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4 AT¥M
dela refacerea mișcării sindicale

l a 1 Seplemhre ' <’■ aniver
sam 4 ani dela refa-erca ■ r»a, 
din ilegaiilaie a mi.cțrii in laie 
din țara noa tra. Cea de a X a <ăA 
bătonie a renașterii mișcări i- 
uicale Ia noi în 'ară, gă e- te |.iea 
munailoaie grupată într’un ungur 
partid, Partidul Muncitoresc Român, 
ți la plin efort pentru înfăptuirea 
socialrs<nu'ui in Republica noastră 
Populară.

Clasa murciioa e sărbătorește pri
mul t Sqvtemvr e în Republica Po
pulând Română, scăpată de monar
hie ți stăpână pe mi I ncd' de pro
ducție. care sub uondUcerea Partidu
lui ei au fost smuțe din ghiareh’ 
capitaliștilor, trecând astfel în po
sesia popotului muncilor.

Această aniversare, coincide cu
ascuțirea luptei Intre lagărul antiÎBi- 
perialist și democra i. în frunte cu 
Uni mea Sovieli'ă și lagărul impe
rialist și an idcmocra|ic în frunte cu 
Statele Unite ale Americii, coin
cide cu marile succe e obținute r 
de lagărul antiimperia.ist în frimto 
cu Uniunea Sovietică asupra im
perialismului.

Refacerea mișcării sindicale din 
țara noastră pe care o sărbătorimi 
astăa, nu ar fi fost posi! ilă în 
primul rând fără ajutorul dat țării 
noastre de către glorioasele armate 
roșii, care au gTăbit făurirea uni
tății de acțiune a clasei muncitoare.

Unitatea mișcării sindicale s*a 
cimentat în lupta dusă după 1 Sepd 
temvrie 1944 de către comuniștii 
din sindicate sub conducerea P.C.Ri 
cu sprijinul elementelor cinstite din 
P.S.D. împotriva social democraților 
de dreapta. i

In decursul acestor patru ani, 
mișcarea sindicală a încheiat na bi-< 
lanț de realizări mărețe. 1

Au fast întocmite și legiferate 
contractele colect ve, care au asigurat 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
a salariaților, au fost create ccoperp- 
tive de consum pentru salariați, 
menite să înlesnească aproviziona
rea salariaților ș» să limiteze spe
cula negustorilor.

lorii uzinelor din Călim, din mi 
neje de aur, din Munții Apufenj, 
Atelierele C.l .R.-SimqJa, mine'e de 
fier din Ghețar și T liuc. [)c sub- 
l'nial sud e,orturile min ri|or din 

■dea J ului, cari cu un utilaj înve
chii, cu un efectiv redus, au 1 întrecut 
randaine.nfe|e pe exploatări din 1938.

Mișcarea sindicală, a dus o muncă 
asiduă de ridicare a nivelului ideo
logic și politic al masselor mun
citoare, care a avut ca urmare ri
dicarea conștiinței de clasă și fău
rirea unei noui atitudini față de 
mumă a massejor de salariați.

In județul nostru, pe lângă marile 
centre industriale au fost înfiin
țate școli de calificare ți de per
fecționare, tehnică, cunr sunt acelea 
de pe lângă uzinele C.M.C.-Cugir, 
I.M.S.-Hunedoara, de pe lângă ex
ploatările mineie din Valea Jiului 
și din Mun ii Apuseni.

Mișcarea sindicală a dus o in
tensă activitate pentru organizarea 
de case de odihnă, dându-se ast
fel posibilitatea or să-și

mun-

•ase

V.r fc < n 
de

recupereze
Mișcarea 

pregătește 
ducere pen 
lânci astfel 
burgheze,
din aparatul

Eforturile depW^ asa
citoare pentru mărirea producției și 
a productivității muncii, au creat 
condiț de necesare pentru naționali
zarea mijloacelor de producție. Prin 
acest măreț a ct rcvoluț onar, înfăp
tuit de clasa muncitoare condusă

1, BRANE.A
(Continuare în pag. IV-a)

Introducerea programelor de pro
ducție în întreprinderi, a căror în
deplinire a devenit un prim țd a| 
muncitorilor, a dus în multe sec
toare la depășirea nivelului pro
ducției din 1938, mărind quantumul 
de produse, reducând prețul de cost 
al produselor, mărind astfel pute
rea de cumpărare a salariilor. In 
această privință, muncitorimea ju
dețului nostru a depus eforturi marix 
Muneitorii u.i elor I.M.S. Hunedoara 
au întrecut cu mult nivelul produc
ției din 1938, deasemenea, munci-
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In cadrul unei ședințe plenare a C xisiliului Sindical Județean 
Hunedoara-Deva, la care a participat delegatul C. G. M. și 

delegat ții tuturor sindicatelor din Județeană

Consiliul Sindical Județean Hunedoara-Deva
curafol «le elementele 

nesânllcase $■ Iesle legionare
Noua componență a Consiliului Sindical Județean
Duminică 29 August a. c., în prezența tov. Cristea Vasile, re

prezentantul Confederației Generale Muncii, a biroului Conciliului Sin
dical Județean Hunedoara-Deva, precum și a președinților i secretari
lor sindicatelor din Județeană Hunedoara-Deva, a avut loc ședința 
plenară a Consiliului Sindicat Județean Hunedoara-Deva. La acea tă 
ședință deși au fost anunțați din timp, delegații 'indicatelor C.F.R. 
Simeria, A.S.Z. din Deva, Uzincl'or Astra-Orășt e, Funcționa’! Publici 
Deva, și Mixl-Deva au fost absenți

După deschide.ea ședinței, a luat 
cuvântul tov. Cristea Vasile, repre
zentantul Confederației Generale a

SALUTUL MINERILOR din R. P. R.
adresei minerilor sovietici 
cu prilejul „Zilei minerilor0 
Către Consiliu1 Central al Sindicatelor din U R.S.S.

Muncii, care a arătat im
portanța țedințeelor plina e, unde se 
poate analiza munca fiecărui sin
dical, unde 
felul cum a 
rii<_ ei. In 
a arătat că

gre raia. luâ.d too'aa mauri iaa- 
potrica |or.

In urma a e»e: p.opu e 1. in ■ a- 
nimilate, 
râl
nați să participe la această ș*dfaia 
din
S.Z.-Deva, Funcționari Publici-De»a 
și Mrxl-De.a cu mustrarea s.ris* ■ 
avertisment.

întreaga pi- nara a Irtta- 
sanețonarea dejcgaților d-veai

sindicalele C.F.R.-Simrria, A.

