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întrecerile socialiste In preducție au 
devenit o metodă permanentă de minei

Alîncrn Jîn 3elîuc 
au provocat la întrecere socialistă în cinstea 
lui 7 Noembrie muncitorimea minelor Ghelar

(■trecerii- socialiste în 
^«•ducț'.e au devenit astăzi 
• «aetodii p-rmanentă de 
iw»u«ca jxntru oamen i intui 
cri din țara noastră. Kfpnci 
t«ni din fabrici, uzine și mi 
n« au 'deveni* tot mai con- 
(jtienți de realizările ce se 
ebțin Ini cadrul întrecerilor și 
urmând îndemnul Partidu - 
lui tru, îmbrățișează tot 
mai larg această nouă formă 
superioară,'de muncă.

După chemările Ia între - 
ceri socialiste ivite în dife
rite ramuri de producție, a 
urmat chemarea minerilor 
din bazinul Baia Mfare, prin 
care au fost chemați la mttn 
că chibzuită și bine organi
zată minerii din regiunea 
Munților Apuseni, peni.ru ca 
îrtiicest fel munca lor săvdea 
rezultate mai bune, să pro
ducă cât mai mult și mai 
bun — înlăturând lipsurile 
și mărind vigilența în mun
că.

fnluziasmul cu care mine 
ni din Mjunții Apuseni au 
primit chemarea la întrecere 
este bine cunoscută pt. toți 
oamenii muheii din județul 
nostru.

Minerii dela minele de fier 
din Teliuc, însușinduȚă în 
vățăturile Partidului Muncito 
resc Român, în ziua de 24 
Septembrie • c-, Intr’o mare 
adunare generală sindicală 
și-»u exprimat 'dorința for 
ferma de a contribui' cu tot 
elanul și cu toată puterea (lor 
d« muncă, la consolidarea e 
oonomiei noastre naționale,, 
la propășirea noastră pe te- 
nwt politic, economic și so
cial.

In această «dunăre ei au 
adresat minerilor dela minele 
d® fier din Ghelar, următoa
rea scrisoare:

„Dragi tovarăși, ( 
la dorința de a creia cât 

■■•i curând condițiile favora 
bila înfăptuirii socialismului, 
«•i muncitorii mineri, mese
riași și ^tehnicieni, întruniți 
îalr’o mare adunare genera 
ÎS Sindicală azi 24 Septem-

Cuvântarea tov. Gh. Vasilichi 
membru în Biroul Politic al C,C. al PNIR 
și ministrul învățământului Public la inaugura

rea „Stadionului Republicii"
prilejul Inaugurării celui mai «nare șl frumos stadion «por
tari: „Stadionul Republicii”, din București, tov. Gh. Vasilichi, 

în Biroul Politic al C. C. al P.M.R., a rostit ua importanl 
din cara reproducam:

sportul a încetat de

Cu 
Ov din 
atanbru 
cfocurs,

A’1,
a mai fi apanajul unei mi- 
«orității, a celor bogați. In 
Republica noastră Populară, 
sportul a cuprins massele- 
Organizația sportivă a de
venit o organizație de mas- 
»e, care cuprinde sute de 
mii de tineri și tinere. Nu
mai în manifestările spor • 
tive pentru Cupa Unității 
Tineretul a luat parte pe
ste 400.000 persoane dela o-

brie u. Ic., ne,-au hutărît sa 
chemăm la fîntrecere socitv 
lisla începând dela i Ottoin 
brie jiâuti la 7 Noembrie a. 
c., pe tovarășii dtla minele 
de fier din Ghelar. Aceasta 
cu atât mai mult cu ciț.’ de 
minereul nostru 'de fer de
pinde în primul rând desvol 
tarea industriei în K. P. R„ 
chezășiu înfăptuirii socitdis- 
inului. ■ (

Pentru întrecere propunem 
următoarele obiective:

i- Depășirea normelor 
le produc ție fixate prin de
cizia No. 4.582, publicată în 
Monitorul (ftjjjicipl ’.No. •
(lin 27' Aprilie a. c-, cu 1 5 la 
sută.

2. — Economisire de ma 
teriale explozibile cu io la 
sută, fațâ de media consunm 
lui dela 1 Ianuarie — Octom 
brie 1948.

3. — Reducerea absențe-
(Continuare îa pag. III a)
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MAGAZINELE DE STAT 
un important factor în 
buna aprovizionare a 
m asselor |&j*pHtoare 

pentru geamuri ți diverse a te lu
cruri care în comerțul particulai* 
se găsesc greu sau de’oc.

Acesta e cazul unei c or agricole, 
pluguri, grape, etc. sau a piese
lor de schimb dela aceste unelte 
care chiar dacă sunt livia e în co
merțul privat, au prețuri mult mai 

H. N. D,

In Deva, pe lângă comerțul coo
peratist, lin mare avânt' l-a luat 
comerțul de stat, cate prin maga
zinele recent înființate, încep să 
satisfaci pe zi ce trece, nu numai 
nevoile populației locale d și a 
țărănimii din satele învecinate. I 

O bună aprovizionare și 
prețuri convenabile

Magazinele ds Stat din Deva cu- 
prind secții diferite; începând de’e 
încălțăminte, până la articole do 
sticlărie sau șuruburi, găsești ori
ce. In curând se va deschide și a 
secție de textile asigurând aprovk 
zionarea In bune condițiunl a po
pulației cu articole de acest fel, 
care până acum se făcea — des
tul de greoi prin cooperative.

Ceea ce este caracteristic magazi
nelor de Stat, e tocmai bogăția îa 
materiale. 1

Aici se găsește liber# sodă caus
tica, se găsesc cue de ori ce fel 
î ori ce cantitate, se vinde sticlă

rașe și ’ sate.
1 Sute de mii de tineri din 

fabrici, birouri, școli și sate 
sunt-organizații în diferite clu 
buri și organizații sportive.

Noui cluburi sportive se 
crează și , se construesc 
sute de noui terenuri de 
sport. Un număr din ce in 
ce mai mare de muncitori, 
țărani și intelectuali sunt a- 
trași către sport.

