celor ■diareei)! ta 
copii și Ic șj'r di tri'.uii 
parat îs bucSiăriile < < 
distribui la lei oi . 
lor ch icile, vitamim , ilria 
și siropuri fon»,e , :
de femeile -..I. ;<
consultații re: ila e
spre ea-.elc dc na;tcre 
tați.

Pentru organiza1 e i ci mal teme», 
«îică a acestor ofi.ii în ju.letul nos
tru, a avut loc 
Serviciul Sanitar 
la care în afară de 
sare deschiderii
ficiilcr, s’au predat 
combaterea gaJro-inte. i.elor. După 
data de 17 Iulie a. c. s’a trecut 
imediat la formarea Of.ciulul de 
ocrotire județean care va urma 6* 
coordoneze munca u u o -uboficii- 
lor depe lângă circumscripții. <

Combaterea mortalității infantile, 
îngrijirea copilului pentruca el Bl 
se desvolte în cele mai perfecta 
condițiuni, supravegherea amci îna
inte și după naște e — vunt sar
cinile ce stau în fața acestor ofi
cii, fiindcă ele sunt menite si pre
gătească Republicii noastre Popu

lare, ce ățeni sănătoși, puternici și 
aprigi apărători aț patriei carele-a 
creiat posibilități de creștere și 
viață corespunzătoare.

EM. GARJOB

. Vor 
iname- 

pește 
ocupa 

f«ce
îndrumării iu - >e 

-au materni-

I* De, ;. pe lingi 
Județean, un curo 
instrucțiunile nece- 
și funcționării o- 

!e iii pentru

Mulțumirile adresate U. F. 
O.R. de către Liceul Indus
trial de băieți din Deva

Anunț
Administrația ziarului 
l.Zori Noi" s'a mutat 
din palatul Prefecturii 
în strada Karl Marx 
Nr. 1. (Edificiul Hotel 
Orient)

Pentru faptul că U.F.D.R. fi
liala Deva, a venit în ajutorul * 
doi elevi săraci dela liceul Indiw-* 
trial din Deva, care rămăseseră I» 
ultimul timp complect lipsiți de tfn« 
gerie de corp și numai cu un singur 
costum de haine într’o stare foartd 
slabă, confecționându-le câte un coa- 
tum de haine și un rând de lingerie 
de corp, — liceul industrial de- 
băeți din Deva a trimis organizației 
U.F.D.R.-Deva — o adresă de mul
țumire pe qare o redăm mai joe:

,,Direcțiunea Liceului In
dustrial de băeți din Deva, 
aduce pe această cale căldu 
roase’ mulțumiri pentru aju 
torarea elevilor școalei noa 
stre, ambii refugiați fără pă 
rinți. prin confecționarea de 
către Organizația dvs. a câ 
te un costum de haine și a 
câte unui rând de lingerie 
de fiecare elev".



ZORI NOI 3

Din câmpul munciii a

■V

CDHCLUZIi PE MBHGINE9 ȘEDINȚEI
100 muncitori asigurați 

din județ își petrec concediul de odihnă 
la. Băile» Greoaalu

cu responsabilii economici ai Sindicatelor din județ
Miercuri 21 Iulie a. c., a avut Ioc |a sediul sindicatului Uzinelor 

I.M.S. din Hunedoara, o importantă ședința a responsabililor economici 
din toate sindicatele Județenei 1 lu nedoara-Deva, prezidată de Iov. dr. 
Nicolaescu, secretarul sectorului ec onomic din Consiliul Sindical Jude- 
țean Hunedoara-Deva.

Ședința a avut drept scop, pe 
lângă analizarea muncii depusa de 
sindicate, pe tărâm economic, și a- 
nalizarea experienței sindicalului I. 
MS -Hunedoara, în eeace privește 
organizarea muncii înlreceriloa
In producție, aprovizionării salaria- 
ților etc.

Trebuie subliniat, că une|e sindi
cate, a căror detașare în muncă a 
dus la ncexecutarea programelor de 
muncă — cum este cazul Sindica. 
tului C.F.R.-Simeria, au găsit de 
bine sil nu trimită nici’uii parii ipant 
la această ședința. •

Înainte de masă, delegații sindi
cali au vizitat uzinele I.M.S. Hune
doara unde au putut constata, că 
prin cunoașterea nor.ne'or, de fiecare 
zi muncitorii știu să-și organize
ze mimea în așa fel, încât nor
mele să fie nu numai îndeplinite 
ci chiar depășite. In fiecare secție, 
la fiecare furnal, sunt diagrame sitn. 
ple, citi bile de oricine, care indică 
mersul producției.