Curățirea Ccnsiliului Sin
dical Județean, de e<« 
mental’ nesănătoase

Dragi tovarăși,
In numele a 46.000 mun

citori mineri organizați în sin 
dicatele noastre, salutăm cu 
bucurie și entuziasm stabi
lirea ,,Zil°i minierului" de 
către Prezidiumul Sovietu
lui Suprem al'U.R.S.S. Acea 
stă hotărire dovedește cât 
de mult este prețuită contri

buția eroica a muncitorimii 
miniere la construcția socia
lismului, la apărarea patriei 
social ste și în prezent la 
constiu rea comunismului in 
U. R. S. S. '

Numai în Țara Socialismu
lui a putut să se nască mă

trebue să se analizeze 
decurs munca și lipsu- 

cantinuare, tov. Cristea 
lipsa ce'or 5 sindicate 

dela această ședință, provoacă o
mare greutate în munca sindicală. 
Delegații acestor sindi.a'.e desem
nați să participe la ședință, nu-și 
dau seama că prin această atitudire 
desconsideră mișcarea sindicală, și 
muncitorimea care le-a încredințat 
această sarcină de onoare. Față de a- 
ceastă atitudine — a continuaț țo.. 
Cristea — nu puiem rămâne indi
ferenți și este necesar să le ară ăm

Subliniind importanța nu-ca
rii sindicale, to>. Cristea a a- 
râtat in cont-nua e că condace 
rea sindicală trebue încredte- 
țată elemente'or cinstite, m««- 
citoare, el -menteler ai căror tre
cut nu este pătat. In luiuiow 
Rezoluției celei de a ll-a Ple
nare a C.C. al P.M.R., s'a tre-

1- •(

(Continuare în pag. Ill-a)

La casa Baleia

(Continuare în pag. 1V<^

Intr’o excursie organizata
de Asociația „Turismul Popular" Deva

America, țara recordurilor extravagante 
~ Cum se nfabrică“ un senator american 
— O societate care exploatează sângele uman 

d- N JIVEINOV I

A- 
de 
în- 
pa-

Statele Unite sunt considerațe ca 
țara recordurilor extravagan.e. 
ceasta reputație e confirmată 
pariurile cele mai insolite, de 
trecerile cele mai absurde, care
sioaează o mare parte din opinia 
publică americană. Dor.ața de nou
tate, de originalitate cu orice preț, 
care să satisfacă gustul pentru sen
zațional al americanului mijio, iu„ 
dă naștere la o fantezie grotească,’ 
|a rămășaguri stupide, ele târând' 
în fond o adâncă sărăcie sufle
tească.

Există unele recorduri pe care 
Statele Unite le-au obținut fără 
sforțări, ca o consecință a întregului 
sistem capitalist- Despre aceste „re
corduri” se vorbește însă mai pu
țin in presă, cu toate că oglindesc 
diferitele aspecte ale vieții ameri
cane.

Școlarii gangsteri
De exemplu, In Statele Unile se

comite în fiecare 18 secunde o cri
mă, un jaf, o siluire sau un de
lict grav. După datele Biroului Fe
deral de cercetări în anul 1347 s'au 
săvârșit peste 1 milion 665 mii de 
crime serioase, adică de două ori 
mai multe decât în anul 1946, recu
noscut drept anul celor mai multe 
crime din istoria U.S.A.

Printre di'licvenți sunt foarte nu
meroși tineri, unii chiar școlari e- 
xaltați de isprăvile gangsterilor, că
rora ziarele și ecranele americane 
le fac o largă publicitate. Astfel,' 
după relatarea revistei „Times” din 
New-York, învățătoarea unei școli 
din Brooklin, Margaret Johkil, a 
fost prevenită prin telefon că dacă 
■ u va da 
vițor din 
a dovedi 
tentatori
rei, trăgând cu pistoale dintr’o ma
șină în goană. Cercetările au sta
bilit că organizatorul atacului n’a-

vea mai mult de 14 ani și că 
mele fuseseră sustrase dela o școa
lă de tir.

Zece milioane de oameni 
newiutori de carte

ar-

Fiindcă suntem la capitolul șco
lar, e bine să vedem care este și-

(Continuare la pag. IlI-a)
1

note de trecere tuturor ele- 
clasă, va fi ucisă. Pentru 
că nu glumesc, tiner 1 a- 
au atacaț casa profesop-

De cunoaște ea frumuseților 
timpul liber, trebu să fie 
în uzină sau in birou, să 
față de celelalte spor.uri 
ce mai mare, au început

timp în.-ă, ce în trecut 
necesare practică ii turismul# 
inexisten e pent u marea massă

naturii, ascensiunea pe munți ■ 
inteicsat fie.are om al muncii care iu^reaM 
aibe ac elas interes față de turism 
car* au* în. eput să ia un avânt din 
sa pătrundă în mijlocul masselor.

in zilele de 28-29 August 
nouă
Retezatului la casa Baleia.

Spre Baleia
Cu un „Gaz de 4”, cei cca. *' 

de muncitori, funcționari, ele.i și 
sludenți se îndreptau spre Ralia. 
Drumul le oferea priveliști minM- 
nale: Valea Mureșului. Țara Ha
țegului iar dela Pui serpen'iaele t« 
șerpuiau pe coasta muntelui deasu
pra unor prăpăstii ce părea ftri 
fund.

Odată ce au intrat în pădurea d« 
brad și umbrele serii au început 
să se lase șe vedea prea puțwj 
Numai piepturile sorbeau cu neeaj 
aerul proaspăt ți curat de munte. 
Era semnul că nu mai e mult pâriț 
la Baleia.

condi-In 
țiile 
erau 
a celor ce muncesc astăzi, regimul 
nostru de democraț e populară, o- 
fer-î posibilită i — pe zi ce trece 
tot mai mari — oamenilor muncii 
de a petrece timpul l.ber în 
locul naturii, de 
munca din tim[ ui

Pentru aceasa 
ciația „Turismul 
rei filială din Deva a organizați

a se re rea 
săptămânii.
a luat ființa 
Popular*’ a

mij- 
dup'ă

Aso-
că-

Lucrările Congresului Mondial 
al Intelectualilor pentru 

apârarea păcii a luat sfârșit 
Wrțoclaw, (Rador-) — Congresul Mondial al Inte

lectualilor pentru .aipărarea păcii și-a încheiat lucrările 
^âmbătă.

In mijlocul ur.or aplauze furtunoase, Congresul a 
adoptat manifestul pentru apărare^ jpăcii.

ca
ce

a. c. • 
excursie populară în Miau

In munți
La cabană prima grijă a foal 

spălatul și în acea seară camera d« 
bae a avut mare căutare.

H.N.lJJ
(Continuare în pag. Ill-a)
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FOOT-BAl^rj

Jiul—R.A.T.A. 2-1 (1-1)
ln cadrul Diviziei Natiiâ 

nale A, <a desf.'Durat in fața 
a 3000 de Spectatori |jc t^rc 
nul tfJiiil" din I\.'tru/eiii 
matchul de foot-ball dintre 
„Jiul” și R. A. A. din 
'l'ârgul Mureș.

ITitnu) jnatr h din actualul 
Campionat jucat pe arena mi 
nierilor, s’a so’dat < u victo 
ria gazdelor cart pțlstrcazâ, 
tradiția de câștigare
a jocurilor p ■ t.ren propriu.

Ambele /ecbip- .au pășit 
|>e teren cu dorința de 'a rea
bilita poziția în clasament, 
în urma înfrângerilor sufe
rite în primul jo al canipto 
natului- Din primele minute 
, Jiul” își asigură pcntru un 
timp po.âția prin goalul mar 
cat de Cricovațt o'ii
mureșcni surprinși de goalul 
sosit atât de curând sunt 
oarecum demobilizați, iar 
„Jiul” începe să ioace mai 
c<>r.'o 1, dând jocului o aliură 
mc o o-ră. .Mure n i totuși 
ataca nsitent și reușesc să 
egaleze prin Antoncscu. Du

C.A.M.T.—Mica 4-2 (2-0)
l’entru Divizia Națională 

B. seria II-a s’a disput u 
la Timișoara matchul de foo 
ball cVntre echiptjje CAlrlT 

• Timișoara și „Mica” Brad
In decursul cclor 90 de 

minirtc de joc, ..Mica" n’a 
reușit să țină piept atacului 
masiv al CAM']', ului decât 
timp de 40 de minute, în ur 
ina căru a a cedat la scorul 
de 4 -2. (2—0). 

pa ace st goal marcat începe 
ade\ aratul joc.

