
O sarcină imediată

îmbunătățirea calității 
produselor
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Noua a'.itid1 c a ă c'r 
«pi.itu! de ră i.mid ie [ c- 
ved ■<: ca ; e > i i u c i î i 
dr ile r:a,lo. aii a c a a 
pai li. iparea eicc isa a s 
le.olvarea |wol len e o 
stau în fața Partidului 
sei munciloa t- in lup a 
con li uirea ocia i mu| i.

Odată ■ u ridi< acea | 
mun itori.nea și-a ib.at c 
important obiectiv în in i 
cia’l te, i irt uni lip ea ca
p odu.e’or. O | iplă urij ă se duce 
astă i î 
trunîllfi.iic .

Porticul 
sat ca 
și perdiu toți 
bur.ă'a irea 
lând totodată pjedli.i 
p cz.nta 
Hc,a t. e 
feriea.-ă 
sati-fa:e 
niă-eșle 
la i ipă de

Mun i o ii cit r' în.r prin ere n i 
pol să scoa A p odu e bu -e, daca 
materiile ce in ra în iabiicaț'a pro- 
dtrefor finite, nu sun ș i c.e e buna 
ca'il-de.

A castă piob'cir ă a frământat pe 
înunailorii dcla I.Xl.S.-lîrațov caic au 
ad.c at tuturor inun.ilori or o che
mare la luptă |Hm ru îmbunătățirea 
calitativă a p oducției. c'ând ].e rând 
apoi Tiiun ilorii din fabii i 
zine, au cerut celor ce le 
maici iile de fabricație, să 
prodiuc de bună ca’ita e. |Șe acest 
lu ni au fo t pă run i i muncitorii 
dela uzinele metalLr; i c din C - 
glr, cărora li «e trimit pentru pr> 
Iu rare oțeluri Tă i j*””*în uzi c'e 
I.M.S.-Hunedoara.

In scrisoarea 'or, publicaiă in nu
mărul trecut al ziarului no pil, mun
citorii din Cugir, au arălat că 
țelul laminai la Hunedoara nu 
respunde din pun t de vcie.e al 
lității ți necesită să ie supss 
operații suplimentare (s rânji 
ele.), cari îngreunează no ma a < 
fășurare a muncii, ridică p o.ei 
de deșeuri, ridicând și prețul 
co t al produ elor fini e.

Mărirea produ.\i?i în druna ■ ali- 
tălii realiza ă la I M S.-Hunedoara, 
dcsvălue o lip ă în mun ă a cr .a- 
ni a.iei de Partid a sincti a u ii m.nci 
lorilor și tehni ienilor de a tecția 
laminoare a acestei uzine.

Organizațiile de Partid din între- 
p inderi ș'i -indicatele irebue ă cea 
alenția cuveni ă acestor p.-oble . e, li 
deschidă iup'a con'ra rebuturilor țp 
a deșeurilor, prin îmbunătățirea ca-

luate sec’oarc’c pe țru î. 
ca’i aț i produs lor.

1 o ru ii i f.resc a 
sa* cină |*n ru rr;c » brii 

ou j <*u i mun i, 
ia i ;î| I produtclor, 
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în dcsvol a ca ccono nici 

o proJu țîe ce ca i a e in 
sare pe 'ân^ă i’ai vJ că nu 
ne.oile icje ale irduJrici, 

chel uejile de ra^ie >î duce 
ma’e. î prime.

lil.iții p ocb clor și 1 di a <11 
mai Tr.nll a i 1' cili ni p. o c i > al al 
mu-icilo i'c r.

Mun i'.orii dea I M S.-l I nedoara 
.-i'.'dmi de mun 
l.dte fabrici și 
:a .1 <■ col litrii 
și ..... .. ......
gir, ei» pornea' ă hotărî i a 
pentru îmbunătățiri a ca itll i 
rilor. fi trebue ă ,-i ridice 
p:orc-ion.i! i a) vi1 I|<-nței în 
să-și de.vo’le noua a i| d ne 

tul ob,t -c. 
oți cane ii

l’Oiii d li 
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i urmând dicniarca ce'or dela 
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ți fața de a 
tra-a e |Hn|i 11 
în clip rin ui Re oblici Pe- 
ll-a a Cori'e ul ii Cedra) 

călită ii tic' uc nrmă- 
treblie p-e'ueraă 

m 11 i o i| r clin
Mim ilor i t rc' ; n 
e 4 e e ■ ă pro 'u uf 
lor să tic Je

muncă 
sarcini 
mun-. ii, 
na:ci a

Problema 
ută și adâncită, 
lemeiri. in iân Iu' 
uzinele noastre, 
deaceme-nea ‘ii 
picai din U'ina tor să fie Je c . 
lilale cât mai bună și cât mai ef- 
tin, fiind ă numai a a vor con riu i 
la refacerea ccoito niei naționale, nu
mai așa vor conții'.ui mai repede 
la ridicarea nivelului de va â al ti*> 
luror celor ce muncesc.

V. CLEJ ,

îndrumați de Partid Și Sindicat

Muncitorii dela uzinele NS Hunedoara 
au pornit o acțiune pentru reducerea prețului 

de costal produsekr
Călăuziți și îndrumați 

sindicat, muncitorii di-1 1 
ținătorii drapelului pr > • 
Mai — 23 August -ai 
chidarc a lipsurilor din

de mganizaț'a de I'an.d 
•.iz' jele I. M- S. Hunedoara, <1- 
•ici |. ■ udeț. pe per oda 1 
porni o intensa a. țiiW de li 
p o ducț;e.

Acești vrednici inu'i it>r . 
;i căror victorii obți-. i î ,

Prin sentința pronunțată 
de asesorii populari

^Kosoițfo 
și complicele său Șmilovici £ vrcim 
și-au primit pedeapsa cuvenita

In ziua de 20 Septembrie 
a. ic., Tribunalul Deva, a 
pronunțat sentința privitoa 
re la incujpații dr. Mjoșoigo, 
fost direcțor al Spitalului de 
Stat din Deva, Șmilovici A 
vram, .agent sanitar și dr. 
Rotaru dela acelaș ispitea^, 
implicați pentru culpa (de 
omor.

In conformitate cu dispozi 
țiile legii înculpațti M°șo go 
și VSmilovici au /fost con
damnați la câte 2 ajii și juma 
tate înch.soare corecț:onală 
și 8.000 lei amendă corec . 
țională pentru delictul de o- 
mor prin imprudență.

Deasc-mcnea cei doi incul 
păți sunt obligați să plă 
tcască, in solida»', 3.500000 
lei despăgubiri părții civile 
precum și cheltujile de pro 
cedură penală.

D>'- Rotaru a fost achita: 
Condamnaț;lor,Ii sadrit drep 
tul de recurs în timp de 10 
zile.