Prin întreceri în producție, 
muncitorii uzinelor I. M. S 
Hunedoara au realizat pro
grese în mărirea productivi

tății muncii.
După amiaza a avut loc șcJința 

propriu -zisa, în care s’a analizat 
munca câtorva sindicale, ,în ie.a ce 
privește sectorul economic.

Delegatul sindicalului i.M.S. Hu
nedoara, iov. subing. Oprișa Iero- 
nim, a prezentai un raport din 
care se desprind realizări frumoa
se, in câmpul muncii.

Astfel in afară de depășirea pro
gramelor de producție, muncitorii 
uzinelor I.M.S.-Hunedoara au făcu: 
progrese serioase în ceeace privește 
mărirea productivității muncii. Față 
de luna Iunie, productivitatea mun
cii a , crescut pe lima Iulie, după 
cum urmează: La furnal, dela 64 
kg. om'oră la 75 kg. om/oră; la 
O.S.M. dela HO la 121, la laminoare 
dela lob la 182, la turnătorie de 
tuburi dela 7,8 la 9,1, la turnătoria 
de oțel, dela 2,2, la 3,04. Numai 
la turnătoria de fonti, productivi- 
tatea muncii a scăzut dea 13 9 kg; 
om ora la 13.6 kg. ore om. Scăde
rea se datoreșie defectării compreso
rului de acer, din care cauză, nu au 
putut fi curățate toate piesele tur
nate, împiedecând astfel recepțio— 
narea lor Până la sfârșitul lunei, 
productivitatea va întie.e pe cea din 
luna trecută.

Procentul de absențe nemotivate, 
cu excepția secțiilor laminoare și 
turnătoria de tuburi, da'o ită muncit 
de lămurire, este în scădere.

întrece ile în producție, precum 
și ridicarea plafonului la munca în 
acord, au fost factorii care au sti
mulat creșterea p.oduclivității muu- 
cil. Unitățile exterioare, exploatările 
forestiere ele. nu au fost antrenate, 
în întrece e, din care cauză, realiză
rile în ceace privește produ.ția și 
productivitatea muncii sunt mult 
mai mici.

Prin buna organizare a apro
vizionării, muncitorii au fosl 

scâpați de speculă
In aprovizionarea salariaților, sin

dicatul I.M.S.-I luncdoara, are dease- 
menea o activitate rodnică.

In primul rând, pentru a asigura 
buna aprovizionare a muncitorilor, 
s’a urmărit distrugerea speculei 
exercitată de negustori, prin înfiin
țarea — în cadrul coop. Victoria 
— a numeroase magazine de toi 
felul Cooperativa are 3 magazine de 
coloniale și delicatese, unul de fie. 
rărie și articole de menaj, unul de 
librărie și papetăric, unul de textile 
raționalizate, unul de încălțăminte 
raționalizată, unul de încălțăminte și 
textile libere, 
pentru băuturi 
pentru 
mărie 
decât în particular, pre uni și un 
hotel, 
ferioaie 
niversal, magazine 
acoperi în întregime 
sum al salariaților.

un depozit M.A.T.' 
, un dejiozit M.A.T. 

sare, o croitorie și
cu prețuri mult mai reduse

rațivei la el, iar o parte din porcii 
cooperativei au fost întrebuințați în 
mod fraudulos.

Pentru a se putea obține 
succese în muncă, să se dea 
avânt întrecerilor în producte

In decursul discuțiilor purtate în 
cadrul ședinței, delegații sindicali, 
ai uzinelor din Cugir, Călan, O- 
răștie, n’au insistat îndeajuns asu
pra Întrecerilor in producție în ca- 
drul întreprinderilor lor. Acest țapi 
Iasă de bănuit că in realitate aceste 
întreceri nici nu există 
bine organizate.