In repriza .secunda, jocul 
devine mai țiiinațmic ivițnL 
duse ocazii pentru fiecare 
echipa di a-și mări avantajul 
inșii care rămân neiructi- 
f a a te-

ln ultimele 8 minute de 
joc, în urma unei ’o.ituri de 
corner, C.riuovan înscrie al 
doilea goal care aduce vic
toria „Jiului”.

S’au remarcat dela învin
gători, C. Marinescu, j&jcșa!, 
i'araschiva și Crjscoyan, iar 
dela învinși Incze 11, Anto
nescu, Csiki și Brassay.

*
In minutul 8o de joc Szj- 

lagj Jiub a fost eliminat de 
pe tete pentru lovirea inten 
ționată a adversarului.

Pornirile pătimașe, nu au 
dat efect, decât acele 
de a creia o atmosferă 
dăunătoare sportului

Punctele au fost înscrise 
de BiroJlBozoki de 2 ori și 
Tierjvng pentru învingători, 
iar pentru învinși Hornea de 
două o"i-

Solvay—Minerul 2-1
In cadrul Diviziei Națio

nale B. ser a II-a echipa mi 
nerilor din I.upeni a cedat 
la Dioara, echipei locale 
Solvay cu 2—I.

Rezultatele Recorduri mondiale de tir
tehnice 

înregistrate în etapa 
ll-a a Diviziei 
Naționale A.

In cadrul etapei a II-a a 
Diviziei Naționale A s’au în 
registrat ^următoarele țrezul- 
talc tehnice:

București: Dinamo A — 
Meiaiochimii I -3 (3 -2'1 

BiiiUreȘti: Armata—
('Diversitatea 3—2 (t—tJ)

București: 1(0 (Liberta
tea) petrolul 5—3 (ir— 3) 

Arad: I'l'A — Politehnica 
2 o (2—o) ■

Timișoara: CFrT — qS 
MM 4—0 (0 -0)

Petroșani: Jiul RA'i’A
2 1 h — i

Cluj: CFR Cluj — CFRB
2 — 1 (2 — 1)

Clasamentul Divizia! Npțlonal* A 
dopl a doua «taoi aa pr zintă 

astfel:

Clasamentul
1. CFRT 2 2 0 0 10 1 4
2, Dinamo A 2 2 0 0 9:4 4
3 I. C. 0. 2 2 0 0 I0.-5 4
4, C.FR. Cluj. 2 2 0 C) 7 £
5 C. F, R B 2 1 0 1 6:4 2
6. I. T. A. 2 1 0 1 3t2 2
7. Politehnica 2 1 0 1 33 2
8. Uolrersfta’aa 2 1 0 1 4:4 2
9, CSC Armata 2 1 0 1 5:7 2

10. Jiul 2 1 0 1 3i5 2
11. Petrolul 2 0 0 2 48 0
12, CS.M.M, 2 0 0 2 48 0
13. R. A. T. A, 2 0i ’ 21 3;7 0
14. Metalochl'nic 2 0 0 2 4:11 0

C.S. Ar mata—C.S.M.D. 2-1 (2-1)

reușite în
MOSCOVA. — In cadrul cann 

pionalului de tir al Uniunii Sovie
tice, au fost doborite 4 ic.orduri 
mondiale.

Li'liipa Annalei a totali/at 2609 
puncte cu armă de luptă, trăgând 
din pozițiile in picioare, m ge
nunchi și culcat.

Aceasla performanța a depășit re
cordul ino.id al cate aparținea echi
pe1 elveție,ie, echipa so.ieli a rea, 
lizând doua puncte mai mult.

Ace ași echipă a aifnatiă a leajizlț

Noua formula a camp onatului
național de foot-ball 194-9—1950

— lata vii'.oarea formulă a cam
pionatului național de foot-ball::

Divizia Națională A va fi for
mată dintr’o singură serie a 12 <•- 
chipe, urmând ca să retrogradeze 
din aciuatul campionat automat 4 
echipe, iar cei 2 capi de serie din 
Divizia Națională 15 vor promova 
automat.

Divizia Naționali B va fi for
mală pe 2 kci'ii a câte J2 echipe fie
care, urmând ca din actualul cam
pionul să retrogradeze câte 5 e-

Echipa C. S. M. D.-ului 
a repurtat o nouă victorie asupra 
echipei „Retezatul

Echipa de ping-pong a Clubului 
Sportiv Muncitoresc I>eva, deplisân- 
du-se la Hațeg a repurtat o fru-

U. R. S. S.
817 puncte din pozvia in |i ioare, 
dețaașind recordul mondial ou 6 
țiuncte.

B1DRIS AN'dREE V a uo o I dou* 
le.oroun mond.ale u u apai uaaod 
suedezului Joliansoi din [jozițăa ia 
picioare cu arma de lup a r alezaad 
trei puncte mai mult. 11 a dobork* 
dea etne.tca ic or ui mo a da tra
gere din țxzz ia l:i genunchi reali 
zând 549 de puncte dm 000 po
sibile, îmbunătățind lecordul uu* 
dial cu 0 puncte. * 

chipe in mod automat in Divizia- 
Națională C., ia capii de serie dia 
Divizia Naționali C., cor prmao- 
\a automai în D*'izia Na ți'mala B.

D'.izia Naionah ' . va ii (ornată 

din 4 serii a câte 12 echipe i»c- 
rare formală dm ediipeie letrugta- 
dale din Divizia Naională B, e- 
chipele rămase în Div.zia C-, ;d«a 
campionii de sectoa e pana la om 
plcclarea numărului respectiv de, 
echipe.

“ din Hațeg
moașă victorie învingând ecMaa 
Clubului Sportiv Muncitoresc „Re
tezatul” din Hațeg cu severul scor 
de 1X6.

Matchurile evtrcm de disputate 
au atras un numeros publc care 
a aplaudat Îndelung :eluri|e specta
culoase, cât și tehnica echipei oaspe,'

I. M. S Hunedoara—Indagrara
3—fl. (>- >)

In cadrul Diviziei Naționale C. 
seria l-a l-a s’a disputat la Ai^d, 
matchul de foot-ball dintre echi-, 
pele „Indagrara” și I. M. S.-Hunc- 
doara.

Jocul a Început in nota de domi
nare a gazdelor care profitând de 
o situație confuză iau conducerea 
iaeă din minutul 6 prin goalul mar 
cat dintr’o centrare din a'ara tere
nului de joc de Berar.

Hunedorenii acomodâadu-se eu 
terenul, încep a pune stăpânire pe 
foc, punând la grea încercare apă
rarea arădanilor. In minutul 44 Con- 
sLantinescu preia balonul dela ju
mătatea terenului și duțră o cursă 
impre ionantă, driblând apărarea ad
versă, trage imparabil din colțul ca
reului de 16 m., aducând egalarea.

La reluare, stăpâni pe situație, 
oaspeții practică un joc de fac

Eleetnci—C. ,F. R.
In cadrul (aceleiași Divizii, 

s’a d.sputat la Timilșoairța' 
matchul dintre C-F-R- Sime
ria și „Electrica”. ,

După un joc frumos în 
care sjmerienii și-au revenit 
deabia 5 în repriza secundă 
matchul s’a terminat prin- 
tr’un draw 2—2.

tură superioara, imprimat echipei de 
cunoscutul interna,io >al și antrenor 
Schwarlz Șobi, creind faze aplau
date la scena <te chisă de publi-. 
cui local, care a dat dovadă, de un 
nivel sportiv ridicat.