Prin acesta sentință dată 
de asesorii populari s’a dat 
o justă pedeapsă celor care 
dintr’o (condamnabilă negii 
jență s’au făcut vinovați de 
crimă..

muncă const tue un <txempl.1 
- iu pentru muncitorimea ță 
iii noastri- ;iau îmbju.i ,ă 
muncească mai mult și m.n 
< hibzuit p niru £ â t garea 
întrec: rj'or socialist.< țn pr"- 
dtii țîe și să roducă în a- 
cjclaȘ timp mai mult și de 
. al t;:te mai bună, p ntru 
sat sfacc cu ^u> es n voii'- 
industriei noastre națio1!..1 -.

Ouțiă rr.ărirf'S prnd'JCț'fti si a 
productivi*ă|H muncii, redu
cerea fie icuri «r și a rtbu 

turilnr

Astăzi când au ajuns la 
importante realizări in <■» a 
ce nrive^te mărirea produ - 
țiej și a productivității m'in 
cii, muncitorii uzinelor I- M- 
S. Hunedoara, la chemarea
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1 s.i le'iuîci pro eiit 
de L-uri dtda 10 la 6 k- 

Mun> torim<-a din ini. 
dci le naționalizate-. ar< 
<> nouft al tudine, o r.o 
Șt.iiița, fața d< mun. 1. 
;i:le ‘Jmjtoas.- m_-mte 
ducă b aiftftc i inatfii- 
lor c-e" rtttfTțvesc, ;.qr 
miei m.ț .mal - aout >1 
per-peelive di- dc-Scolta' 
nu rămân izolat» 
U sunt urmau- d< at • 
a( țiuni cari gafanieadl u 
c ilorenii in tn gîniul nost 
democrație populai.», <i • 
ptul la o viață mai b/j 
a«a cum n’-u avut->■ in
< ut.
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C. Bulinele a;«p.

/Coniinuaie in pa^. t’t -»)

Cronica cinematografica

I

Moscova”
Ne scriu corespondenții despre 1

Realizările tinereteiui sătesc
obținute prin munca voluntara

La fel ca și tinerii muncitori caro 
iu fabri.i și uzine — îndrumați și 
mobitizați de organizat ile de Par
tid și LLT..M — își măresc efor
tul ile Ipenfru a produce cât maț 
mult și mai bine par i ipend ast
fel activ Ia reconstrucția țăr i, ti
nerii săteni din județul nos’.ru, cu
prinși de uu nou avânt în muncă, 
au obținut frumoa.e succeze în do
meniul reconstruc.iei.

In Alira;u:-Sec, s’a reparat 
in drum

Astfel voreiponden a noa tră Maria 
Leontin, ne a a ă că tiner i să eni 
din Almăștil Sec au muncit volun
tar pentru repararea unei șose e.

Pentru ace as ă l.c-a.e au fost trans
portate 180 care de nisip care at» 
fost apoi împrăș iale pe o dis
tanță de 1.500 m.

Cărămizi pentru căminele 
culturale

In acelaș sat — ne arală mait 
depa te co.espondena — .eaizând 
un număr de 420 de o e de niunj 
că ‘voluntară, 31 de tine i au par* 
ticipat la transportarea a 80 de 
care pământ — tăiat dinldo’ coasta, 
de deal — neiesar la facerea că-- 
iămi ilor pentru cămint.1 cultural din 
localitate.

La -fel și în -comuna Brâsnic —a 
ne scrie core pondcn.ui C. Copostr

- tinerii și-au 1 -at angajament l 
de a face 10.000 că ămi.-i i'e.t if 
căminul c lt: rr-1.

Penlru mai buna organizare a ac
țiunilor voluntare s’a s abi it un 
plan de muncă, iar cei 21 de ti
neri care pârtiei] ă Ic acea ă a țiuite 
au fost îinpărțiți îa 3 grupe. '

Dalori ă a.e. t. i la, t, precum și 
elanului cu ca. e se nr.in.eș e, au 
fost făcute până în prezent 7.000 
de cărămizi.

In satul Cdzia sau construi 
2 podui i

Dcasemeni — cu, ă <um ne . c ie

(Continuare în pag II a)

Inul din numeroa.ele documen
ta e îa care cinc.na o;raria o.>ic 
li ă. dovideș c c in ncu su e o ila 
tea p o: rie a unei .‘re ca.e ș.i-a 
faii.il din Logalul ei conțin. I i- 
dcologic un puternic fii- r.i.r.enl de 
cur.oașleie, es c- și f l.nul , 1 r e 
Ție Mos.o-.ă”. c-.- re poa e > izi. a 
în momentul de față de -fee alo.il 
noștri, Ia il:.e.i:a oj a ul ,P o r> 
su’r’’ din lo.alila e.

Momt-n.e'e cc.e mai u,c-r i e șl' 
înălțătoare din ; iua -arb_ oriiii a 
St' ‘ ani de g’o ioa ă și t ă u i oare 
exislen.ă a ,' o<ovei, pu ern cal ce - 
tiu socia ist, far 1 >t ă uci oi» > ătre , 
care Li îndreaptă as ă i privi-ile cu j 
încicdere și -p ran'.ă. l< a e pop.oa- 
rele lumii, lot ce e;]e dorn.c de p o- 
gres pe pământ, ne sunt ia âțișato 
iu ace t film teimicolo'-.

Arăând p e ăi ile ,erb r i, îm
podobirea orașul î penlru n area 
sărbâloaie, prin Irea oas; e ilor clin 
loa.e R pul li ițe naelri Sta1, pre
cum și a reprezen'airi'or c'e ieste 
boia e. arătând darii ile col o>. ic- 
lor artis ic executa e, țrinie Le oa-

menii mun» i d n l R.s.S . i -la-
tul entuziast adie at Moș o. i
întregul po; oi în Irim ; cu a Ie
lor conducă or <>e eralo i ul a n.
a islam la i .0 en ele ul in - ae
sc . ării în cadru" cin ia I rrio 1 r
‘hi sa lato.e.tc ar.iver s â a a ci
exp’ir â’.idu- i Io o.la|ă .a •x n<-
ță. mur j i pe r i :: a ; e ă o .11
tor S a iu, M.a :1c dcmons.raț i
live, sunt urir.a;s de ve.ei u» ’
live din toate colțurile i aici.

.- •
j'l, <*4 •

(Continua e In pag. lil a)
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Pentru realizarea unui sport popular de masse
K^tari șt lapte dan 

^ara Secîalîsmutui
Datorită hipici coiiinuc duri d 

Partidul de avantpaidM al iii ci 
mur. i oa e, da!ori(fi regimului i os rj 
«le d no-.r.ițic po.iuhrfi, s’air ceai 
in ta a noislră farpi po< ibițitriți 
(xMitru ma sete unincitoa e c'e a 
pra-li o i ce eperf.