(Continuare în pag. Il-a)
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA
Dpvb, Str, Karl Marx Nr. 4 

(Ediții iul Județene! P. M. R.)
.JE1.EFON PRIN 401

INDIVIDUALE LUNAR LEI 100 
(ptnti ■ vrX tort, țArtni 

LtNAH LEI 80
Tui pft. plltlii m wwii M Oif- fl<p- FTT- *r- *** ***?

biblioteca

[OH
l

a ales noul Comitet Județean
Cum au

După marile | roăliri din pr 
tea tuturor A.R.I-J1.-,-i iilor <1 n ju
deț, ziua de 26 Septembrie, ziua 
primului Congres Județean ARL 
U.S., a avut un a pect în Padevăr 
sărbătoresc.

Ținut în Deva ți, având preze.iți

I

(Continuare ia pag. III a)

Fermele de Stat și Stațiunile de Mașini 
Agricole din Județul nostru contribuie la «••• • «w v • •• ••prB|tnirea țărănimii muncitoare

in campania 
însămânțărilor de toamnă

In actuala campanie a in- 
sămânțărilor de toamnă me- 
n.tă să asigure o viață mai 
uună celor ce muncesc, o sar 
cină importantă și un rol dea 
sebit de mare îl au Fermele 
de Stat și Ștațiunile deMid 
sini Agricole A. F. S. M-

Este știut că recolta unui 
țăran care lucrează pămân
tul cu unelte agricole rudi • 
mentare, este mult inferioa- 
ră recoltei dela Fermele de 
Stat, 'unde pământul este lu
crat cu tractoare și mașini 
speciale, în condițiuni te • 
hnice înaintate, ftljajoritatea 
Fermelor dei Stat din județul 
nostru, anul acesta au obți
nut o recoltă superioară de 
grâu. In unele comune din 
județ, datorită tratării în 
proaste condițiuni a grâului 
însămânțat, recolta din to
amna aceasta'este tăc;unată, 
(Pentru a'nu se baga însă'în 
pământ grâu de proastă ca

Intr'o atmosferă de viu entuziasm
»

decurs lucrările Congresului
la lucrări în afară de Coive?. 1 I 
deț an și cri mai bi • de 200 
di-lcgați ; i filiale’or, p« re, rezen- 
lanții CorrJ’e nlui Ce. «r.l de con
ducere, ai Org. J Jețer;e P.M.R, 
ai org. de mas ă. a e ( Concr«s a 
fost urmărit cu un viu in eres <i« 
massele po; nlara din județul no - 
Iru conștiente că «1 rapre. intă un 
pas important pe calea siringa. U 

I prieteniei <■ poporul soue ic. 
I IntRadevăr a,a după cum a ară- 
> tat d. Procuror General I. hani ■ 
i — care luând cuvântul deschidă

Congre ut — ki lucrările ca a vor 
urma, figurează .i analiza muncii 
de până acum făcută în sp.ii.ul 
criticii ți autocriili, ceea ia în
seamnă că se vor crea cotuii;iui' 
prielnice înlăturării lipauri ar ca 
până acum ți în acelaș tinp 1m 
bogății ii acti, îățÂ. A.R L.U.S.-uli i 
fiind tot odată ua pas prafîtițor 
al celui de al ll-!aa Congres 
neral A.R.L.U.S. care ra va 
la București.

După cuviatele introdus i a
deschidera ce propună fn Prezidiul 
de onoare al congresului tov. 1. V. 
Stalin, V. 
Dr Petra Groza, iov. Gh Gheor-

G» 
fina

da

H. Molotov, Kemenov,

litate, Fermele de Stat au 
pus la dispoziția țărăi^mii 
hunedorene, sămânța de bu 
nă calitate prin schimb.

Ferma Strelu a pus la 
dispoziție țărănimii 2 va
goane de grâu selecționat

La .Ferma de Stat din co
muna Sreiu stă gata pentru 
schimbare 2 vag. grâu se
lecționat. Pentru a se veni 
în ajutorul țărănimii munci
toare, tot măi mult, toațe 
trioarele Fermelor de Stat, 
disponibile sunt întrebuința
te pentru selecționarea se - 
mințelor și funcționează din 
plin în comunele unde sunt 
repartizate. In felul acesta ță 
rănimii hunedorene îi se că 
posibilitatea să însămânțeze 
grâu curățau de corpuri strai 
ne.

Ml*
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1 «
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ÎH, •* A im Pawher
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propui!^ d « âpoi 
a li ut de a •
pari i- țpanți.
vonliuiurc — dupfc

A. ««jeUrid (4t\ J *.« • 
limnedcafa L>rva a I 
• ■ •Gr.du.erea is» i-

nj>, r.ikui d« 
c p: i â»d

n.la t « p*
arr.K’a/â

!• * < 
î« tu

«e

depu 
» - ț 1 i 
teuța 
late.
dini 
Iuți

In
Duduia
P.M.R.
•aninat
<u li 1 r lafv.r.ulul d« V«;4 a
CiB/t «Iii, e p • â»d -»• U * 
LiuaJe.-a iu .«.k-lat» p* - • H 
va da — arrjează raporta, <.« 
a tuia* pr«. «aiat d* , r «te al *- 
v-ie Adr.aa ee.ra ar g« .rial .1 F - 
lialti A.R.L.Ll-tva-tiu..* i

perioade.

■ A «iritat apei * ul
gi* «„a din par'.ca • T«
org. dc ma -i, de r<m. e «11 iF-
rutei ți de tor. | « 1 c
goraț dopa care t'a t 4 •
Mamă a resortul', i < d ia Iii
•are pe lâagă o ••• • â 1
pa,ițise »’aa e.i « t 0 e J«
■ ăderi care rfi > tal îa
■• planifirarc a .a • i h • U

Stațiunile da mașini A- 
gricole Orăștia și Straie 
dau țărănim i muncitoare 

semănători
b«rmeie șt StațiuiiiU 4 

Mașini Agricole.din județ și- 
au planificat munca ™ actau 
Li1 bătălie a însâmânțărilor hi 
»ș.lȚel Încât să poată icni hi 
ajutorul țărănimii, gi c« ma
șini, unelte agricole. Astfel 
Ferma din Strei a dat 
închiriere țărănimii «mne» - 
toare un număr dc 6 •enia*i 
teri sistematice,, care vor con 
tribui la grăbirea j. sămânța 
iilor. Acelaș ajutor preț io* 
cu secerători și tractoare îl 
da țărănimii muncitoare F«r 
ma de Stat ji Stați t de Ma
șini de Agricole din Oră; tiv.