Al do lea punct care a adus vic
toria oaspeților a fost marcat de 
Ținea. I

Sâ ne controlăm 
pornirile pentru a 
dovedi că rațiunea 
este mai presus 
de pasiune

Simeria 2-2 (2-0)
De 1 remarcat că portarul 

sim erienilor a apărat un 
penalty care a permis ca cele 
două puncte să fie împărțite 
frățește-

Punctele )au fost înscrise 
în ordine de Szabo, Gali î, I 
pentru Electrica, iar pentru | 

ceferiști Pascu de două ori.

Duminică 29 August, pe arena 
O.S.P. din Deva, s’au întâlnit în 
match amical C.S. Armata-Deva și 
C.S.M.D.

S’a jucat in nota specifică a în
tâlnirilor amicale, fără brutalități, 
demonstrându-se că este posibil un 
joc bărbătesc și dur fără a se re
curge fa acte cari micșorează pres
tigiul celor ce practică jocul. ț

Ambele echipe au jucat însă fără 
nici un sistem, la întâmplare, fapt 
care a privat C.S. Armata de încă 
cel puțin două goa uri, deoarece ori- 
decâte ori înaintarea Armatei se a- 
fla în careul C.S.M.D. lialfii erau 
pe undeva prin centrul terenului Lă> 
sând în acest fel un permanent gol 
între ei șl înain are, care e au obli-

Rezultatele 
jocurilor districtuale 

și amicale de foot- 
ball din Valeadiului
C. s. Lonea — V'sco'.a

Lupeni 5 — 2
Aninoasa victoria C.F.R. 

Petioșani 4 — 2
Jiul II A-S- Lupta Lupeni 

(joc amical) 4 — 2
Pitici: In match amical 

piticii din Simeria au dispus 
de cei ai echipei jiul cu sco
rul ide 3 — 2 (1 — 1

Juniori : țAninoasa—Victo
ria C. F. R- 7, — o 3 — o

gale șă vină mereu înapoi pentru 
a-și lua mingi.

Au marcat în ordine Gergely 
(C.S.M D.) și Rancu, Saciko (Ar
mata).

O mențiune specială pentru an
trenorul Săbău, care ia scurtiA timp 
de două săptămâni a reușit să im
prime C.S.M.D.-ului condiție fizică 
și eficacitate.

V, CRANCEA coresp.

I.M.S. Călan—„Mureșul" Deva
2—0 (1—0)

Acum câteva ai|e a hiat ființă la 
Deva un nou club polisQortiv „Mu
reșul”, club al muncitorilor și func
ționarilor Societății De “bau. ln șe
dința de co.ntiiui e care a avut loc 
a fost ales următorul comitet: 
Breckner Gcrard, președ. de onoare 
Bumbea lu|iu, secretar, Ing. Țăruș 

; Sergiu, organizatoric, lng. Stentzel
Olto, tehnic, Hui Mihai, adminis
trativ, Buzgău Octavian, presă și 
propagandă și Hrubi Victor, edti-a- 
ție fizică. (

Făcându-și debutul la Călan, •- 
chipa recent înființată „Mureșul” a 
susținut Duminecă August, un 
match de foot-ball în compania e- 
chipei I.M.S.-Călan.

După un joc în care oaspeții nu 

aveau încă destulă coeziune, dar to

In urma malchur lor disputate 
s’au remarcat, Maver (Deva) care 
fiipd într’o forma extraordinară a ct< 
pus la scor de toți adversarii im
presionând prin jocul său tehnic cât 
și Sbuchea (Hațeg) care practici 
un joc destul de tehnic, încă 
la care se resimte lipsa de ndină.

Echipele au fost astfel formate^ 
Deva: Leiber, Acs, Mayer, Bai agii

Bățăleanu. Hațeg: Sbuchea, Kect
Ier, prummer, Eudiu și Akos-

tuși au reușit să opună o dâraă re
zistența gazdelor, victoria a reve
nit Călanuăii fa scorul de 2-0

Sportivii
Refăcându-ne 
stadioanele 
prin muncă 
voluntară contri
buim și noi la 
înflorirea Repu

blicii Populare Româno

C.FR
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Hatirlrllo Conisiunll da Stat 
pentri colectarea cerealelor

Cerealele de sămânță 
se distribue agricultorilor contra 

schimb sau contra bani, la prețul oficial

America, țara recordurilor extravagante

co- 
o nouă, 
a decis 

dc ba- 
aprobai 

sămânței sc- 
țira. 
distribui să

nii au i 
însămânțeze 
acest scop, 

secară si

careta 
nunrăr 

tjl îl

r wutsiune.i de Slât peni II 
leclarva rv>calelor a ținut 
>e-ti>h<. in cadrul 
tnaiiieica unu* nou
loze ,uue clo' în lip a 
IhiMui de repartizare a 
teeboralc in intreaga 

k»ul are,ta, se va 
in.afi agricultorilor .ai 
eeșoz cari trebuii sa 
siipcjk-re mai mari. In
seBtaR t* de grâu, orz. 
pta produse de fermele A.F.
S.M.. școlile de agii ultura, Facuî- 
taș>|c de Agronomie — vor fi pre
luate contra plată, pe loc, la imi
tați de către „Romcereal”.

Userkal după primirea (în custodie, 
administrațiile fermelor vor începu- 
condiționarea semințelor ru ajutorul 
Vioarelor și se| c oare|or, fără a în-

Grâu de sămânță de 79 kg. greutata hl, 2% corpuri străine 

«râu în schimb de 76 kg. grevata hl. 5U/O « »
3% TDiferența 3 kg. • <

Spese

preda 
că" 

se va fa e ne baza 
i.alută — fie dela 

fie de|a proprietari, 
ace tora din urmă can-

nece ara nsămânțarilor pro-

»eJ |v.ilru 100 kg- grâu de să
mânță i9 kg. greul. 111. și 2O/o cor
puri -t aine se predă 114 kg. grâu 
de lând de 70 kg. greul, hl. și 
50« corpuri străine conform bare
mului,

terrml mode p.țriicuăre pre.um 
și toate celelalte exploatări cari au 
semințe recunoscute ca atare vor 
preda cotele rtab 1 |- cari vor i 
însiagazma.e se, a:at, iar co ele ra
mase proprielarijoi se vor 
ace-lora ii custodie. Di tribuirea 
Ire ag'i<i;|lo-i 
schimbului in 
,,Rar»eereaI'’,

1 isâ-.du--e
tilaie.i 
prii.

(j-islribuire i er al lor de sămânța 
agriculioi ilor -e poate face și con
tra hani, la pre u! oficial, căruia i 
se adauga spesele șl timbrele afe- 
reale.

Pentru in-amâniar se ror intre- 
buiata numai ș«min e;e cari au urmă
toarea gieuaie heclo''r.<ă miriină: 
grâ» 75 kg.; se ari 08 kg.; orz 
00 kg.; orzoaica 65 kg.; ovăz 42( 
kg.; rapiță de toamnă 65 kg.; ră
pită de primăvară 60 kg.

Soiurile originale produse de I. 
C.A.R., pol fi Întrebuințate și cu 
o tțreula.e heciolitncă mai mică.

Coniisiunea de Stat pentru colec
tarea cerealelor a tr mis instrucțiuni

Intr’o excursie 
•rganizată de Asociația 
Țarismul Popular Deva 

<3r ■are 4^ paf. l-a)

UI

și 
în

apropierea

târzia a ea-ta operațiune mai târ
ziu de 1 Septembrie pentru rapița, 
orz și secară și 15 Septembrie, 
pentru giau.

Cantitatea de «emințe rezulfață în 
urma condiționalii, va fi inniaga- 
zinata în cele mai bune condițiiuii, 
in magazii Separate, și va li dis 
dibuita locuitorilor din 
fermelor, [eniru a e ere a in jurul 
acestora ț'one|e de protecțc în ve
derea culturilor pure prevăzute în 
anii următori.