Per.t u ia sportul ifi de inii iii 
tnlr*adeiăr poi-.u'ar, irai sunt în fi 
multe de lă ut îi judelui roifiu. 13 
l>«ncr:d un număr însemnat de ii- 
wri din județ au fo t angre’ați î> 
difeiiete manifestări 6nor|uc, dai 
numărul de sportivi eslc încă re
tuș raportat fiind fa cel al ti

nerilor.
Nu mai departe decât la Hu e- 

drrar.i u ide exi li un număr mai 
însemnat de muni'ori — de al a 
fa ...ușii să se înjghehe-e în ca
drul 1 rițiă j or c’e on tri c ie do fi 
echip ' de fool-tia 1 i cris e i’a lor 
e mai mult formală deoare c p’r.’i 
acum e'e au susținu' prea puțiio 
malchuri

O parte negaia diu a liri uțe.i 
sportivă di'i jur’e'u! nos r i, e pre
zența îedu ă a tine e ulii fiie c ’cli 
manifestă i'e spor Sive. Dacă in u 
cefe cer.be muici’orei și si șa e i- 
nerii au reușit să for nce • C hi'JC 
de foot-l a'l. ci nu a l rezolvat pr - 
blema sportului. A p ac ica un s n 
gtir sport ți numai de către un 
giup restrâns — numai de o e- 
ehipă — a fi uiti'a'e al, nu i - 
seamn deloc că se face sport ro 
pular. Aceasta s'a olre va' eh ar cu 
ocazia compe'i ifor în cadrul CUT. 
la care line’-e'ul rfi ere a avut i o 
număr redus de oar'i i-aiți. Ape stă 
seăd • c cer - r’e igur o câ mai g ab- 
n’cfi lemcdîere.

Penlru pro' ă.irea srorfeluî noștri, 
prntru făurirea unui sp-r‘ cu ale. 
vtzat de masse, se mai impun 'ra- 
du-erca în V'a'fi ți a altor 'a cid 
fa afară dc lărgirea numărului de 
sportivi.

fn judelui ro t’U ma1 arenf de at 
fa e ru sporii i și pub'îc nccducat 
titre se dedau Ia anumite mani
festări care n’au i i ndc de a fa a 
cu noul spirit ce Irebue iă existe 
In spori.

fn matdi-ul de foo'-balț disputat

Rbaltzăriie tineretului
sătesc

(Urmare tfla pag. l-a) 
ceicspondenlul V Duma — și ti
neretul din satul Co ii are o re'e 
de frumoase realizări In do i.ea ul 
reconstrucției. As fel un număr do 
16 tineri prestând 129 de o e de 
aruncă voluntară au construit un pod 
din piatră lung de B p»-, iar un 
podeț a fost refăcut. «

Ce ne mal core- 
spnndențil

Făcând o prhire criii.ă asupra 
activității t'ne e ulJ din sa'ul slu. 
corespondentul C. Copcsu, ne a- 
ratfi că la munca voluntară nu a1' 
părți.i, at titreg tinere ni locil. Ast
fel un tânăr din sat in loc să mun
cească se plimbă ta ă ziua cu bi
cicleta și mai mult decât atât în-< 
dearcă să demobi izeze pi pe ti
nerii activi.

Cu tca'e că în mu'te râ-.d ir: s’au 
fidrt încercări de a 1 lămuri de ne
cesitatea n.un.ii vo'un a e ci și-a 
oicnținxl a i.udlnea 1 ț a 1.

în telul a. esla el s’a arătat ca 
Aișiruini a‘. in e e e;cr pop-J re, a'.I- 
toidine deal f 1 ca acp'M t cl ; en ru 
iaa.rfia.4i radar am â d rife că ora 
fpee parte și lin' amintit. S’a 
dovedit că și î.i a e t fel chabu- 
ri.cee caută să sahoe-e a imit* 
eitru'aa-e, aer ea iul ine e ul'i con

Duinine a trec i fi Iut e C.S.M D 1 
și C.S.-Cugir, de exemplu, s’au ob
servat asemenea mani e>ail du par
tea jucătorilor cât . i a u iui grup 
leUrâns de spe tutori ca c s’au de 
dat la acte iteipo tive, caii sunt țc 
cât de ne poriivc [c al'd de pe 
riculcase cu atât mai muli cu cât 
în un.ele cazuri ca de pildă I» 
Simeria s’au transformat în in- 
stigațli cu caracter șovin.

Atializăndu le 
seama dc 
și iu acelaș 
de a tivi ale a

ne putem da 
gravitatea loi 

timp de lipsa 
u.ni.or cond-cljo i

ai duhurilor sportive in direcția i. 
nci <ducații în spi il ifinăto a 
sportivilor. O al ă | robie ră in ceea
ce privește sj ortul, o conține și 
cercetaica mai amănunțită a aci, 
vitații —• -iu generat — pe care 
a depui-o până a.un conducătorit di
feritelor dubei i sportive ,i ies; o 
sabi ii sportivi a ât din or ’anria.i f<> 
sindica'e cât și ceje de i e ct.

I.a (ouije’iii'e dcflnac in ca
drul C.t 1im număr în cmn.nt de 
tineri au avi.t o partid a ie care 
cioved a că îl ma o i a ci i a u i o , 
s’au înregistrat o serie dc suc
cese în domeniul sportiv. Toac a 
ceste competiții au fo t carac e i- 
zale prin en'uziasniu. și spirit 1 to
vărășesc care <’o ."nea înt c par i- 
cipanți. sudâi.d și rn i mu I uni
ta ea tine e ui i mu u o ere, ă,e c 
și cel studios. Ele au coriștii-i. și 
un prilej de a se dcaro ci reale 
talente sportive i în a eja timp 
un stimele: t pcnlr.i toți ț r.e.ii dor- 
ni i de a e l tic ra de po ’ț i itfi ild 
pe care le au în dire< ia de volLirii 
lor fizice.

Elocvente îi ret sen. rit l. în
trecerile spor ive care au a ut loc 
în mai mu’le rânduri în re tinerii 
din Valea Jiului și cei din plasa 
Deva, întreceri care — desfășurate 
in acelaș spirit ca și cele din ca
drul C.U.T. — au dat rczul ate po
zitive sub toate aspec'ele. Cu a[âf 
mai mult asemenea iniția ive tre- 
bue să constitue un viu exemplu pen
ii H finei ii din iișreg jide'ul rosri, 
care vor da astfel dovadă că sunt 
pătrunși de însemnă apa ți carac
terul pe care I are sportul în Repu- 

știent a sdrobit ori ce unei ire a 
ei. Tinerii din Prâ ol- :i-au con Jnuaf 
munca, iar fiul cliiaburului a ’imas 
izolai ți acoperit de disprețul tăce
rilor conșlienți.