Pe lângă înjătun.r'-a 
lor, in muncă, delegații 
buie sa aplice ceeace 
I.M.S.-Hunedoara, 
vește întrecerile 
pentru a le da 
Pentru aceasta, e 
că de îndată la
precum și la popularizarea lor în 
rândurile tuturor muncitorilor, așa 
cum au văzut Ia I.M.S.

I. BRANEA.

sau nu sunt

dcficiențe- 
sindicali tre- 
au văzut Ia 

în ceeace pri-.
Î11 producție, 

un avânt autentici 
necesar să se trea- 
fixarea normelor,

ci cis-

La fel, ui toate unitățile e.x- 
, există câte

In urma trecerii bâilor Geoa 
giu in patrimoniul Casei C. 
a Asig.Social'-, s’au făcut re 
partizările de locuri pentru 
casele d'- Asigurări din toa 
ta țara.

Astfel, pentru Casa Asig. 
Soc. din Județul Hunedoara, 
pe lângă cele 368 de locuri 
la băile: Ocna Sibiului, O- 
lănești, BuziaȘ; Eforia; (Con 
stanța), s’au repartizat încă 
100 locuri la băile Geoagiu

Începând din ziua de 12 
Iulie a. c., asositfînstațiunea 
Bâlneo Climaterică Geoagiu 
un număr de 93 muncitori 
dela întreprinderile și mine 
le din județul nostru — din 
Deva, Certej, Săcărâmb; 
Băița, , Cugir;
Brad,
Baia de Criș, Hunedoara și 
Orăștie.

Clieltuelile de int eținere 
inclusiv, băile .și transportul 
muncitorilor asigurați sunt 
suportate în întregime de

un magazin li
căre au putut 
nevo le de coli

a pre- 
preșc 

Criscior, 
rea'izări

Un raport îmbucurător, 
zentat și tov. Adam<*--ici, 
dintele ^indicatului miner 
care deasemenea a arătait
frumoase în ceea.e privește produc 
ția aurului din Munții Apuseni. 
Din raport, s’a putut constata că sin
dicatul se îngrijește îndeaproape de 
lucrările de dcsvoltare a exploatări
lor, și în special ale uzinei de 
stampare, care nu va mai poale face 
față minereului debitat de inine, ne
cesitând dublarea bateriilor, mai a- 
les când vor ii deschise noui ex
ploatări.

Mai multă vigilență
expuse referitor (a apro« 
salariaților, a reușit câ

Din cele 
vizionarea 
nici până acum, muncitorii exploată
rilor aurifere din Munții Apuseni, 
nu au fost aprovizionați cu bocanci 
din cauza unei delesari. La coope
rativa muncitorilor din Criscior, s’au 
iăcut mari abuzuri. Spre exemplu; 
un funcționar pentru 17 zile depla
sare, pe lângă Indemnizația legala, 
mai încasa și suma de 27.000 lei. 
Un alt funcționar purta banii coope.

S’a aprobat 
introducerea muncii 

în acord a salariaților 
agricoli

i Prin deschiderea unui cinematograf,
la Brad a început o viață culturală mai intensă

Casa Centrală a Asig. Socia 
le.

Fiind primul an, când la 
Băile din Geoagiu au posibi 
litate să vină pentru odihnă 
— oamenii din câmpul mun 
cii — oameni care necesită 
reabilitare fizică. dar 
care in anii trecuți, lipsiți 
fiind de mijloace — se gă
seau în imposibilitate de a 
se ocupa de sănătate — la 
băi — s';a aranjat în ziua 
de 18 Iulie a- c., deschide 
rea festivă a stațiunei.

Cu această ocazie au ve
nit să-și dea concursul an
samblul artistic și orchestra 
uzinelor 1. M. S Hunedoa
ra, iar pentruca < ei veniți 
în concediu de odihnă să 
poată să-și însușească noi 
și folositoare învățăminte. 
Consiliul Județean Sindical 
a adus o biblioteca bine în 
zestrata pe care a pi -pus-o 
la dispoziția cititorilor.

Programul exec utat de 
le două echipe artistice 
stârnit o vie mulțumire 
rândurile participant ilor 
la sfârșit atât muncitorii

echi- 
oraș 
micit 
dor-

Lipsa unei mai intense vieți cul
turale, era profund simțită de po
pulația orașului Brad. Rarele 
pe artislicc care vizitau ace-t 
nu puteau săli face decât o 
parte a cerințelor localnicilor
nici de a se bucura de vizionarea 
a cât mai mulle reprezentații ar
tistice.