Pentru ca locuitorii să (>oală primi 
sămânța dela fermi- Irebu.e sa de- 
jmna anticipat La magazia „Romcț 
real’’ o cantitate de produse din a- 
ce|aș tel —• egală cu cantitatea 
sămânță ce vor primi — plus 
ferența de greutate li< clo/iirică 
corpuri străine- Echivalența se 
cotește astfel:

|

de 
di- 

i și 
so- 

I I
i

< = 6%

fofal 14%

luiuror 
le cere 
iâjUr ire 
nare și 
lecțioiiale și si grdb.-asca treerișul-

i de-niirișliriie.

comisiilor juJe.c .e. in cari 
să vegheze la perfecta des- 
a operațiunilor de condițio- 
distribuire a semințelor sc-

Consiliu* Sindical Județean Hunedoara-Deva • 
a fost curățit de elementele nesănătoasa și foste legionare

(Urmare din pag. l-a) 

cui la verificarea cadrelor sin
dicale unde s’au ;>ă i elemente 
fosle legionare, necinstite, și
lipsite de devota nent față de 
clasa muncitoare. I

Astfel, Nistor Ștefan, preșe
dintele CSJ llu edoa a l)e»a, 
a făcut parte din mișcarea legio
nară, Oprișa luliu, secrelarul re
sortului cadre, din C.S.J , a 
tacul parte din mișcarea legio
nară, luând parte și la re'oe- 
liurtea din 10-11, iar Iov. Kro- 
mek. responsabilul resortului de 
educație fizică din C.S.J , a 
dai dovada de multă como- 
dila'e. concepții mi -burgheze

Reorganizarea Con s fiului 
Siisdical

t

i

Aceste elemente nu mai pot- 
face parte din conducerea s ndicala 
și necesită a fi înlocui’e. In urma 
acestei situații, tov. .Cristea a propus! 
următoarea complectare a Consiliu
lui Sindical Județean Hun doara- 
Deva:

— La președinția Consiliului Sin
dical, tov. Drăgoi Anton, membru în 
Biroul Județe ei PM.R. Huneioara- 
Deva, a dat dovadă de activitate rod 
nică și sârguincioasă pentru bu
nul mers al mișcării sindicale.

— La resortul cadre, tov. Zigani 
Alexandru, fost secretar al sindicatu
lui metalo-chimic din Călan.

— La resoitul educație fizicS, tovz 
Gabor, fost secrelar organizatoric ai 
Consiliului Sindical Local Valea 
Jiului.

Pentru jrompiectarca activului Con
siliului Sindical, tov. Cristea a pro
pus cooptarea In Consiliu a următo
rilor tovarăși:

Tudor Remus, fost responsabilul 
cultural al sindicatului I.M.S.-Hune- 
doara, ți Almășan Ioan, fost respon
sabilul resortului cultural în sindicaa 
tul miner Crisdor, în resortul cultu
ral al C.S.J., tov. Narțiu loan, din 
colectivul sindicatului I M.S.-Hune- 
doara, în colectivul resor,u|ui ecorto- 
mic din C.S.J., și tov. Preda Nico- 
lae, ca lector la școala de cadre 
sindicală.

După ce tov. Cristea a făcut o 
scurtă biografie a fiecărui tova—4 
răș propus plenara, în unanimitate.

(Urmare din pag. l-a)

e ne- 
inctri 
loca-

tuația învățământului iu SLalele II 
nile, lil-u i Comitetul de Staț al 
Instrucțiunii a ic unoscut că școlile, 
colegiile i unlicr ilațile americane 
încearcă mari dificultăți in ce pri
vește mijloacele materiale, > I idi— 
ri|e școlare și |H'dagogii lalilicațj.

Nevoile urgente ale școlilor pri
mare se cifr.aza la suim de 8 mi
liarde, iar aii altor instituții de 
învățământ, la 5 miliarde dolari. 
Clădirile sculare -unt extrem de 
vechi și supraîncărcate. Calculele 
tehnicienilor arată că p ntru o des
congestionare a claselor mai 
cesar să se clăii casca 80°/o 
cubi din întreagă suprafața 
livă existentă.

Cel puțin 20% din toți 
de vârstă preșcolara sunt lipsiți de 
posibilitatea de a învăță la școli.

Revista „Collier’s” crede că mat 
mult de zece milioane de ameri
cani vârstnici sunt neștiutori de 
carie. Directorul uni rersilății din 
Chicago, 1 Iot hins, a,declarat uițr’un 
interview ca sistemul de instrucție 
american e irilr'un „haos grozav”.

Să tre.em,în.ă peste aceste amă
nunte și să ne oprim pu'in asupra 
condiț'ilor de trai ale americanului 
de rând, înfățișate in culorile cele 
mai optime îir presa reacționară, u'e 
filmele și propaganda de peste Li
cean.

Datele oficia'e con paric in-ă i- 
maginea edenului iankeu, fabricat 
de ciriun.staiiță, pentru u/ul na 
vi|or europeni. Odală <u anularea- 
coutroluiu a-upra pre;tin)or, pute
rea de cumpărare a dolarului re- 
prezjntă in medie 60% din va-

la votat noua organizare a C.S.J

Raportul C. S. J.

Din raportul de a.tii ilate al Co: ■« 
siliului Sindical Județean Hunedoa- 
ra-De.’a, expus de tov. Ardelcantl, 
secretarul Consiliului, a reeșit o 
serie de realizări alât |X‘ lărântul 
producției câl și pe tărâm organiza
toric, cultural, sportiv, cooperatist, 
administrativ, a-.iguiări sociale, fe
mei, tineret, și in special în do-» 
meniul întrecerilor socialiste in p o- 
ducție- Deasemenea, a reeșit o rodi 
nică activitate desfășurată pențru bu
nul mers al campaniei de colectări, 
munci agricole, în curățirea sindi
catelor de elemente nesănătoase 
cum a fosl cazul șindicatului din 
Cugir, Astra-Orăștie și al Sindica
lului Agricol și al grupelor sindi
cale agricole din județ.

Pe lângă realizări, din ' rapor- 
1ul de activitate a! Consiiului Sindi- 
cal a reeșit și o serie de lipspri\ 
Consiliul Sindical nu a controlat și 
ajutat îndeaproape sindicatele în des
fășurarea muncii. In afară de ac
tivitatea în domeniul artisțic Consic 
[iiă Sindical nu a îndrumat sindi-i 
calele în munca pen’ru ridicarea ni
velului ideologic și politic al mun
citorilor, neglijând conferințele cu 
caracler educativ, organizarea citi
tului în colectiv, precum și semâ- 
nariile. Fondurile alocate pentru 
sport nu au fost repartizate pen
tru antrenarea de masse cât maf' 
largi în sport, rezumându-se îrf 
mare parte la echipe de foot-ball 
care cuprind cca. 15 persoane, res- 
lu) având doar rolul de spectatori.

Raportul C.S.J nu a ogl’nditfelul 
cum a d ecurs munca practic pe te
ren. ,

Raportul nu a fost făcut în spi-i 
rit critic și autocritic. In afară 
realizări el nu a cuprins liptsurilp 
în muncă și cauzele lor.

Rapoartele sindic te’or
Oupă raportul C.S.J au urmat ra

poartele câtorva sindicate mai im
portante.

Din aceste rapoarte, pe lângă a 
activitate rodnică pe .tărâmul produc
ției, a reeșit o serie de realizări 
și în ante domenii. Astfel, la I. 
M.S,-Hunedoara sindicatii a* 1 * * a ocu- 

£>upn aceea, o cină fugară ta 
uiice sufragerie a cabanei, ua 
yUa operativ pentru a două zi și 
ta *ae, culcarea >■ paturile moi și 
carate.