Corespondentul V. Duma din Co- 
zia ne arală -lu ttc boarea sa că șe. 
aetarul org. T. S. a fost „foarte 
mulțumit" de rea'i ă ile ca o le-au 
avut tinerii de aici. De ițur că ele 
sunt frumoase, dar a li foarte mul
țumit după doua a.ț uni de muncă 
voluntară Înseamnă a te culca pe 
laurii primei victorii. De aceea o i- 
ce acțiune, ori ce realiza e trebue 
si consti ue mai mut un îndemn de
cât obiect de mu (urni e dc sit e

Toate aceste realiză i, a ală că 
noul spi il de muncă, noua atitu
dine față de bunurile comune ale 
întregului popor, sunt însușite de 
cea mai mare parte a tinerilor dela 
sale.

Ele arală că ma o î a( a inerlu 
săteni sunt con.t o.ți -I m a Ind vo
luntar, muncesc pen ro ci,_ muncesc 
pentru reio.i».ruiiea Repub Ic I 
tre Populare.

Umplem but. Iii dc

blica noastră Popularfi.
Și,Iii această direcție i e elul din 

județul nostru ii r. vi ie o sarcinj 
importară: de a rombate tend nțelf 
nerfiiiătoa e din sport, de a-ți însuși 
părțile bune din realizările de pană 
acum, de a face așa ciul ne arată 
Partidul Mi:n i oresc Român, iui a- 
devăral sport | opular, un adeifiiaj 
sjrort de maree,

II N DOREANU

sa
B. L' MARCUS: De ce nu este posibil 

șomajul in U.R.S.S.?
Editura C Q. M,

Autorul r.e a a'fi pe baza linei 
bogate și științifice document, ri 
cauzele e.ononii c ți poțiti c csro 
fac inrpoibi'fi e-țislmța șomajului 
în U.R.S.S.

La începutul bro u.ii se arată 
cum economiștii :o ie ăț i capi,al te 
au ajuns sfi e aboreze o tco e po
trivit căreia e i tența ui.ci le erve 
dc șomeri este indispensabilă pen
tru a în'relir.e „ea țirilatea’’ 'ițe* 
niii'ui capi alisf.

Până la Marca Revoțu ie din O - 
tombrie șoir.a’u' co s i uia iu Ru
sia o p oble.Tfi d ce.e ol'.at. MfisUil 
pentru comba erca șomajului au fost 
luate imid at după ins am arca pu
terii sovie i e, dar succesul de lr.l- 
tiv în lupa înponiva șomajului nu 
a fost posibil decât în u ma îm
binării măsurior lua'e pentru In- 
duslria'izarea sorSa’istfi a (fi i cu 
măsurile luate pentru colectiviza
rea agriculturii.

A ă uri de licH da ei țo raju ui s’a 
pus însă în mod acut prob enia ca
lificării muncitorilor în conformi
tate cu nevoile indusțriil ae țării, 
’u primii ani li xa de caii leare a 
muncito i or a fost o medică în li
chidarea complectă a șomajului, 
dând în ace’aș tintp naș.ere unei 
lipise acute de brațe de muncă în 
șnumite sectoare. Broșura a ală, în 
tfun capitol speriat, pe ce scară 
uriașă se realizează astăzi pregă
tirea plani’i a ă a cadrelor ca ificat'l 
în U.R.S.S.

Tocmai co l a iu' se îitfâinprlă în 
țările capitalismului. Aci munci.o- 
rul se transformă din ce în ce ir.al 
mult în’r’un accesoriu 1 ma in 1, de 
unde tendința ge: e a ă <’e a n i- 
șora ca i i arca inufici ori.o , ți de 
ai descalifica.

Citirea acesței brojuri p e..i:iță un 
deosebit înfeics a.tăzi, >n epoca 
crizei gerera'c a cape țarismului, 
când șomajul a luat în țările ci- 
pita'istc un larcctc-r cron.c și de 
massă Expc iență i lori ă a Uniu-

ANUNȚ

Frontul Plugarilor Crgani. 
zaț a Județeană Deva aduce 
pe această Calc la cunoștln 
ță tuturor celor ce au depus 
bani pentru înființarea Co 
c s.-ailvc
telor, că se pot ț znnia 1?. 
sediul organizație noastre 
str. Eminescti ut ^n.ru

Trei ani dela deschiderea școlii centrale 
a tineretului comunist

La depărtare de 18 km. de Mos
cova, la Ve maki, s’a dedus a uirt 
trei ani școala centrată co nsomoliată, 
care ține de Comi'e ul Central al U

eitiiii

nii Sovie l-e ne ara ă că Ichida 

rea șoma u'ui nu este po ibrilă decât 
prin distrugerea capitalismul 1 și 
construirea sec e iții ioJai(e

Broșura arată deisemcni ma ca 
importanță a problemei ridi ăril ca
drelor tehnice din sânul c a ei mun
citoare, problemă care es e a-lări 
deosebit dc actuală și Ia no ,

•

,,’J'aia mea” este t tiu! unui 
volum de poezii a. lui Rasul 
GamaSatov. Autorul acestei 
cărți este un tânăr po,-t avat 
care cântă în versurile sale 
pline de un autentic colorit 
național, viața poporului a 
var și țara sa. Daghastanul 
Sovietic.

Avarii sunt un popor mic 
care locuește în republ:ca au 
tonomă a Daghastanului, si
tuată în nordul Caucazui aff 
Până la Marea Revoluție 
din Octombrie, nu existau 
nici un fel de școli în sate 
tele avare și foarte puțini a 
vâri ștjau să 'scrie sau să ci 
tească. Astăzi în iDeghasta 
nul sovietic, apar ziare și 
cărți publicate în limba a 
vară.

(wmjMaJLU
Aruncând o privire asupra 

gazetelor de perete a celor 
trei org. de cartier U T. M- 
d n Orășt’.c, vezi că în mare 
măsură, t nerii din acest o • 
raș au î -.țcles rostul lor.

Astfel, un arțico', al ga'zetri 
dc pei\ t.? a cartierului II, in-- 
tjtulat ..Dece să participam 
la ședințele plenare”, pe lân 
gă faptul că țratează o pro - 
blemă actua’.ă pentru tinerii 
de acolo care nu parucipa 
destul de regulat la ședințe, 
o desbatc în mod foart: just

Astfel, articolul mată că 
prin participarea la ședințe 
tinerii respectiv * vot nutea 
lua cunoștință de problemele 
ce se desbat acolo.