Ajutorul dat piugăranii th 
rare din județ pentru Lisjf

(Contiraa t în jv>j. 13»)

peni.ru
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Divizia Națională A.

CLASAMENTUL
Diviziei Naționale A.

In urma etapei a VI a cla- 
A

Cuvântarea tov. Gh. Vasilichi

Jiul—Ita și C.F.R. Cluj—RATA au 
terminat jocurile

Etapa a VI a a Diviziei Națio
nale A., desfășurată Duminecă la 
țară a înregistrat din ce e pă ru 
■Utilitni dispuți e două drawuri — 
surprize — și două victorii înre
gistrate de gazde.

La Pelroșeni Campioana Națio
nală I.T A. n’a reușit să obțină de
cât un punct dela Jiul, care ți anul 
trecut 
drae 
ceasta 
toate 
tatea 
■uite
Cu toate că Jiul în urma acestui 
■ateii a beneficiat de u» punct to- 
tHș locul ]ui tn clasament »u »e 
schimb», ridicând doar pe I.T.A. 
dela locul 6 la locul 5 î» clas»-, 
«ent. Al doilea draw s’a înregis
trat la Cluj, unde C.F.R.-Claj n’a 
reușit iă*șl adțudeca vl toria pe ta 
re* propriu in compania R.A.T A.

cu scoruri albe

care cu to»!e acestei 
loc mai bun in c!a-

a provocat C.S.M.-Mc-

pe teren propriu a obținut i» 
cu arădanii 1-1. De dala a- 
tnsă scorul a iăina> alb cu 

că Jiul a dominat majori- 
timpluui încercând de mai 
ori poarta apăra'» de Marki.

din Tg.-Mureș, terminând malchul 
cit scor a b, beneficiind doar de un 
singur punct, 
i au adus ti» 
samenl.

O surpriză
diaș, care pe teien propriu, a reu
șit să smulgă C.F.R.-ului Bu urești 
două puncte piețioa e, de cnie C. 
F.R.-ișlii ir fi avut abso'u ă nevoe. 
pentru « se putea apropia de r- 
cliipele ce concurează pentru șefie. 
La Timișoara, tenderul cla-a.nentu- 
lui, C.F.R.-Ti.nișoara și.a îmbogății 
pala rrattil, obținând a șasea >icto 
rie consecutivă în dana» orădani- 
tor. In urma acestui maicii, leaderii 
au un handicap de 4 puncte fa|ă 
de Dinanio — a doua din clasa
ment — începând să »e distan
țeze serios de restul plotonului.

samentul Diviziei 
arată astfel;

1. CFR T, 6
2. l)fnt mo A 6
3 1 C. O. 6
4. C.FR Cluj. 6
- ’ " 6

6
6
6
6
6

11. Metalo hlrn O
12. CS M.M.
13. CS.A.
14 Petrolul

5. I. T. A.
6. Polii* hrd''»
7. C.F.R B
8 Jiul
9, U I».

10, R A.T.A.

6
5
5

6
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2 
l
1
0

Naționala

0
2
2
1
3
0
0
2
1
1
0
2
1
1

12
8
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
1

I

(IJrmaie dl» pag. l-a)

stau în
no.i tre

1

tn primul său joc divizionar U M. S. 
Cugir a dispus de lisa (Timișoara) 

cu 3—2 (l-l)
Mihai, Gurău, Radu ți Iovi», iir 
de!» II 1, Wilhelin, Fu.Le și Hack. 

Arbitrajul d. Kincs (Lugoj) cu 
multe tcăpă i

i

1
1
2
1
3
3
2
3
3
4
3
3
4

kU raz.ulUtefe tehnice lortgi 
xtrnts In (apn Vl-a a mutchuri- 
lor dltpntete Jji ni Dumin»cS. tn 
Diviziile Neționale A, B țl C.

Joi;
Bacurtjtî: Dl mu j Politehnic» 3-2 
(Jnlveriitut»»— Metalochl mic 3-1

Duminecă:
Petroșani: Jiul—jlîA 
Cluj : CFR— RATA 
Timițoara: CFR - ICO
Mcdiaț

1 
o

Re|ih

Câmpii
3 0

1» urm» retragerii grupării Ri- 
peasi» din Timișoara, d» Di.i/ii 
Națională C. seria fl-a, gruparea U. 
M.S.-Cugir din Cugir, ca fosil cam
pioana al Districtului Valea Mure-, 
țului pe anul 1947-1948, i.a luaL lo
cul automat.

Su ținând primul joc divizionar. 
Duminică la Cugir, în companii 
echip-i lisa din Timișoara, eugl- 
renii și-au adjudecai o victorie me
ritată ți muncită.

Cu toate că sporul a foit des
chis de oaspeți, care erau m»i teh- 
■ici și beneficiau și de o condi.ie 
fizică excelentă, to.uși gazdele pris 
jacul plin de voință ți de elan —• 
pentru a păka cu dreptul în Di
vizia C. — au Jost o piedică, 
serioasă pentru timișoreni. După 
primul goal marcat ae credea că 
gazdeie vor pierde la scor, Insă ei 
iți revin ți egalează, ca la re uare 
să preia chiar conducerea jocului. 
De dala aceasta Insă oaspeț i ega
lează ți domină insistent timp de 
mai bine de 20 de minute, însă 
fără nici un fel de rezultat din 
cauza

Ga dele au o :evenire bruscă, In 
penul imul ir. i u de joc ți lansează 
u» atac fulgerător spre poartă oas
peților care se termină cu un 
cckool puternic Ia poartă. Balonul 
tată mpină în ca'ea sa bara, revine 
ia teien și Ma ei autorul schooiului, 
• reia din nou, de dala aceasta 
falsă direct în plasă, aducând ast
fel în ultimul minut de joc, 
tăria echipei sale.