Mai mult însă se simțea lipsa 
unui cinematograf.

Această din urmă lipsă, din î- 
nițiativa Org. de Partid și a Sin
dicatului Mixt din localitate, a fost 
înlăturată prin deschiderea unui cine- 
matograf.

De câteva 
ființă, acest 
o activitate 
me aproape

I

zile, de când a luat 
cinematograf, are deja 
bogată prezentând fii- 
zilnic, în acelaș timp

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Hunedoara Deva

Dosar Nr. 93-1947

dând dovadă de pricepere în ale
gerea lor.

Astfel au fost rulate filme în spe
cial sovietice care au constituit — 
prin bogatul lor conținut artistic 
și ideologic — o însemnată atrac
ție pentru publicul brădean. ț

ce 
a 
în 

iar 
ve

niți la băi cât și localnicii 
și-au manifestat dorința dtf 
a mai fi vizitați de echipele 
artistice ale tineretului și 
muncitorilor din județ.

COMUNICAT

La întreprinderea Naționali
zată „Mica" -Brad 

(garaju! de autovehi
cule) se angajează un 
tinichigiu specialist, 
cu practica îndelungata,

Salarizarea eoni contractai 
coleetiv tip.

începând cu actuala cant 
panie agricolă în special cu 
prilejul treeratului, s a apro 
bat introducerea muncii în 
acord pentru salariații agrico 
li dela Fermele de Stat.Intro 
ducând munca în acord, se 
obțin foloase deosebit de 
mari, printre care amintim: 
se realizează cel mai marc 
spor în folosirea mașinilor, 
terminânduse muncile mult 
mai devreme-

Plata lucrărilor crește co 
respunzător cu rezultatele ob 
ținute, aceștia având putin
ța de a și mări astfel câ - 
Știgul.

Publicațiunea Nr. 438
din 10 Iulie 1948

Jn Conformitate cu dispOzițiu- 
nlle art. 433 și următorii din pro
cedura civili, se aduce la cuno
ștință publici, că In baza sentinței 
Tribunalului Deva S 11 Nr. 216 
din 26 Sept. 1947 și ta jbaza Or
donanțai prezidențiale Nr. 19 din 
22 Octomvrle 1946 al acetnlai 
Tribunal *i a procesului v trbal da 
secheitru Nr. 12 din 20 / i»' 1948 
dresat de către organe! 
corp da Portăre1, j 7 
Deva a ilxet termen d 
pe data de 28 lu ie 19 
a m. care va avea l< 
clliul urmăntulul Hilr 
din orașul Deva, Str 
Nr 94, cu care ociel< 
una forge tnasl. de 1 
lităr demontată, un 
60 k^r., uni mengi 
menghină mlj'ocit, 
mere de tâmpllria.

In fevoarea urmăritorului Nea 
gu Gheorghe din Deva. 
Prim»portărej, Indescifrabil

I
cestui 
□naiul 
citație 
ra 11 
doml- 
n losif 
ineicu 
vinde 
vent - 
il* de 
e una 
rindea

Seijvciul de Control Eco
nomic al Județului llunedoa 
î’a-Deva, aduce la cunoștin 
ța celor interesați, următoare 
le:

In baza art. 65 procedura 
penală se acordă termenul de 
1 Septembrie I948, tuturor in 
fractorilor la legea sabotaju 
lui, a căror situație din'punct 
de vedere al mărfurilor indis 
ponibilizate, nu s’a ]ichi - 
dat până azi precum și a ce 
lor care au mărfuri în cu
stodie, să se prezinte cu ac 
tele respective (sentința de 
finitivă, proces verbal de 
custodie s’au registru unic 
de control! la Serviciul de 
Control Economic Deva — 
Palatul Prefecturei Camera

Nr. n pentru lichiderea si 
tuației lor și a mărfurilor ca 
re au fost indisponibilizate.

Comemorarea 
luptătorului comunist 
Mauriciu Encel

Federația Națională a Fo 
știlor Deținuți și Internați 
Politici Antifasciști și Uniu
nea Tineretului Muncitoresc 
au comemorat eri împlinirea 
a 1 j ani dela asasinarea lu 
ptăTorului comunist Mauri- 
ciu Encel.