In acect c*tz b’rovl e □

niunii ti.iereti.lJ co-uu iif. lu c Le 
trei secțiuni a e șioți : co nso.ao- 
listă (pentru p/regap ea m orilor 
conducători ai comsoir.o'iș i.or), de 
pioneii și de ikrl,li. se prlgfitesc 
cadre de coidu. fiori ri i o n- «Holu
lui penlru toate legiunile, ținu
turile ți republi ile Uniuril Sr.f - 
lice. -|?J

Dura'a s'uJiilor esțe de doi aoL 
Printre elevii școafef e j-'.sesc ac 
tualmente repxezentaiiții ai 30 de 
nationa'ităli di c ile, serii Cil 
toate colțurile țării: .Ural, din Ex 
Iremul Orient, din Ar '-.an gheișe, L» 
ningiad, Caucaz.

In afaă de ma'eriile de stud 1 
genera e : marxiîm-feninis i ul. hto-- 
ria, ști nțele e<o 0 ri e, li t a ura ru
să și li ntri tfiine, programul mai 
cuprinde un ci I i de ob e. te ape 
ciale: i-toria zi iris i , 1 o ola,
teoria murei corvoioide și de

1 pioneri
O ma e a eiție c a ordă e u ației 

fizi e a tii.eie ul i Școala a.e mal 
multe cercuri spori.e de gimnis.lcă, 
box, moto ic i m, a leticfi ușoarfi,, 
joruri spor'i c

MESK JVT>.

Poșta tineretu’ui
, Mar'a Lr-zintin - Almkșul 
■ Sec; V- D'tnia ' ozia; C. 
i Coposu — Brâsn.i. Mate-- 
| rialul trimis 1 arn utilizat în- 
j tr’un reportaj, u publicat 
I chiar în această pagină.

Scrieți ne însă mai des de
spre realizările tinerilor din 
satele voastre, arătânriu ne fn 
acelaș timp felul în care ei 
participă la mu.icile agricole 
de toamnă, felul jn care ei 
stau alătur1 de vârstnici In 
lupta pentru cât mai buna 
îndeplinire a planului de fn 
sămânțări, felul în care — 
eventual — duo (munca de 
lămurire spre a arăta import 
tanța îndepliniri Jn cât mai 
bune cond țiuni a muncilor 

i agricole de toamnă.

bl gat să ia hotăriri ch’ar fă 
ră majoritatea prezenților, 
fără colaborarea cu toți mem 
brii organizației. In acest 
fel el nu face altceva decât 
o muncă aproape se tară si 
mai grav p">ate cădea n 
gre-.JÎ <lc a trza de mctcK’e 
de comandă având de a f:i 
ce cu tineri rupți de reali - 
tăf.

De aceea — spune ca în 
chcicrc articolul — c o dato 
rie a fiecărui tânăr <ie a 
partich'a regulat la ședințe, 
de a ajuta b roul organiza 
ț ei ta munca sa, . ola x 
rea 1 ind una din condiț ile 
principate a ducerii ia bun 
sfârșit sarcinilor »c stau 
în fața tuțuror.

n.ru
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• Dincâmpul muncii # Muncitorii dela uzinele I.M.S. Hunedoara 
au pornit o acțiune pentru reducerea prețului 

ae cost al produselor

Muncitorii dela fabrica de cherestea 
din Cugir au repus în lucru 

gaterul Nr. 1
'Prin inovațiJt și raționa 

ioAî’le aduse jin‘muncă de că 
• re muncitori, se asigură bu 
na funcționare u mașinilor 
i noile și normala desfășura 
re a producției în țntrcpii.i 
denie lor.

Astfel, muncitorii dela fa
brica de cherestea din Cu 
gir, an reușit să repună în 

de funcț onare gaterul 
Nr. i, a cărui șaibă prin< i 
pală era complect distrusă.

Cum turnarea’ișaibeilnecesi 
<*» un timp îndelungat, în ca 
r». gaterul nu țar fi putut fi 
ui lizaj, muncitorii la îndem 
nul tov. Lăcătu? Emanoil 
au construit ojșaibă din lemn 
după a cărei montare, gate 
ri.i și-a reluat activitatea.

Prin muncă voluntară

La Orăștioara de jos 
se clădește cea de 22-a școala

Zilele trecuta* la Orăștioara 
ae Jos în prezența tov. Con 
stant n Grigoraș, prefectul ju 
dețului, a avut loc punerea 
pietrei fundamentale la noul 
loca? de cultură, ce va ad i 
posti școala primară și că
minul cultural din acest sat.

|PAnă iîn prezent s’au lu 
nat prin muncă voluntară 
un număr de 50.000 bucăți 
cărămidă necesară pentru 
construirea școalei.

Numărul de 22 școli prima 
re clădite prin muncă volun

Noua conducere a fabricai 
I. A. R.

Prin Decizia Ministerială
Nr. 7.495 publicată în M)o 

nitorul Oficial Nr. 214 din 15 
Septembrie a. c-, Ministerul 
Industriei a numit la Fabri 
ca I. A. R. T. din Deva, ur-

In atenția magazinelor 
de mezeluri I 

Fabrica naționalizată
I. A. R. T. DEVA 

aduce la cunoștință doritorilor că livrează 
ori ce cantitate MEZEUJPI de feluri 
diferite calitate superioara ia prețuri oficiala

DETAILIȘTILO^ $1 EMO^OSIȘTiLO^ I

Cu această ocazie s a reali 
zat o economie de 65.000 
lei asigurAndu se totodată 
funcționarea gaterului lu 
pă o oprire de 4 zile în loc 
de aproape o lună.

Cronica cinematografică
Fo urile de arlifiii' tra.e In noaMe 
care transformi orajul tnlHo ’ferie, 
inchee aceasta grandioasă viriu-e a 
manikslăi i'or ce au avut loc in 
cinstea aniversării orașu ui, a săr
bătoriții oameni o niuiv.li ti con
ducătorilor lor.

De 8 ori centenară Moscova du'ă 
cum ara'ă filutl ace t cve.ti nenl 
l-a sărbătorit in ziia de 7 Sep
tembrie 19-I7. Așa cum o repre
zintă ii mul, sărlă oa ea a fost mi 
reață și privind speria ou, gândul 
le îndeamnă să răsfo:egi a’lotne 
rarea anilor p ntru a putea dexifra

tară de țărănimea Miunedo 
reană, înseamnă un pas îna 
inte îbspre ridi’tearea țâră 
nunii muncitoare, din starea 
înapoiată rși întunericul în ca 
re a fost lăsată, de regimu 
rjle burghezo moșierești iar 
pe de altă parte ne dovede 
ște ritmul tot mai viu prin 
care țărănimea muncitoare 
contribue la ridicarea și în 
tăriroa Republicii Populare 
Române.