Punctele partidei au fost I 
crtsc dc Iovin de doua 011 
per.tiu învingătoii. iar pe» ru 
vieți Purice și Rader.

S’au remarcat dela U M.S.-Cugir

0 0
0 0
2

: CSMM CFR Bl
Divizia B3

: Met»lorh!nrc 
Mfn ml

Tuurzil: Induttrlu
Sârmil — Aurul 1 1

Divizia C)
Ârad : G'orh-țFR*Sl meri» 2 2
Lugoj : MonJIcrul — I. M. Ș.

Hunedcar* 0 0
Cugir: UMS— Ils» (Tlm.) 3-2

Campionatul districtual a înregistrat și 
do data aceasta rezu’tate normale

I

-i

ineficacității li.ii fi de atac.

vie-

Ins
ulei , 

i ia-

-ANUNȚ
Șantierele de Construcții anga

jează lucrători calificați (dulgheri, 
ridari, fierari, instalatori) ți neca
lificați (salaho.i).

Lucrătorii pot lua masa la can
tina cu circa 45 lei pe zi, indu- 
HÎv 500 gr. pâine și pol dormi 
I» cabane.

AURESA: str. Mo’.o or 11 
HUNEDOARA

i

In cadru! campionatului distric
tual Valea Mureșului, a avut loc 
Duminecă pe aiena O.S P. din.De * 
două Întâlniri,

Prima întâlnire se disputa intre 
C.S. Armata Deva și Mureșul. i

Mureșul începe InlFo alură cu to
tul deosebită, reușind să creleze 
două ocazii de marcare pe ca e în=ă 
le ratează. Militarii își revin ți 
pun astfel stăpânire [ie joc. Din 
acel moment impresia generală a 
fost că Armata nu mai poa.e pi rde 
jocul, așteplându-se numai scorul fi
nal, care lnlEadevăr a fost cate
goric în favoarea Armat i, care a 
dispus cu 6-0 (1-0) de tânăra e- 
chipă Mureșul.

Au marcat în ordine Raicu, Szac- 
sko, Anisie (de două ori din lo
vituri libere) ți Tica.

Arbitrajul d lui Olteana cu scă
pări.

Cea de a doua întâlnire 
C.S.M. beva și Victoria din 
bra s’a terminat uede.is cu 
rul de 3-3 (2.2).

Jocul acesta a fost mai plăcut 
decât primul, echi. ele fiind e f ite 
egale, după cum arată și rc ul a uț. 
care redă exact raportul de for e, 
ambele echipe luptând cu liotăric 
pentru a-și apropia victoria.

Datori.ă d-ui Moraru care a ar
bitrat foarte bine ți a ținut tot 
timpul jocul în mâ.iă, nu au avut 
Ioc brutalități în afară de geș.ul, 
reprobabil al lui Mi[u C-lin, care 
de altfel a fost eliminat d n joc 
în minutul 81 de joc.

Punctele partidei au fost înscri e 
în ordinea următoare: Opreau (C.S. 
M.D), Bucșa (V.), Popovici 
Sas (C.S M.D.), Popovici (V) 
Oergely (C.S.M.D.).

Dela oaspeți s’au evident at 
povici Melinle, cel mai bun 
22, iar dela gazde Oligor.

S’au mai înregistrat în > ainpiona- 
lul districtual urlnă.oarele ,e u ț ițe,-

Simeria: CFR—CSM-O.ăștie 7.2 
Hunedoara: IMS—UMS-Cugir 3Q

I(forfoil).

IMS Hunedoara 
IMS Călan
C. S, Armata
Mureșul
C.S M Deva 
Victori»
U.M.S. C- g’r
C.F.R. Slarrla 
CSM. Orișite 
OS)

4 3 0 1
3
3
3
2
4
3
4
4

2
2
2
1

1
1
1

0

0 
o 
o

I

I 
I
1

9.8
4:1
9:1
9:8

0 7:3

6
5
4
4
3

l 2 15:11 3
1 1 3:4 3

0 311: 92
0 4 6:170

I

Sarcinile care 
fața Organizațiilor 
sportive sunt mari Iile au 
datoria sa 'ajute la desvol- 
tarea fizicii și morală a ti
neretului nostru. Organiza
țiile sportive trebuie să 
contribuie Ideasemenea la 
educarea pol.tică a masselor 
sportive, pentru a obține o 
și mai activă pârtie ipare a 
lor ]a construirea sociali-. - 
mului în țara noastră, bile 
pot și trebuie să contribuie 
la întărirea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea 
muncitoare, și la o mai 
strânsă întărire a popoa- 
relofn conlocuitoare. Prin 
participarea la manifestările 
sportive internaționale, or - 
ganizațiile sportive își dau 
o contribuție tn acțiunea 
frontului păcii și democra - 
ției împotriva imperialiștilor 
ațâțători de noui războaie.

Pcntruca sportul să poată 
îndeplini cu succes această 
sarcină măreață, trebuie să 
se debaraseze de moșteni
rile rele ale trecutului. Tre - 
sport: afacerismul, Lîndivi - 
duabs'-ijl burghez și ve - 
detismul. Capitalismul'a trans 
format totul în marfă cane 
se vinde și se cumpără, fie 
buie să dispară definitiv diu 
că este știință, artă sau 
sport, numai sa aducă pro - 
fit. El a reușit, să conrupi 
pe unii sportivi, să i izoleze 
de masse Iși să i pună 
slujba intereselor sale 
exploatare. In sport tr.-bu c 
introdusă o altă morală, mo 
raia proletară, care își pune 
în sarcina desființarea ex - 
ploatării omului1 de către om

O- S- P.-ul trebuie să des 
volte cât mai mult sportu
rile de massă, care până a 
cum au rămas în urmă și 
cari nu cer prea mări chel - 
tuieli. Astfel de sporturi ca 
înnotul, canotajul, turismul, 
tirul, parașutismul, yetc-, au 
lărgi perspective în țara

vor

din

■-te 
. Iul

V -

F
• 1
pentru 
i. juci

un-

in 
de

noastra, în măsura in •■«<* 
tânăra poastră Rc-puljlică 
va prosjaera ți din punct de 
vedere economic, sv 
îmbunătăți și condițiile m*.- 
teriale ale sportivilor 
țara noastră.