Solemnitatea a avut loc 
la Casa Tineretului „Fiii — 
mon Sârbu".

A APARUT în limbile rusă, română, franceză, și 
engleză.

Pentru pace trainică,
Pentru democrație populară'*

BUCUREȘTI- Organ al Biroului Informativ al Par
tidelor comuniste și muncito rești.

»»

(ia

Iui

Cuprinde:
muncito rești aprobă în unanimitate RczoIm- 

asupra situației din P.C.I.
sectarist și birocratic din P.C.I.

reacțiunii clericale din Ungaria.

Partidele comuniste și
Biroului Informativ
A. PAUKER: Regimul
I. REVAI: Lupta împotriva reacțiunii clericale din Ungarii.
M. PATINAUD: Munca organi zatorică a Partidului ComunistFrancaz 
A. IUGOV:: Despre unele probleme de organizare a aparatn- 
de Stal în Bulgaria. JAN MAREK; Note politice
EM. SERENI: Politica agrară a Partidului Comunist Italian.
P. IUDIN: De p.e proectul de program al P.C.I.
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O monstruoasă înscenare
a imperialiștilor americani

Conducătorii Partidului Comunist din Statele-Unite 
arestați sub pretextul unui pretins complot

Discursurile ținute 
cu prilejul semnării Tratatului 

între R. P. R. și Republica Cehoslovacă

New York- — După cum 
anunță Associatcd Press, di 
roul Federal de Investigații 
(Siguranța) din, Statele Unite 
a dispus arestarea conducă 
torilor Partidului Comunist 
din Statele Unite, pe înot; - 
că ar fi... complotat în vede 
rea răsturnării ,;prin violet 
ță” a actualului guvern al 
Statelor Unite.

Printre cei arcstați se află: 
WiHiam Foster, ^președintele 
Consiliului național al Par 
dului Comunist din Statele 
Unite, Eugen Dennis secre 
tarul general, și numeroși 
Iți conducători ai partidului.

Muncitorimea americană a 
suferit o nouă și grea lovita 
ră prin âtacul dat de guver 
nul bancherilor din Wall- 
Street în frunte cu Truman 
împotriva fruntașilor JPartidu 
lui Comunist American, A 
cest nou act de agresiune an 
tidemocratic, a stârnit adân 
ca indignare a oamenilor 
muncii de pretutindeni.

Tineretul muncitoresc din țara noastră 
va participa la conferința dela Varșovia

BUCUREȘTI, 21 (Ager- 
pres). — In ziua de 8 Au
gust se va deschide la Var 
șovia Conferința înternațio 
nală a Tineretului Munci” 
resc. Sute de delegați, repre 
zentând zeci de milioane de 
tineri muncitori din toată lu 
mea, se vor întruni la acea

Comentatorii politici
și ziariștii francezi recunosc că hotârîrea 

guvernului sovietic de a aproviziona întreaga 
populație a Berlinului înseamnă 

Eșuarea politicii americane în problema Berlinului
PARIS- — Comentatorii .politici 

observă că hotărîrea guvernului U.R. 
S.S. de a aproviziona întreaga po
pulație din Berlin înseamnă eșuarea 
politicii americane în aișai ÎOfa ches* 
dune a Berlinului . ’

France Presse constată ,că presă 
americană s’a văzut nevoită să a- 
dopte brusc „o schimbare de ton”| 
Pe de altă parte la Washington pre
ședintele Truman și-a întrunit consi
lierii diplomatici și mii ari pentru 
a examina noua situare

France Preș arată că cercurile-

Secretarul general al P ir 
tidului Comunist Francez ' 
Maurice Thorez a adresat 
Comitetului Central al l’arti 
dului Comunist American o 
telegramă în care exprimă 
în numele muncitorimii fran 

ceze sentimentele de profun 
dă simpatie și solidaritate 
față de comuniștii americani 
care în mod curajos demască 
acțiunile ațâțătorilor la răz 
boi imperialiști.

Fruntașul progresist (ameri 
can Henry Wallace a luat ati 
tudine hotăi îtă împotriva 
conducătorilor P. C. Ama 
rican.