S. L. coretp.

T.-Deva
mătoarea nouă conducere:

Director, Korosy Leopold
Conducător tehnic: Szigeti 

Francisc și
Contabil șef, Antoni Alex.

(Urinare din paf l-a)

Muncitorii dela secția de 
laminoare, urmând exemplul 
celor dela O. S. M.» îmbună 
tățindu și munca și însușiri 
du și din ce in ce mai mult 
cunoștințele practice necesa 
re. au reușit dc-asemeni să 
reducă procentul de rebu
turi dela 20 la 16,3 la sută.

una din cele mai prodigi >a e Istorii 
și evo!u(ii pe care l-a avut ud oraș

Dela Alevnnd u Dongorulii I ilemc- 
ielorul orașului cu priniiâvcle a e- 
zări omenești de pe malul Mosco
vei' așa cum arată expo i la din sala 
Pușkiu și până la splendorile Mo> 
covei Socialiste, se astenie nu numai 
elaptle cvolu i\e a|c unei oraș, ci 
in U;i evoluția unui po, or întreg, pen 
truca Moscova Împreună cu poporul 
rus a cnr.o.cut și jugul ce'.ei mai) 
crunte exp'oa ări pe țâre a putut-o 
concepe omenirea Mo-cova de azi 
puternicul centru de con e ura e a 
perfecțiunii muncii, a perfecțizrlj 
științei, a arid prognJste a fost 
altădată cuib.l celui mai vcnino6 
focar al desfrâului și desmă ului im
perialist.

Moscova o a u' erou a suf rit o 
dată cu poporul, s'a cilii li luptă 
poporului, a învins ,odată cu po
porul.

Moscova de astăzi este 
fără îndoiala un ținbol st ălucitor 
și un tndemi la lupă pei'ru in- 
Ireaga omenire, In d umu' ei spre 
pace, liberta e, și die p e so ial.J 

Astfel, vizionarea f Imul i ,Olo- 
rie 1 ie Moscovă” va îngădui s >ec- 
tatorilor o întâlnire nu numai cu un 
succes categoric al cinematografu
lui sovietic, ci și cu lup'a măreață a 
ace'.or oameni care au rid cat pi.mil 
stat liber al celo ce muncesc.
1 i M. M.'

Publicațiune
Prin Decizia M- F. No. 

274,134/948, s a dispus ca pe 
data de 1 Octombrie 1948, A 
vocații, Medicii și Denii -- 
știi [să posede carnettp fis 
cale, în care să înscrie ser 
viciile prestate și din care 
să elibereze clienților dupli 
catul dovezii onorarului încă 
sat.

Pentru ca fiecare din cei 
vizați să posede aceste car 
nete pe data de 1 Octom - 
brie 1948, se aduce la cuno
ștința tuturor celor interesați 
că aceste carnete se găsesc 
de țvânzare la Administra 
ția Financiară Deva Biroul 
Materiale cu următoarele pre 
țuri: carnet medici (și den 
tiști 50 lei, carnet avocați 
75 lei. — La aceste prețuri 
se mai adaugă timbrul fiscal 
de cerere.

Se atrage atenț a tuturor 
liberi profesioniștilor intere 
sați, că aceste carnete nu 
se trimit Serviciilor de Con 
statare din îudet și fiecare 
este ohl gat a șil procura 
dela Administrația Financia 
ră până la ! Octombrie a. c., 
după care dată 'se ya face 
un ”-ol fxgaros.

Ridictrea nivelului profesional 
al muncitorilor înseamnă 

înbunâiâțlrea muncii ți a 
cditâțli produselor

Muncitorii dela I. M S. 
Hunedoara, fruntași in pro - 
ducția pe județ, trebue să 
continue și să adâncească a 
ițunile pornite, menite sa ri 
dice nivelul cantitativ și ca 
litatjv al producției. Ei tre 
bue să ducă o luptă aprigă 

I împotriva rebuturilor, cari a 
I ting încă procente țnsemna 

te.
Pentru ca să poau obține 

reduceri și mai simțitoare de 
rebuturi și deșeuri. așa cum 
sj-au luat angajamentul, or 
ga.rizația de Partid și sindi 
catul , u sarcina de a contri 
bui efectiv la ridicarea nive 
lului politic și profesional al

Când au mai primit muncitorii 
un tratament medical 
atât de satisfăcători

Ne scrie muncitoarea Oltean Maria 
internată Ia spitalul din Orăștie

Ne sosesc vești tot mai Im 
bucurătoare dela muncitori, 
prin care își man:fcstă depli 
na satisfacție și mulțumire 
pentru îngrijirea și tratamen 
tul medical pe care-1 primesc 
prin Casa Asigurărilor So 
ciale.

— ,,Când au mai primit 
muncitorii un asemene*1 tra- 
ment în regimurile trecute — 
ne scrie muncitoarga olt an 
Maria, internată la spitalul 

de Stat din Orăștie, fiind 
suferindă.

Spre deosebire de trecut, 
când erai intentat în spital 
și stăteai zile întregi fără să 
fii vizitat și fără să primești 
medicamente, astăzi aflându 
ma la spitalul de Stat din 
Orăștie primesc o îngrijire 
și un tratament medical m ii 
țumitor, atât eu cât și tov. 
Ignea, Nicolae, Socol Ronu 
lus și Susan Lenuța bolnavi 
Internați în acelaș salon. 
Acum medicii ne vizitea ă 
tot mai des căutând astfel 
să ne însănătoșească cât 
mai grabnic.

Mulțumirele oamenilor 
muncii față de grija și deo - 
sebita atenție pe care o poar

Publicațiune
S’a pierdut un lanț de ceas 

pe următorul traseu, str. 23 
August, terenul spori v, și 
org Madosz, găsitorul <au 
cei care știe unde se găse 
ște, este rugat ai aduce la 
adța ziarului „Zori Noi", în 
schimbul unei recompense, 
de 2 ori valoarea Iui. fiind 
o amintire veche-- 

rnuiH itorilor. Acolo unde e- 
xistâ un nivel profesional ri 
dicat și unde atitudinea nouă 
față de munca a luat locui a 
titudinei de n pasare treată 
de regimurile capitaliste, a- 
c°lo unde munca e bne or
ganizată, iar mașinile umJ 
iele sunt îngrijite, deșeuri 
le și rebuturile trebu să fie 
minime sau inexistente.