In scurt nmp un ni*n*r 
din ce in ce rii u mare de 
terenuri și o cantitat ■ mai 
mare de mat< r ale sixurtive, 
vor fi puse la dispoz.ția ma 
selor cure fac sport. Inau
gurarea acestui stadion 
o dovadă concretă <;■ 
cum regimul nostru ,e 
cupă de sport-

Republica noastra 
Iară a 'creat și ere. 
dițiuni favorabile 
desfășurarea unei
sjxirtive cât mai intense 
Depinde de voi ca aceste 
posibilități să tie f.T. * ța 
maximum.

Urez cu această oca ie 
conducerii <)igu .aii-i 
Sportului Popular precui» 
și tuturor *portiv. ir lin 
țara noastră și , elu, . pă 
rie prietene pe ■ . u. -m 
onoarea să-i avem in nij 
locul nostru, suf.< e- - ; sp 1 la 
muncă.

Înainte p<_-ntru 1 itărir. • șt 
desvoltarea spor ului ) 
Iar din1 R. I'. R.

Trăiască Republic . I’opu 
Iară Română!

Trăiască Partidul ^Jimci 
toresc Român, ir. patorvl și 
organizatorul tuiirror ai pbi 
nilor pentru pro .er-a R. 
P. R., pentru construi ț a s<> 
cialismului!

i L.

Calendar muncitoresc
ZII» '<■ 2IU

iia «a
S»tr»l»r. 4,4

. ip.ia <
LUNI

1 
intre 
Do 
sco-

(V. 
*1

Ro
din

Clubul „30 Decembrie" din Deva a re
purtat o victorie frumoasă asupra echi
pei Școaiej de sbor fără mtfordin C;ban

Prin îngrijirea Clubului 
,&> Decembrie" s'au d sfă 
șurat 'Duminică la Deva, 
două întâlniri amicale de vo- 
lley-bal între echipele Școlii 
de sbor fără motor Călan ,j 
cele ale Clubului.

In prima întâlnire echipa 
femenină a Călanului a dis
pus de echipa „Decembrie" 
la scorul de (15 — fu) /io— 
15) t15 — 8). Mfitchul a fost 
spectaculos, cvide diindu; - se 
Găzdău și Ismana din echi 
pa gazdă.

Inițiativa Clubului „30 De

cenibre" este Lucabiiă de 
oarece acest spore este foar 
te puțin cunoscut de publi 
cui din orașul nostru cărni i 
i se oferă rar ocazia să a i 
ste la asemenea- competiții.

Pentru a se putea propaga 
în inassele muncitorești a- 
cest sport, este însă necesar 
ca organizatorii să ia in 
prealabil legătură cu O. s. 
P., ipentruca întâlnirile să 
nu fie concomitente cu cele 
de foot-ball ctun s’a întâmp 
lat de data aceasta.

>
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FIGURI DE MUNCITOARE • N 
ROMAN1A

ELENA STOIA
S’a născut în 1913 Ia Ocna-Si- 

biulji dintdo familie tăi snea:c4.
la vârsta de 13 ani in ră a uce

nică într’o fabrică tex i'ă ți de 
atunci ea țe ara i a fi o .ur.-. *-4 
apărătoare a drep uiilor n.cr. i oa
relor și o lo\a ă I de.ota 3 fe»- 
tru cei din jurul ei.

Dueând lup'.a și raur.ca in , i- 
tetele sindi.ale. ea se s.răju:e te 
și reușește si-și ridi e nivei I pă
liți' și sind cal, încât la Concretul 
General din Ianuarie 1945 a 
găsită demna țâ fa-Ji parte 
forul suprem de conduce e al 
eildrin i:
C.G.M.

Dc aiei, 
xe-utiv al
femeilor din Ro.nânia, 
bră este, ca lup I pen ru ca «e- 
niea muncitoare să devină tot ai») 
conștientă de d.cpturiie ei.

Con.ite.ul

ca și din 
Federaț iei

executiv

fost 
di»

IV. • - 

al

Coniletul •- 
democrate •' 

a cărui m*r.-

Publicaț'une
Uzinele I. S.- din Hu*e 

doara, angajează'tuneț » 
nari administrativi pti 
practică indelu g.ită.I

C.FR
din.De
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Finiri a îndeplini la timp pi în bune condițiini planul îneămânțirllor de teamni |

Plasa Baia de
a provocat

Iii Hita de 23 Sept a. c. Ia 
Mata de Criș a avui loc o ședințS 
cnuiaol cu toa'e biro.iri'c organ,- 
ratiilar de ba ii P.M R. d n plasă in 
cadial căreia s’a Întocmit planurile 
de nuucâ și sau dat sarcini con
crete tn vede,ea campaniei însămâti- 
țărilor de toamna. La această șo 
«Jința *a participat ți defegați ai 
organelor administrative din locali
tate.

Ședința a fost desclil i do iov, 
Vodă Mibail, secretarul org. P.M. 
R. pe ftasa, care după ce a arălaâ 
«copul ședinfei a trecut la p.elucra- 
rea planului de -^nsămânțări din 
plasa Baia de Crij. /

8fan fixat pentru ziua de 26 Sep
tembrie a. c. adunări publice !■ 
toate aatele din plaă, cu scopul 
de a 11 muri populația asupra pro
blemei însămânțărilor la cari vor 
lua cnvlntul IndrumMtorii F. M. R. 
delegații Ir. Plugarilor ți autori 
Utile locale.

S’au numit responsabili pe cele 
V Notariate, pe toată durați cain- 
paaiei de însămânțări, iar pentru 
fiecare aat s’a holărît împărțirea po 
grafi- de case, fixându se câte un 
responsabil la fiecare grup mem
bru de partid, care va avea un ta
bel nominal de toate gospodăriile 
sectorului său, cu terenul arabil al 
fiecărei» urmărind în deaproa-e rea
lizarea planului de însămânțări.