îmi dau seama că acuzații 
le aduse conducătorilor Far 
tidului Comunist American 
— a șpus Wallace — repre
zintă o încercare de a '-speria 
din nou opinia publică.

Istoria Germaniei, «Italiei; 
Japoniei și Spaniei franchi 
ste ne arată că reprimarea 
comuniștilor este «primul pas 
spre ofensiva împotriva -țre 

stă Conferință pentru a 
schimba experiența câștiga 
tă în lupta și munca pentru 
o viață mai bună.

Tineretul Mun<dtoresc din 
țara noastră va trimite o da 
legație la această Conferin 
ță.

politice se așteaptă ca a doua not# 
americană care va fi trimisă la 
Moscova să renunțe la „tonul de 
avertisment” folosit până acum e- 
vitând să respingă propunerea so
vietică pentru negocieri generalq 
quadripartite asupra probjemelor ger
mane.

Comentatorul diplomatic Gustave 
Aucouturier subliniază în legătură* 
cu această că opinia publică fran
ceză nu a acceptat niciodată i- 
deia unei ,jx>litici de forță” la 
Berlin. El scrie: „Franța și împre

pturilor muncitorilor Și împo 
triva acelora care ,e opun 
politicii guvernului dela pu 
tere.

«Tot1 cei ce înțeleg să lu 
pte pentru apărarea libertăți 
lor democratice nu pot pri 
vi decât indignați atitudinea 
anticomunistă a autorităților 
americane.

In urma efectuării reformei monetare seperate

Situația economică din Germania 
Occidentală se agravează

— Destăinuirile unor miniștri germani din zonele tpusene —

Berlin- — Corespondentul 
din Muenchen al luiBeriiner 
Zeitung anunță că: Hans E- 
chard primul ministru al Ba 
variei și adjunctul său Josef 
Mueller au adresat admini 
strației militare americane 
o scrisoare prin care atrag 
atenția autorităților Ide ocupa 
ție asupra urmărilor catastro 
fale ale reformei monetare 
separate.

Prevederile legii de refer 
mă monetar au creat o si 
tuație insuportabilă în Bava 
ria și consttiue o primejdie 
reală pentru întreaga organi 
zație de Stat.
Berliner Zeitung spune mai1 

departe că ministrul de ju 
stiție al Bavariei, Hans Kra 
us, a anunțat în comisitmea 
bugetară că are de gând să 
publice o declarație asupra si 
tuației financiare. El a spus

ună cu ea, oricare țară din Vestul 
Europei avea dreptul să constate că 
în starea actuală a politicii ameri
cane ea riscă să sufere singură e->. 
fectele unei înKeceri în forță”.

Aucouturier adaogă că opinia in
ternațională înregistrează acunr o 
„îndulcire” a polifciii americane. '

Această „îndulcire” vine, însă, în 
mod evident, după ce „politica 
forte” a trebuit să fie abandonată 
din pricina neputin(ei cercurilor corn 
ducătoare americane de a o realiza.
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porului german au fost demascate 
la Conferința dela Varșovia a ce
lor 8 state. In declarația Conferin
ței dela Varșovia a fost aiălată dir» 
nou calea pentru asigurarea păcii 
și securității în lume, pentru îm
piedicarea jvoliticei de repetare a 
agresiunii pe care o pregătesc gu
vernele imperialiste, pentru stabili
rea unui nou legim de democrație 
șl pace pentru popoiul german unit.

Luțzla popoarelor din întreaga lu
me, - condusă de Partidele Comu
niste din fiecare tară, — demască 
pe conducătoiii dușmani și trădători 
ai intereselor populare și face «-ă 
se mărească tulburarea lagărului im
perialist, neînțelegerile ciuiailitrul

că nimeni pu știe din țce fon 
duri va fi acoperit deficitul 
la sfârșitul trimestrului în 
curs. Cheltuelile de ocupație 
și de susținere a Frankfurtu 
lui sunt insuportabile pentru 
Bavaria. Este imposibil — a 
spus ministrul — șășe .caute 
o eșire prin mărirea impozite 
lor. <

Ziarul citat anunță pe de 
altă parte, că, după cum ara 
tă raportul lunar al ministe 
rului muncii din Bavaria', 
„neliniștea crește” printre 
muncitori. Reporma Imoneta 
ră a dat dela început o lo
vitură întreprinderilor mici 
La 6 Iulie,existau în Bavaria 
180.000 șomeuri. După știri 
le sosite din Baden ’ - 
Badeni, cei trei miniștrii ai 
economiei din ținuturile ger 
mane ocupate de Franța au 
publicat un comunicat în ca 
re separate și declară că a 
dus în urma reformei moneta 
re sepaarte și declară că - 
ceasta situație este extrem 
de gravă.