Muncitorii dela I M- S 
Hunedoara prn lupta daîă 
pentru îmbunătățirea muncit 
și a produselor, vor sati-fa 
ce cerinț-le industriei as*- 
fel contribuind la consolida 
rea economiei naționale, prin 
intărirea sectorului socia -- 
list, contribuind în aceia? mă 
sură la îmbunâtăț rea rondi 
țiunilor de viață pentru tolți 
oamenii muncii din Rqpubli 
ca noastră Populară.

tă Partidul Muncitoresc Ro 
mân prin îmbunătățirea pe 
zi ce trece a stări, sănătății 
poporului muncitor, ne do
vedește clar hotărîrea sțărui 
toare pi <n care PaAidvl 
vrea să lichideze 6tarca pre 
cară a sănătăț i oamenilor 
muncii, stare lasată de re 
gimurile burgheze — moșie 
rești.

Publicațiune
Se aduce la cunoștința ce 

lor interesați că la Direc
ția Județeană Agricolă - De 
va (Camera Agricolă) se ți 
ne un concurs la data de 25 
Sept, a ,c„ orele 8 a. m., 
pentru ocuparea a 61 po
stări de agenți zootehnici - 
veterinari.

Pot concura la concursul a 
cestor posturi, cei care in- 
deplinesc condițiunl-:

— De or g ne socială, mun 
citori, sau țărani săraci.

— $ă f e sărac.
— Pe cât pos:bil, să nu de 

pășească tvârsta de 25 de 
ani.

— Preferab 1 să fie înscris 
într'o organizație democra-- 
tică.

— Să a:be nivelul pd litic 
și cultural ridicat.

— Să aibe o pregătire pro 
fesională și gen rală cores
punzătoare. /

Cei ce nu au pregătirea ne 
cesară. vor face ulterior o 
școală de 8 — 10 zile.

Salariul va fi de 1.500 
lunar.

Candiriații își vor prooura 
actele, ce se cer pentru nu 
mire în f uncție publică.
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Satîsfăcând voința populației 
băștinașe^

Uniunea Sovietică a luat măsuri 
pentru evacuarea trupelor 

sovietice din Coreea de Nord

Membri ai ambasadei iugoslave 
din Varșovia se desolidarizează de politica 

iifxiEui TitoO

MlOSC^vA 21 (Rador; 
Prezidiul Sovietului Suprem' 
al U. R. S. ,S- în legătură 
cu retragerea trupelor din 
Coreea, a adresat președui 
telui Prezidiumului Adună
rii Populare SupremU a 1C01 
rcei următorul răspuns;’’

T^ezidiul Sovietului Su - 
pncllx :r C. iV. ’d- b- “ pGlT..< 
mesajul Adunării Populare 
Suprem a Coreei .din 20 
Septembrie, cuprinzând ce
rerea de retragere a trupelor 
sovietice și americane din 
Coreea. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U- R- S- Sa 
luat în considerare declara 
ț a Adunării Populare Suprc 
me a Coreei, tratând ca ce 
r rea Adunării Populare Su 
preme a Corcei reprezintă 
voința (majorității ciovâ fi- 
toare a populaț'e* din Corcea 
de Nord și de Sud liiân 
du-și angajamentul pentru 
menținerea ordinei desăvâr 
șite și a lini'tci publice în în 
treaga Corec pe timpul retra 
gerii trupelor străine din Co 
reea.

Considerând mesajul Adu 
nării Populare Supreme a Co 
reci, Prezidiul Sovietului Su 
prem al LT- R- S- S., a*găsit 
cu putință să satisfacă dorin 
ța formulată în acest mesaj 
și a dat instrucțiunile nece 
sare Consiliului de Mjniștri 
al U. R. S. S-, p.

uentru evacuarea ti-u 
pelor sovietice din Coreea 
de Nord în așa fel încât să 
fie terminată Spre_ sfârșitul 
lunii Decembrie a. c..

In acelaȘ timp iPrezidiul t 
Sovietului Suprem al IJ R. 
S. Ș. și--a exprimat speranța 
că guvernul Statelor Unite 
ya fi de acord pentru eva

cuarca trupelor americane 
din Coreeal.dcțSud în timpul 
menționat mai sus.

Semnat Nicolai Ș vornic , 
președinte al Prezidiului Șo' 
viciului Suprem al URȘȘ.

Alexandru Gorkin secreta 
rul PrczidiuluibSuprem al U. 
R. S- S- I

VARȘOVIA. O jia'te 
din membrii ambasadei jugo 
slave din Varșovia, printre 
cari, Straranovici Radoinie 
secretarul ambasadei, Sandu 
loviri Nikola dela (.cLr^cțG 
generală a mini-t(-ru!iii 10 
mei (ului extern, și fnnc ioiia 
ră ambasadei, au publicat 
o declarație în care se di- 
solidarizează de politica du 
să de grupul lui Tito, K ir 
delj, Rankovici și Dțilas.

Declarația agresivă
a lui Waren Austi 

Delegatul american la O.N.U. s’a denu țat sing 
drept un adept al pont cii agresive care t nde la 

înlăturarea colaborării Inie naționale
MOSCOVA, TASȘ transmite:
Intr’un

mmțarea 
servatorill 
PRAVDA

, Pi incipa’a chestiune care in ere 
seacă acum pe observatorii externi 
și comentatori poale fi fo mu a ă 
Î11 felul următor: Viitoarea sesiune 
a Adunării Generale a ONU. va 
duce la consolidarea colaborării in
ternaționale și, în conscc nță, la con
solidarea ONU., sau, dimpotrivă, 
se va lăsa du ă de tendințele de snt- 
minarc a co'ato ării i iternaționale, 
cu alte cuvin.e, de slăbirea O.N U. 
și a prestigiului său.

In aceste împrejurări, dec a a la 
făculă de Aus in, delegap.1 S ațelor 
Unite în O.N U. înainte de a ple
ca la sesiunea Adunării Generale de
la Paris nu poale să nu atragă a-! 
tenția. I .

Austin a declarat că na,iun le li
bere sunt acum cu mu t mai pu
ternice șl mai solid unite decât a- 
cum un an, deoarece sunt înda orale 
. programului de refacere e..ro, cană’4 
adică planului Marshal'.

Ei încea că să amenințe Uniunea 
Sovietică cu „sancțiuni morale”, 
dacă U.R.S.S. nu acceptă planul a- 
merican pentru rezolvarea ,.prol le- 
mei atomice”, dacă nu acceptă 
transformarea comi-iei a ornice a Nă 
țiunilor Unite înlr’o sucursală a 
trustului ameri an, care are. control 1 
monopolist asupra producției i fo
losirii energiei atomice.

Austin apelea.ă pentru organi.a-

articol inti'ar.aț .,A (o cle
iul Warn.11 Austia’ ’ ob- 
diplonia ic al ziarul j 
scrie:

rea unei u.-iș. ari mondiale indie .late 
împotriva U.R.S.S. Așa înțelege de
legatul ameri an ,.colabora.ca inte,- 
naționaiă”.