A doua zi la ora cinci u« clopo
țel a sunat deșteptarea.

Cei mai harnici s’au dus să pri
vească soarele ce se ridica de după 
coastele munțifor m ceața argintie 
a dimineții.

Ceilalți |uau gustarea sau câte 
ceai fierbinte oferit de cabanier 
indata a și început asceasiunea 
aerul rece și înviorător.

Cleanțul Cosmii situat |a o altâ- 
ludiae de mai bine de 1500 m- a 
fost cel mai înalt punct atins.

De aici — după un scurt popas 
— au pornit din nou la drum tot
pe oreste până la stâncile ce se 
vedeau La a aruncătură de piatră.

La stânci s’a făcut un popns
mai lung lângă isvoarele cu apă 
cristalină și rece ca gtiiața și »■
poi prin Valea Murguții, prin tu
fișuri crescute sălbatec, pesțe pjf- 
rae și cascade, în câteva ore toatS 
lumea a fost înapoi la cabană- 

H.N.p \

lom ea Im din 1939. I’icțul alimen
telor, înibrăiaiiuntei și obiectelor 
de larg consum s’au dublat. Această 
urcare a provoial o reducere a ca
pacității de cun>|*ararc a jxiț nlațici 
cu 38 miliarde dolari.

Reprezentanții a 400 mii de func 
ționari ai Poștelor, Telegrafelor și 
Telefoanelor au dei|a'at la larșitul 
lui Apiilie ca 7O°/o din bugetul 
familiei unui funcționar e dc-tmat 
pentru hrana, iar restul de 
pentru chirie, Astfel, familiei 
mai rămâne niciun ban pentru im 
brăcăminle. a igurari, medi , și ale 
chellueli necesare.

Acede grele condițiuai materiale 
au elecle din cele

Publ cația lunară 
e alarmată că în 
treime din femeile 
avorturi; ’âio/o din 
femeilor măritate, dintre care multe 
cu copii. Cauza frecventă a avor
turilor este lipsa mijloacelor de c- 
xistența. 
lin, cu 
condițiuni anti-sanitare, 
ca urmare schilodirea 
«DiUTor mii de femei i 

3O‘»/o
nu i

mai neașteptate. 
,(Re iders Scope’’ 

Statele Unite o 
gravide iși fac 
avorturi aparțin

Avorturik se fac clande-- 
inijloace primitive și in 

, ceeace are 
sau moartea 
americane, i

Speculanjil de sânge
Daca mii de fem i ameri.aner 

riscă mutilarea sau moartea din pri- 
airlelițe medi- 
slciesc torțele 

am najale, iiind 
de mono; o'urile

cina absenței un i 
cale, muncitorii își 
fizice în mine r.tu 
exploatați fă-â m 11 
capitaliste.

Zia u| p,o re ist 
citează cate impresiona :|e 
toate la numărul mare al traume
lor,de p.rodu ț.e în rându tle minieii-

J< oples Wor’d'1 
, li.i-

in
în

re- 
de 
ac-

au prelucrat

perioada 23 Au- 
a. c.

pal îndeaproape de buna aprovizio
nare a sa|ariaților, pentru a-i feri 'de 
specula negustorilor, precum și 
domeniul a-istenței medicale și 
alte domenii.

Sindicalul agricol, după curăți
rea elementelor nesănătoase, a 
ușii să organizeze încă 1 
grupe noi sindicale, a in'rep-rin 
țiuni pentru salarizarea muncitorilor
agricoli conform contractului colec
tiv, iar munca pentru curățirea gru
pelor sindicale agrico e de elemente 
chiabure și nesănătoase continuă cu 
intensitate. i

Sindicatul sanitar, a inițiat și in- 
leprins o serie de campanii sanitare 
pentru depistarea gușei, a tuber
culozei și a sifi isului, campanii 
care au dat rezultate bune.

După depunerea rapoartelor, se
cretarii resoartelor din .Consiliul Sin
dical au făcut o scurtă analiză a 
muncii, după care 
punctele principiale din noul pro
gram de muncă pe 
gust—7 Noembrie

In Incheere,, a luat cuvântul tov. 
Crislea Vasile, deelegatul C.G.M, 
care a arătat că acum, când lupta da 
cLasă ia forme tot mai ascuțite, ac
tiviștii sindicali trebue șă fie con- 
știenți de rolul lor în conducerea 
muncitorimii spre p. ogres și o 
viață mai bună. Sindica'ele trebue 
să părăsească birocratismul și să 
treacă la activitate rodnică pe țeren.* 
Munca trebue să fie bine organi
zată, planificată. Fiecare activist țre- 
bue să fie exemplu în muncă, fie
care tovarăș cari i s”a încredințat 
o muncă sindicală trebue să se în
trebe care este productvitațea mun
cii lui. Acliviștii -i-djcalj trebue 

să fie în contact permanent cu ma- 
ssele de muncitori, să le cunoascif 
problemele. ,

Fiecare activist, fiecare colectiv, 
sindical — a arătat tov. Crislea —» 
trebue să-și analizeze periodic fe
lul cum a depus munca, dacă munca 
a fosl sau nu suficientă, să-i desco
pere lipsurile și să treacă la 'înlătu- 
rea lor. pentrucă numai as fel vom 
puiet duce munca cu mai niiultr 
succes pentru o viață mai buna 
pentru înfăp urea socialismului în 
țara noastră. (

I. B.i

lor americani și in special al c*- 
loi rare lucrează in nonek bitu
minoase- In ultimii cinci ani nu
mărul morțifor si răniri.or a alina 
in medie O'J mii de muncitori anual. 
In ace-l interval de timp au pierit 
aproape b mii de minieri >i |arste 
100.01)0, adica doua tre.rni din 
mărul (o al de mu ie tori, au *ost 
uiți sau schilodiți.

Cei care ar fi avut ne.oie
o transfuzie de

nu- 
râ-

New-York, br rm- 
ik pc urma spe- 
|x-nlru iran iu/irr.

de 
‘rângt* pentru a-și 

salva via'a, n’ar fj puiuț a și pro
cure pla-nia ntJP'-ară la Spitale, tx- 
plitrația e ie >iinplâ. Monopojfștîi 
taie (.oiiirojrază a.tivițalta o icpții 
Medicinale din 
bogățt-si enorm 
. ujarii tânge ui 
Societatea Medicinala dtțin < dil i- 
vilatea aprovizionai ii iu plasmă a 
21X1 de spitale din N \ Yo k Ha
lind pe donatorii de sânge cu 5 do
lari penlru o litr i din csl i : ld 
prețios, speculanții <4iri •-<•><•lela.ca- 
medicinală obțin un preț înzecit rea
lizând un tenvfjCiu anual de 5(0 mii 
dolari.

Un senato- costă 
6b mii do ar!

<api.a,iș ii americani con
tului e o marfa: munca, 
sângele, co ș m a oame- 

i ale-, con li.n a nu con- 
rerii a-ă pentru mag- 

i. Ea paule fi ciimp., ata ca ori- 
marfă sau, La neio. amețită

; repaganda b ne dirijată-, 
-e:ts. -unt foarte -emuifi-

• ale. urile.
toamna

l rmcaza

Privind lumea i rin o hianul a- 
facenloi, 
sideră ca 
sudoarea, 
mior, Ma 
slitue o piedi.:, 
nați 
ce 
prinlr'o 
In ace-l 
cali.e

In toamna \or aoer loc alege
rile. I rmcaza a fi a| și președin
tele S a c or Unite . ice-pre- Jințefe, 
32 de senator., 4 :5 m mbr, ta Ca
mera Re; ezenlanț lor, 15 de gu
vernatori și un mare număr de re
prezentanți în | Os:u i|e mu ui >ale.