Congresul filialei A. R. L. 0. S. 
Hunedoara-Deva a ales noul 

Comitet Județean
'' tratare din pag. I-a|

Dopa o scurtă suspendare a lu
crărilor, comisia de candidare a 
propns următorul Comitet Județean 
A.R.L.U.S.: I. Ivănici, A, Duduia 
C. Origoraș, L. Korosy, I. Prudan, * 
A. Vlad, P. Jaugoci, I. Popa, A. 
Bosaie L. Sirca, A. Dvrroga, Z. 
Sevprov, F. Rapolti, I. Dima, E. 
Pâr va, P. Georgescu, Gli. Dumi- 
trin, ®. Săbău, C. Stinescu, C. 
Qacoț, V. Simion, I. Molioreanu, C. 
Criță» C. Sfârlea, P. Negrilă, T. 
Mariaiue, H. Tepser, L. Zugravu, 
N Visau, O. Floca, S. Chereboțiu, 
oare a fost ales în unanimitate, 
propunându-se apoi ca membri în 
Cosii telul Județean un număr de 22 
de membri' dela subfiliale A.R.Lz 
U.S. din județ care de asemenea au 
fost acceptați în unanimitate.

La propuneri, după cum a ară
tat tov. procuror V. Brelan s’a a- 
vnt bi vedere ca în corni.et să intre 
in primul rând elemente muncito
rești, țărani ți intelectuali, fiind 
totodată reprezen[ați militarii și fe
meile. Propunerile s’au făcut pe 
baza muncii pe care fiecare din cei 
aleși a deptu-o în cadrul A ociației. 
atignrandu-se astfel o muncă da 
viitor mai intensă, a fi jalci A.R L. 
U.S.-Deva.

Anunț i«
VoU proprietarii de casă, al 

căror arenit s a majorat față 
de venitul impozabil, sunt 
•bligați în conformitate cu 
*4-t.' 2i din L. DJC. să 'de
pună declarații de impune 
reia circ, de constatare^i-a 

D«va, in care vor menționa 
numele chiriașilor, ocupa
nte, destinația, data de I 
dlfid locuesc și chiria. — I 
Se vor anexa cop|i dep|e i 
contracte. i

la intrecere
Terenurile aparținând invalizilor, 

văduvelor .și orfanilor vor fi arate 
și însămânțate prin organizarea <lc 
clăci. Pentru ca munca să fie dusă 
în bune condițiuni ți p litru a so 
putea urmări desfășurarea campaniei 
de însămânțări, org. de bază P M.R. 
a fiecărui sat va ține o legătură 
permanentă cu comițiile comunale. 
In acest scop fiecare producător își 
va pune o tăbliță la capătul par
celei însămânțală cu grâu, arătând 
numele și pronumele pie.lt n șl su
prafața terenului re;pe tiv.

Pentru ca munca agricolă să fie 
făcută tn condițiuni bune și la 
timp, cele două echipe de reparat 
unelte dela întreprinderile naționa
lizate ,,Socogen" (Baia de Criț șl 
S.I.A.B, (Vața de Jos) ae vor de 
plasa în Iocalitațife unde plugarii 
vor avea unelte de reparat. .•

Tov. Muntcanu Nicodim preto - 
rul plasei a arătat terenurile ce ur
mează să se inămâuțe/e in fiecare 
comună, anunțând în acelaș timpș 
că plasa Baia de Criș provoacă la 
întreceri plasa Brad, In vederea rea
lizării planului de însămânțări, iar 
în cadrul plasei fiecare notariat este 
provocat la Întrecere, pentru înde
plinirea la timp și în bune tondi- 
țiuni a planului de Însămânțări, așa 
după cum a fost statornicit de cățre 
Stat. '

Exemplul bunei organ! ări a |Aa-

In urma propunerilor an fost a- 
leși ca delegați ai A.R.L.U.S.-ișli-' 
lor din județul nostru la cel de ai 
II-lea Congres General A.R L.U.S. 
următorii prieteni: I. Ivănici. A. 
Vlad, P. Jangoci, P. Perja, E. Pâr- 
vu, I. Birta, I. Qim* și B'ossiaț 
Adrian. <

In entuziasmul general, prielen !1 
Cândea aduce congresiștilor salutul 
minerilor din Valea Jiului, urându-I« 
totodată spor Ia muncă pentru în
tărirea prieteniei româno-socie icer 
In numele membrilor din noul co
mitet ales a luat cuvântul tov. 
Vlad Alexandru luindu-și an, ajamet- 
tul de a munci cât mai mult pen
tru ridicarea Filialei. Tot oda'ă a 
subliniat necesitatea ajutorul.» pe 
care trebue să-l dea Comitetului 
fiecare membru al Asociației și în 
special Org. P.M.R.

A luat apoi cuvântul prietenul , 
Nencescu delegat al Consiliului Oe- I 
neral de conducere A.R L.U.S., ca- ■ 
re. ' a arătat marea impor
tanță pe care o are cel de al II-lea 
Congres General A.R.L U.S., în ve
derea strângerii le re urilor de prie
tenie cu .U.R.S.S., precum și teme
iurile acestei prietenii, trasând a- 
poi ca încheere sarcina de a se iu- 
tensifica cetitul de material docu
mentar, de a se intensifica stu
diul individual, de a se lărgi nu
mărul membrilor la sate, accentuând 

asupra necesității de a se muncii 
planificat și asupra colaborării m i 
strânse cu organizațiile ds niassă’

Luorăr ie Congresului au luat 
sfârșit într'o atmosferă de hotă» 
râre unxnimă pentru transpunerea 
în v ață a aarcinllo • trasate de 
Congrev, menita să desvo te sim
țitor relațiile de pri'-tenîe dintre 
poporul nistru cu Marea Țară a 
Socialismului

Tipografia Progresul
Sxecuf â »

ȘTAMPILE

Criș
plasa Brad

țiului de înrământ iri d ■ plasa Ba
ia de Criș, precum și voința prin 
care țărănimea muncifoare d i a- 
ceastă plasă, confribue la îndepli
nirea planului de Însămânțări pro
vocând astfel plasa Bradului Ia in
trecere In vederea reai/ării ace.tul 
plan,, trebucște urmat de întreaga 
țărănime muncitoare din județul nos
tru.