Desigur Auslin nu a profi at depe 
urma lecțiilor anului (recit, care au 
arătat clar că polipca de dic ațură 
americană nu poale ti apii.ată la 
națiunile lare simt într’adevăr li
bere, că forje.e democrației depă
șesc cu mult forțele si influența 
rcacțiunii. ;

El a uitat să menționeze faptul 
că, contrar dorinței și eforlu.ilcr 
Norului anglo-an.e.ican, Adunarea' 
Generală a adop'at o lezoțu'ie pilii 
care se condamnă propaganda de 
răsboi ți ațâțător,i !a un nou ră,bu. 
El s’a denunțat singur drept un 
adept al poli ioii ag.e i.e, .a e a e 
drept scoți că înlăture colaborarea 
internațională, să distrugă Organi
zația Națiunilor Unite.

(Declamț a ^pune printre al •Ir.,lui de lupi3 l .l » !• 1 1 r
iele: l.'t. I’i iitru 4 II* t 11

Diagosiea ad'mcâ .1 popoa VJ'i UI ]> ilru
iclor noastre, f iță de toate poart I >r «. tlp. ■lăm
țiopoa’ele democratice și m I>r:i partidului ■ omu -1 1iu
primul rând, față de țxjjXia Iugoslavia s.1 ît : țio
rele Uniunii SoviLtice, nu va nalâ.mul din Oid. • f V
putea fi di trusă de actuala ocl < 11 tiCl f r
<onducer<- a partidului 10- care impmgr în .11 * 1
muu st din Iugoslavia. Sacri at'n partidul .'•« »• l. ,ra ’n
ficiilo tot arășilor noștri ă prăpastie.
z.uți pentru independența J j Suntem c<" * n?j r vi a e
go-lavie'i, c ;reaul dat dovadă jug. I.iv xa : ( I-/ -V
de cel mai strâns atașament 0 reînioarc. re 1 P T* 1
fața de U RSS. nu pot fi inii goslaviei țn lagărul , titi Un
Iile. ț>er ali'-t. < 0:1 o. 4. ’ • »îl!IU .1

In amintiri a sângelui vâr Sovietică vi Gga„ • A
sat și sacrificiilor vuopoarc viei indep • - f 1, 1n<;» :i
lot .Iugoslaviei, f..cem ape| și buna Aan - <>•
la membri palidului eomu- comtrn r<-a so< îa'i 11 1 ti- X*
nist din Iugoslavia să nu va întări lagărul irttci I ..II •
permită trădarea marilor 1- nai al păcii și demoi r;aț*'

In două sâptămâui dela venirea sa la putere

Guvernul Queuille a concediat 
135.000 funcționari

Nouile pro cete financiare a'e guvernului prevăd 
concedieri masi-e de funcționari precum și 
majorarea impozitelor directe șl Indirecte

PARIS. — După cum a 
nunță agenția France Pre 
sse, d. QueuJle, președintele 
C onsiliului de miniștri frați

I cez, prezentând Adunăr i’ Na 
’ ționale proiectele sale finan 
ț ciare, a făcut .■ un sumbru 
' tablou a situației /economi 
1 ce din Franța.

D -sa a arăta’a că deficitul 
bugetar depășește suma , de

cir • 
mai

< co
■ră -

tezauruțui es'e ș- 
Pentru a reali-:i 
bugetare. d -sa a 
a și concediat 1 ;'<w

■ ia

Incidente sângeroase
la o întrunire a iui de Gaulle

GRENOBLE. — France 
Presse anunță că bandele ga'a 
lliste au provocat incidente 
sângeroase la, Grenoble unde 
generalul de Gaulle a vor 
bit Sâmbătă. Înainte de în 
ceperea întrunirii la (care a 
ceasta urma să ,ia cuvântul 
bande înarmate au atacat e 
diul organizației locale a 
partidului comunist francez,

grav pe secretarul 
organizații- Când ge 
de Gaulle s'a p re zei 
locul întrunirii mul

I

rănind 
acestei 
ncralul 
tat în
țimea indignată l-a (primit 
cu fluerături și huidueli. A 
urmat o violentă încăera>-e 
în care un muncitor conul 
nist a fost ucis și 19 persoa 
ne au fost grav rănite.

Furt de documente la sediul 
Partidului Comunist 
austriac din

VIENa. Tass transmi 
te: , ț .

Ziarul Oesterreicheshc Voi 
kstinîme anunță, că în noa 
prea de 15 spre t6 Se^te’m 
bric sediul organizației djn 
Hallein de lângă vSalzburg aț 
Partidului comunist austri-c 
a iost pi’ădat și au fost fura 

te diferite documente.
Raptul căTucrăr lei'de vațoa 

re au rămas neatinse - sub 
liniază ziarul — dovedește 
că acest furt are un substrat 
politic și nu jafu].

Amintind faptele asemănă 
toare comise împotriva or 
ganizațiilor comuniste din 
ViOna și din Austria de jos, 
acte ce au avut loc nu de 
mult timp, ziarul declară că 
această ultimă vio]are consti 
tuie una din metodele gan

Safzburg
gsteriste ale poliției secrete 
americane.

Autoritățile ininisteru.ui' de 
interne nu au'luat niciuil fel 
de măsuri pentru ț rinderea 
criminalilor.

114 miliarde franci, iar 
ficitul 
mare, 
nomii 
tat că
funcționari și vor 
concedieri masive, V.ri 
cial în' sectoarele 
strici naționalizate.

In ceeacc privește- -• 1 
nea salariilor, d. Qucui l » 
căutat sa se eschiveze 
sând să se înțeleagă c. 1 
verntd său'nu va acorda 1 
un fel <le spor.

D Queuilk- a cc-tait a|>o \ 
dunării sa aprobe 1 oiect Ic 
financiare ale guvernului 
cari stabilesc noui impo m- 
directe și indirccte in va’oa 
re de 80 miliarde franc

Cu 291 voturi contra 
și 34 abțineri. Adunarea a 
doptat proiectul.

BULETIN-!

i

1!

Fruntașul comunist jaqucs 
Duclos înAdiinarea vNațlon 1 
lă a anunțat că deputății co 
muniști sprijină propunerea 
ca alegerile cantonate să ai 
bă loc încă în decursul lu 
nii Octombrie și 
vota în favoarea 
propuneri.

pentru Stabilirea modului 
calculare a ch fiilor ț-i 
menzdor datorate administra 
țiilor locale

de 
a-

Prezidiul
Național a

TIP- „PROGRESUL”-DEVA, 191J

(că vor 
Ocestjei

♦

Murei 
emis un decret

Adunări

Ziarul „Glasul .Arn atei" pti 
blică un comunicat prin ca 
re între altele anunța ca țx-. 
t'te cateva^z-.le .seri i - nt-i.ctg 

1946 va fi bisată la 
vatrâ. v{ \