Ev.denl monopolis ii americani 
vor fa.c eforlu-i -5 fie aleși can
didați) maleatili. di- uși sa fie 
simple unelte ae inte e* Io lor ma
jore.

t aci în Slr.eic- Uni|C nu calită
țile candidau u Io arase e,.gloilita- 
lea, c fondu il de pro agandă prin 
care va li su-(inu,â alegerea sa. S’a 
socotit ca alegerea unui senator 
costa 05 mii de dolari. In această 
suma intra . a ențiile-' p atru ga
zetarii rare scriu di cursurile can
didatului, al orameatele de sprijin 
acorda c diferi.e.o ziare rec lamele, 
parazde și demonstrațiile cu chi
pul eventualuțui viitor senator... .

Alegerile prezidențiale prilejuesc o 
risipa de dolari enormă.

In anul 1800. partidul republican 
a cheltuit ItfO-OOO dolari p entru com
pania electorală, in 1940- 14 mili
oane de dolari, iar in anul 1944 a 
ajuns |a 17 milioane dolari.

Aceste sume 
fost furnizate de 
și industriale.

Așadar a eger 
funcție de campania care se duce 
în favoarea sa, deși Kgile exiatcote 
în Statele Unite 
țarea nemăsurata 
dat. Magnații nu 
semen» a restricții 
mijlocul să pună 
didaților lor sume’.e necesare per- 
tru finanțarea campaniei electorale.

In definitiv, nu sunt bani picr- 
duți, sumele irr fi recișjrrate însutit 
din afacerile pe sunarea stambă 
și a poporului, magnații bucurân- 
du-se de ,j>rotecț:a’’ oamenilor po
litici pe care i-au Sprijuut ta Su
geri.

considerabile au 
cercurile financiare 

l 
a candidatului e ta

împiedică finau- 
a oricărui candi- 
se împiediră ta »- 

juridice, găsind 
la dispoziția can

N. JlveinOv

I

Uzinele U F H din Hunedoara 

angajează 4 mecanici 
la locoriioHva cu vapor șt 

3 mer.an ci
la locomotiva Diesel. Să aibâ 
practică și cartea ds lucrator 
Calificat, Pot fi chiar nenslo- 

nari dela C F. R
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Descoperirea 
unor noui cazuri de spionaj 

>n C’elioslovîaeia
I’RAGA, 30 (Rador) 

Ministerul de Jnteni® Cehos 
lovac a făcut cunoscute noui 
cazuri de activitate de spio
naj împotriva iCeliosIovaciei.

Organele ,Siguranței 'Sta
tului au arestat pe I^jonard I 
Barto omeus yan Dam, care I 
ocupa un post așa numit ele 
șef Ui biroului de cercetări 
la Ambasada Olandeză din 
Braga. După cum au stabilit 
cercetările rolul lui yari 
Dam era de a face-sp:onaj în 
Cehoslovacia în favoarea u- | 
nui Stat străin, ( 
Comunicatul [Ministerului de 
Interne declară că un număr 
de cetățeni cehoslovaci care 
au călaborat cu Van Dam, 
au fost arestați în același 
timp, Cercetările ronunuă.

In legătură cu arestarea 
lui yan Dam în cercurile

Situația din Indonezia
a devenit critică

HAGA, 30 < Rador) . — 
Ziarele din țHaga publică 
un comunicat dat de Coman
damentul [Olandez, anunțând 
câ ,în Indonezia se desfășoară 
fără întrerupere c.acniri. 
Agenția de știri ANP decla 
ră că proprietarii olandezi 
de plantații din Java au fă
cut din nou apel la Comanda
mentul Armatei, cerând să 
se ia măsuri represive îm
potriva populației Și solici-

DECRET AL PREZIDIULUI 
MARII ADUNARI NAȚIONALE 
referitoare la unele numiri și schimbări în guvern

In Monitorul Oficial de Sâmbă tă au apărut decretele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale prin care:

— tov. profesor dr. ya- 
sile Mârza se numește mi
nistru la [Ministerul Sănă
tății, în locul d-nei dr. Fio 
rica 3agdazar, jcare a pri
mit alte sarcini.

— tov. Eduard Mezinces- 
cu se numește ministru la 
Ministerul Artelor și Infor
mațiilor, în locul d-lui Octav 
Livezeanu, care p. primit 
alte sarcini.

Printr’un p]t Decret Prezi
dențial, tov. Alexandru Bârlă 
deanu, ministru ^adiunct la 
Ministerul Industriei, se nu
mește ministru (adjunct laJ 
Ministerul Comerțului. I 

tov. Constantin ț Pris- 
nea, se numește ministgțuț 
adjunct la Ministerul Indus- 

ziaiistice din Praga se pre 
vizează ca este sigur că Van 
Dam n’a căutat să obț nă in 
formații pentru statul major 
al armatei Olandeze ci pen
tru o altă putere.

Arestările efectuate In rândurile1 
muncitorilor italieni

TXP. „PROGRESUL”-DEVA, 19«

greva generală între 14 16
Iulie. A început judecarea 
a 448 de muncitori și de or 
ganizatori sindicali, Cel mai 
mare număr de arestați a

ROMA, 30 (Rador) — Se. 
crctariatul Confederației Ge 
nerale a ^luncii din Italia a 
anunțat ca, după informa ii 
primvte dela 30 Camere de 
Muncă din provincie, adică o 
treime din numărul lor total, 
1709 muncitori, dintre care 
38 fruntași sindicali au fost 
arestați până în prezent pe 
n»>tivul că au participat la 

tându-i întăriri pentru a pro 
teja plantațiile. >

Ziarul chinez HS.INPO, 
care apare la Jakarta, scrie 
că situația din Indonezia a 
devenit critică, subliniind că 
toate partidele politice ale 
Republicei sprijină Jiotărirea 
guvernului republican de a 
întrerupe legăturile cu Olan
dezii, întrucât aceștia au ,-ă- 
varșit jn ultimul timp noui 
acte de provocare împotriva 
republicei. '

frici, în locul tov. Emilian 
Angheliu, revocat. (■

Deasemeni jtov. Veșcan 
Gavril, miner, se numește 
în funcția de secretar ge
neral la Ministerul Minelor 
și Petrolului, pentru mine.

Noul titular al departamen- 
] ui Sănătății a fos până acum 
ministru plenipotențiar al Re 
publicii Piotpulane Române 
la Bruxelles iar noul minis
tru al Artelor și Informațiilor 
a deținut funcția de secre
tar general al ministerului 
Afacerilor Externe, în care 
calitate a facut recent parte 
din delegația, română la Con 
ferința Dunăreană dela B ■!- 
gnad. / ' 1 |

In urma puternicelor acțiuni ale mat>sel®r 
populare conduse de Partidul Commist 

GUVERNUL FRANCEZ A DEM SIONAT 
„Numai un guvern de uniune democratică poate duce w 
succes o politică de salvare naționala** — scrie 1 Humam <

PARIS, Guveiiu' fran
cez prezidat de d. X îdrc 
Mar e a «lemișionat. ' en si > 
s’a produs in urma d.verg.n- 

fest efectuat în ultimele zile 
în urma faimosului ordin dat 
de Scelba la 19 Iulie a.c.