M. POPOVICl, cqrețpL

Fermele de Stat și Stațiunile de Mașini 
Agricole din jud. nostru contribuie la 

Sprijinirea țărănimii muncitoare 
în campania 

însământărilor de toamnă
__Treart ăh paț. I-af

mânțarea pământurilor, lor,— 
dovedind grija pe care o au 
Fermele de^Stat pentru înde
plinirea planului însămânțări, 
contribue la realizarea lui la 
timp și In bune condițiuni.
30 de tinerii plugari din 
rândurile țărănimii săraca 

urmează cursurile de 
tractoriști

Pe lângă stațiunile de ut 

șini agricole din Strei și O- 
răștie, s’a. deschis zilele tre
cute, o școală de tractoriști. 
La această școală au fost 
primiți 30 tineri din rânduri 
le țărănimii sărace, care vor 
fi .ijntreținuți gratuit în tot 
timpul cursurilor. 'Timp de 
un an tineri' tractoriști vor 
învăța să mânuiască cu dibă 
cie mașinile necesare unei a-

Precizare
In legătură cu șUrea publi 

cată'în ziarul nostru No. .'627 
din 24 Sept. 1948, precizăm 
că Nicula Sabin, plugar din 
corn. Gothatea, condamnat 
un an închisoare coreeijo- 
nală,'tnu are nimic comun (cu 
Nicula Sabin, subinspector 
școlar, din corn. Gothatea.

Minerii din Tel'uc au provocat 
la întrecere socialista în cinstea lui 7 Noembrie 
muncitorimea minelor Ghelar

(Oflrț âajUf. I-a|

lor nemotivatejeu 15 la sută, 
față de media lunilor Iulie -- 
August 1948.

4- — 1 îngrijirea utilajului 
mecanic și uneltelor de pro
ducție.

Dragi tovarăși! Prin întă 
rirea disciplinei în munca, 
îmbunătățirea calitativă a mi 
nereului, repari teme a [justă 
a echipelor, mărirea v gile.n 
ței'și, fiind convin i de impo: 
tanța întrecerilor socialiste, 
suntem hotărîți de a în - 
deplini și depări angaja • n 
tele, ca prin aceasta să con 
tribuim la frifăpniirea socia 
lismului.

Magazinele de Stat un important 
factor în buna aprovizionare 
a masselor muncitoare

Și dluafia <ste aeea-.l Ia paa- 
tofi, la articole de fierăUe, in £•- 
neral la toate, co.m-rful de 
dovcdindu și astfe' su e. o i a ea • 
atât prin buna aj.ru> i donare • it f/t

(Umare ăl» pag. La)__

ridicate. 1
Și aici ae poate \ecfea un alt 

ajutor pe care-1 aduc magazinele de 
Stat In ceea ce privește jwibillta- 
țile de cumpărare a ce ățenilor .

Luând de exemplu numai o cană 
de apă vedem că In timp ce la 
diverse piăva ii de stL lăr'e ele se 
vând cu cea 100 lei, la magazinele 
de Stat acelaș obiect se vinde cu 

| 69 de lei. (

griculturii moderne.
Cadrele necesare mecani

zării agriculturii/ Fermele de 
Stat și conștinciozitatea ță
rănimii, vor da un nou im- 
bold muncilor agricole asi
gurând in acelaș timp depli 

na realizard a planului de în
sămânțări, un factor impor
tant în creiarea unei vieți 
mai bune pentru oamenii 
muncii.

PALATUL JUSTIȚIEI

Ș^ntințe pronunțate de Instanța specială 
de sabotaj de pe lângă Tribunalul 

Hunedoara—Deva
Pătrunși de spiritul nou 

introdus în justiție prin re - 
forma justiției rși asesorii 
populari, atât magistrali de 
carieră cât și asesorii po - 
pulari judecă asupra dar j ust 
pe toți aceia care mai vor 
încă să-și facă beneficii de 
pe spatele poporului munci 
torj.

Astfel Instanța .specială de 
sabotaj de pe lângă Trib 1 
nalul-Deva Hunedoara a . 
vând in completul de judeci

Trăiască lupta ! unită a 
muncitorilor din JL P. R.

Trăiască Republica Popu 
Iară Română”.

Pentru a se obț ne rezul 
țațele scont ite, muncitorii de 
la minele de fier dii/Te'-im 
au pornit o serie de între
ceri socialiste imre diferite 
sectoare, seci; i ș: echipe, in 
trecer; care vor duce la noui 
rc-alizaii în muncă, la noui 
reduceri de. prețmi, la noui 
imbunăt'iț ri de via ă pentru 
oi și pentru inti\g poporul 
muncitor din ^Republica Popu 
Iară Română.

prin prețurile convenabj;e, aoje • 
bilt niăist'lor la ca.®
vând toate produce,

Spre noui succese
Există însă ți anumite s âleri 

In ceea ce p-ixre'e .ce le , . r a ine. 
Cele din Deva fi ud -u ur ale a <e- 

’ lor din Valea J uiui iu e a rod- 
| zionea/ă cu măit,.ri d . ct d'-la ie.<- 
| tru. Ori plusul inu'il de -iruiu pe 

care ea îl fac- pâ-,a la Pe '.,fi-ni, 
ți de acolo înapoi la Lic-.u nu 
fne altceva de< ât să u e — f - 
tFo nu: ur:i re'ati.’ mi ă — pre
țul de cost

Chiar mi' i f ind mea ea prețu- 
lui nu trebue ne lijată ei dia 
contră — așa eum da -i luat deja 
în di--uție — ca trebue si re 
o problemi • ericu 5 c. re :ă fîe re
zolvată printr’o mai bură organi
zare a apro.iziouă.'ii lor cu măr
furi.

Magazinele de Stat .or deneui în 
acest fel factori și mai pu'.e ia i 
pentru buna aprovizî m ,re a f>op-- 
lației locale ți ;ă e- i, vor dree la 
înflorirea comerț 1 i de Stat ț la 
bună starea celor ce muncesc.

Aceștia la rândul Ir, \or vc<_'e| îa 
ele un adevărat șpri.in, impli 5-, 
o datorie a lor de a Ie i'a tet 
concursul spre a progresa.