Noul rol al
Urmare din pagina l-a 

venitul național.
Tot în direcția aceasta sin 

dicatele sunt chemate să -e 
ocupe îndeaproape de odi*i 
na balariaților. Scrisorile vri 
mite dela salariații care anul 
acesta pentru prima dată au 
ocazia să-și petreacă conc-3 
diile acolo unde de altă dată 
nu călca picior de muncit *, 
dovedește schimbarea care 
a survenit și în direcția ia- 
ceasta în țara noastră.

După cum vedem rolul 
sindicatelor este foarte ma • ■. 
El va putea fi îndeplinit u 

lagărului războinic i uigz-u izâ- 
realizarea planurilor lui 
omenirii.

Frontul democrației i al puii 
se lărgește, -.e întărește

Republica < eho-l< ara Rmu-
blica Populară Româna ,un4 mân
dre de a fi parte a tlva in a- 
1 est măreț front de ap.:’,:± 1 pro- 
giesului uman

Inima |>atrioților romur i '• >tranî 
de revolta și de durere aiuri*; -.ând 
guvernanții Angl.ei ;i ar I ranț;i 
au pactizat la Munchcn ■ u FUtle* 
oferindu i patria poporului » el.aslo- 
vac, spre asuprire și mao irizare, 
Guvernanții buigheziei ai Ko.nânic) 
nu au întârziat nici ci « pune la 
picioarele lui Hitler Romanu a bo
gățiile ei și poporul rom ai* diep^ 
carne de tun in războiul 1 mimai 
împotriva Uniunii Sovieti c

Regimul de democrație „puțară 
cucerit de țxrpoarele d’.n R-pupii ile 
noastre și pe care ele it dcauil.1 
spre socialism; -transa pr:eUui«- 1* 
maaea noastră vecină de'a P.t.ăr. și 
eliberatoar Uniunea Sovi Wf, ira. 
talul de prietenie, colabo.a'- și a* 
sistența mutuala ț e rare Fam sem
nat astăzi; prietenia ru rele[a!le state 
de democrație populara — -.sigu
ră poporul cehoslovac xlată
nu va mai putea fi victun! a u- 
nui târg mișelcsc, .3 a. el <Tî.. Mun- 
chen; asigură poporul roman și 
poporul sovietic că niciodată po
porul român nu va mai rt utilizafr 
de dușmanii sai ca unealta rimi-ială 
împotriva intereselor sale : 1 inte
reselor prietenilor săi.

Prin tratatul semnat azi, (o;orul 
cehoslovac și poporul român e lea
gă de a contribui împreună cu ce. 
lelalte popoare ale democrației pe. 
pulare, în jurul Uniunii Sovietice, 
la întărirea Frontului Păcii pentru 
prosperitatea popoarelor masUe, p.t-11 
tru independența și -uveranitatca ta
rilor |or și pentru victor.» luptei 
mișcării muncitorești ;i democrato 
din întreaga lume.

Primul ministru 
al Irakului a fost silit 

să-și dea demisia 
Bagdad '. — Azem El 

Bachachi, primul ministru al 
Irakului și-a înaintat dc.mi 
sia în urma izbucnirii turL' < 
rărilof populare provocate 
de politica dusă de guvern hz 
chestiunea Palestinei.

sindicatelor
mai dacă'. Cadrele sindicale 
marea massă a muncitorilor 
vor deveni conștienți de rr.l 
siunea ce o au în opera de 
construire a socialismului 
din țara noastră. Suntem' si 
guri că mișcarea sindicală 
din județul nostru care .. 
dat dovadă în cele mai grele 
situații că este la înălțimea 
chemării sale va faoe față 
și nouilor sarcini care-i stau 
in față, contribuind la cuce 
firea mărețelor idealuri ale 
clasei muncitoare.

B. Someșfeleanu