Creșterea șomajului in Austria
VlENA, 30 (Rador) 

Conform datelor oficiale din 
luna Martie până în luna 
Iulie 1948 numărul șomerilor, 
la yiena a crescut dela 5.366 
la 15.920 adică aproape de 
trei prj.

Ziarul Osterreichesiche 
Zeitung arată că aceste cifre

4 ani dela
(Urmai e din pag. Ia) i 

de Partidul ei, întreprinderile au 
fost smulse din ghiarele capițaBț- 
Iilor sabotori, lrecându-le în patrimo
niul Statului celor ce muncesc-

In ccuid țiile economice, sociale 
și polilice creiate în urma națio
nalizării în această perioadă de tre
cere deja capitalism Ia socialism, în 
care lupta de clasă se ascute tot 
mai mult, mișcării sindicale ii re
vin sarcini noui și mărețe. Munci
torul stăpân în întreprinderea în care' 
lucrează, nu mai are de luptat îm
potriva capitalismului sabotor. Acum’ 
el trebue să pornească cu avânt tot 
mai mare la muncă pentru a pro-l 
duce bunuri mai multe și mai ief
tine, condiție ce stau la baza îmbu
nătățirii condițiilor de viață a ce- 

j lor ce muncesc. Oamenii nruncii 
trebue să aibă o permanen'ă grijej 
o vigilență ascuțită împotriva duș
manului de clasă, împotriva capi
taliștilor scoși din întreprindere și 
a cozilor lor de topor rămase în 

| rândurile muncitorimea, p ntru apâ- 
; rarea bunului comun, demascând și 

lovind fără cruțare elementele duș
mănoase și sabotoare.

Trebue desvoltat tot mai mult 
noua atitudine față de muncă pe ba-l 
za răspunderii personale și colec
tive. Trebuesc depuse toate sfor
țările pentru ridicarea rîvelu'ul can
titativ și calițațiv al produselor in
dustriale.

In județul nostru, întrecerile so
cialiste trebue să ia un avânt și 

țiriur ,\itr in «âir.11 < abin.-tu
.> , in lifeiit ■ . In- ■>' 'le 

. din ( comornic i 1 iiuiitv v.
...arul l.'ill’MAM 1'1' 

■.< .• < . -1 • u sj.i guvi-r tulut 
'ia.' ■ ’ t" (pilor ta u<
Iu ilni'ații d< acțiune a in 1- 
sSelor immc lo r,-. Ziarul sub
liniază Î11 titlul sau: „Numai 
un guvern de un mie <1 iiio- 
cratp 1 po-itc duce <’u sie es 
o 1 o lti< -1 de -..tlvare îațio 
na’ă".

Beclarațiiln lui lacques
Ouclott în legSturâ cu criza 

de guvern din F sii'a
PARIS. — Jacc|ues Duclos, se

cretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez, a făcut

sunt departe de a reflecta 
adevăratele proporții ale șo
majului deoareCe Jnregistra- 
rea obligatorie a șomerilor 
la Camera de Muncă a fost I 
desființată, țorușî aceste cifre j 
arată clar tendința de crește I 
re a șomajului în Austria pro
vocată de mapșalizarea țării. I

refacerea mișcării sindicale
mai puternic. Ele trebue să cu
prindă toate întreprinderile din ju
deț. Trebuesc găsite metode de 
muncă, inovații, raționalizări si in
venții. care să asigure un ritm tot 
mai viu în ridicarea producției șj 
productivității muncii.

Rentabilitatea într, prinderilor țre- 
bue să fie o preocupare dela di
rector până Ia ultimul muncitor. 
Noii directori trebuesc sprijiniți de 
toate elementele cinstite din rân
dul muncitorilor, tehnici.nilor și in
ginerilor.

Organizarea rațională a muncii 
în ateliere, fabrică, uzine și inin<‘, 
prevenirea accidentelor și asigurarea 
condițiilor de higiena pentru ca 
munca să devină mai productivă, 
trebue să devină o preocupare per- 
maneută a sindicatelor. In centrul 
preocupărilor, trebue să stea grija 
față de muncitori, prin asigurarea 
celor mai bune condiții de muncă și 
de trai.

In desvoltarea democrației popu
lare în drumul spre socialism, a 
lianța dintre Clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare trebue strânsă 
cât mai mult. Sindicatele industriale 
au sarcina de a ajuta in muncă sin
dicatele agricole, care au un rol de 
seamă în limitarea exploatării chia- 
burimei dela sate. Muncitorii indus
triali trebue să dea tot sprijinul 
pentru buna reușită a muu ilor a- 
gricole, să îndrumeze și să dea 
ajutor frățesc muncitorilor agricot.

Alături de munca pentru ridicare® 
producției și pro'u tivității muttdj,

Sâailu a u . a.ca e.e dec a m i» •- 
♦ei in legăiu.u u poltti .< * <
lieau. urmata, după demisia 
netului Andre Mari. : i'J»* I
fi.m.ez, a '(vus Du ios, . r - • '•
iiu.:|e a <•• schimbe. Tr bu- -J* 
bjl 1 politica, adică â ie. ta'.«<« 
inie cr.dina t ai ț i. cetu w -- 
ci.iourrle care „u încălcat o, u»- 
Irue sa as.guram o a.tivuate am- 
loasa indu tr e1 noanre, =la!rtt«« • - 
gaturi strânse comercial, cu * *4e 
din ce. t ul și din ia ari ni E« •F' >. 
tiebue a ajjaram .r.o.neta impot-oa 
:,ia,.e.re,o. ,u l.aida-i or nr ,
Irebue să cr cm o a.mnsira 
incrcder • in viitorul țarii io,«a « 
profiturile excesi.e a.e
lor 9 a igurând mai bur.e . Mdfear 
de viața masselor muncitoare, Im'S 
fără de care nici nu ne putea .
la realizarea unui puternic efor* «e 
lefaeerc- naționala.

Pentru a duce această poHic* a 
continuat Du ios, atem ne,oe Ae _ua 
guvern de uniun*' democrate* «aie 
sa Iaca o politică franceză ♦ • 
câștige, prin in-uși a.est ta < « 
crederea clasei muncitoare, incr*- 
derea po o ului frantez''.

*

Președintele Re;xiblicii a i ®- 
put Samba â !■. o*e e 16
in cele >a ,o.nstitu rii noului gu»,<a 
francez.

D-sa a primit |e d. Edouard H»- 
rriot, pre,edintele Adunării 
nale și apoi i» frunta-ii Parfrăi 
lui Comunist Frai, cz, Maurice Tb»- 
rez și Jaques Dudas.

ridicarea nerorrt nită a nlveliătal i- 
deologic si poțiti. al muncitoriAter, 
trebue sa fie o sarcină pruni mM 
a sindicatelor, pentrucă nu nai 
vom putea fa.e fată cu succes «ar- 
cinilor ce ne r in. pentru că m 
mai astfel vrțn putea păși cu Că
lărire spre socialism.

I. BRANȘA

1 Salutul minerilor dr 
R. P. R. adresat 

minerilor sovietici

(Urnare din pag. I-a)

; îeața mișcare stahanovi«Ki» 
' munca minierului deveni d 
j o mare cinste și o catrză

onoare, de slavă, de viteji» 
de eroism.

Felicităm călduros jutnv i- 
torimea minieră d,n l'.R.S.S. 
pentru această mare cinstw 
care i sa făcut (și care um
ple de bucurie inim-le tutu
ror oamenilor muncii din K 
mea întreagă, dându-ne u» 
și mai mare avânt în munca 
și lupta pentru construirea 
socialismului în Jara noastră.

Comitetul Exeoutfv
Al Uniunii Sindicatelor 

Miniere din R.P.h