H N. D.

re pe P. Iftimie președinte 
;ar ca •asesori populari 
ram șt Gobesz, a1-1 pronunțat 
în ziua de 24 Sept. a c. 
următoarele Sentințe: .

Vasiliu Vasile, 2 luni in- 
chisoiate 1corecți»anaL- '"pen
tru <ă în caLtape de maga
zioner h uzinele I.. â[. S..,Ilu 
nedoara a sustras d Rr.t( nu 
teiialc.
tOproescu â’asțle, Tanasc Ro 
mulus și Drăgoi Aure], 2 
luni închisoare corc<fonală 
pentru sustragerea dfila re 
gimul de colectare a cerea 
Ielor.

Haiăg-aș vichente, 4.000 
lei amendă corc,cț:On;5'. i pen 
hu dețmerca de pieii sus;ra 
se dela regimul O. [. 1\.

Alîe sentințe
Acelaș Tribtmal având fn 

cc.ir.plctu’. de iv.dLcare pC: 
C! Teii i.-?m;l ca > reședințe 
G .L i Io.’ . șt I.ovasz Antou 
as ; . j ..■.ti-'.ri a pronunțat 
următe...rele s. nt nț<

i ’g.uea-m-n 2 ani. pentru 
ca ta t ir.pul kg.onarjlor fiind 
pi'.c-.;r la Hațeg, a sprijinit 
contiscaiea prâv.'diilm- și ca 
selor :vrcești,

t ol DCntru acecaȘ'- fapta 
au 1. f<»t coada tmați la 4 
;m:: b’oris loan, i.ăs.uț O aii 
cea, Gârbovan v.cior. loan 
M>»nteanu și Dan Em^st, tot 
din Hațeg.

aj.ru
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In Ședința de Sâmbătă a Adunării Generale ONU I

A. 3. VâțSnsltî «nfr’e elocventa 
și documentata cuvântare a demascat politica provocatoare la un 
nou război a cercurilor imperialiste și a făcut propuneri pentru 

consolidarea păcii și securității mondiale

Felul în care decurg 
lucrările Adunării Generale 
O.N.U. provoacă o îngrijo
rare serioasă

scrie ziarul Isvestla

I’ARIS, 27 (Rador). — 
Tass transmite: Cuvântarea 
d-lui A- I- VîȘinskF a consn 
suit evenimentul principal al 
ședinței de Sâmbătă al Adu- 
sării Generale. Participau’ 
ții la această sesiune au ’a- 
șteptat cuvântarea sa cu un 
mare interes.

Reprezentanții blocului a 
«nerican se temeau pe drept 
«ă delegația sovietică îi va 
pune într’o situație dificilă 
denunțând manevrele lor ce 
au de scop să transforme O. 
N. U. într’un instrument do 
cil al Departamentului de 
Stat al USA- (/

Ședința s’a deschis în pre 
aența unui mare număr de 
reprezentanți ai presei. Asi 
stența asculta cuvântările 
traduse simultan în cinci 
limbi. /

Când d. VîȘinski s’a ridicat 
să ia cuvântul, mai multe 
sute de copi din traducerea 
engleză și franceză a cuvân
tării sale au fost distribuite 
corespondenților, dar nici a 
eest lucru nu a fost’deajuns.

Când șeful delegației so
vietice a apărut la tribună 
el a fost salutat cU( aplauze 
prelungite. Toți cei prezenți 
au ascultat cu o vie( atenție 
elocventă și documentată sa 
euvântare.

La început el a trecut pe 
larg tn revistă activitatea O 
M U, a arătat că (cele mai im 
portante hotărîri ale ei nu 
au fost îndeplinite ș.i a dove 
dit în mod convingător că 
că marile eșecuri suferite 
de ONU s’au datorat, violă 
rii sistematice a Chartei sa 
le de către actualul Comitet 
General al Adunării Genera
le.

El a subliniat că această 
situație s’a ivit în urm|p{ poli 
Wciei duse în cadrul activi- 
ftții O. N. U. membrii 
influențați de Statele Unite 
a căror politică externă a su 
ierit o schimbare fundamen 
lală în ultimii ani pornind 
dela o politică de luptă împo
triva forțelor agresiunii, gu 
vernul / Statelor Unite a tre 
•ut la o politică de exfpasiu 
•e și realizare a planurilor* 
pentru supremația mondială. 

|i D. Vișinei'; a c-tat nume 
roase fapte arătând că actua 
la politică a Statelor Unite 
favorizează psihoza răsboiu- 
lui și implică grave primejdii 
pentru cauza păcii și a secu 
rității.

El â numit mai mul'ți oa

meni de Stat de frunte *!ai St. 
Unite care predică pe față i_ 
deia războiului împotriva U 
niunii Sovietice.

Cuvântarea d-lui Vîșmski 
a fost întreruptă de aplauze- 
Numeroși delegați și în spe 
cial publicul au primit cui 
căldură declarația sa că U 
niunea Sovietică va continua 
politica de pace, accentuăm 
duși eforturile asujpra re 
zolvării problemelor interne 
în primul rând de refacerea 
economică națională și că po 
porul sovietic este în întregi 
me absorbit de munca sa|paș 
nică pentru consolidarea mai 
departe a edificării socialis 
mului în țara sa, veghind ne 
clinfit pacea.

O mare impresie a produs 
în special propunerile delega 
ției sovietice citite de d. 
yîșinski în continuarea cu
vântării sale în care se (spune 
„Având’fin vedere că până a 
stăzi nu s’a făcut nimat- ta 
mod practic pentru punerea 
în 'aplicare a hotărîrii din 24 
Ianuarie 1945 a Adunării cu 
privire la energia atomică 
precum1 și în ceea ce privește 
hotărîrea din 14 Decembrie 
1945 referitor la principiile 
care să conducă reglementa 
rea generală și reducerea 
înarmărilor; recunoscând că 
interzicerea fabricării și foia 
sirii energiei atomice pentru 
țeluri războinice este o sarci 
nă de primă importanță; recu 
noscând o reducere generală 
și substanțială a înarmărilor 
răspunde țelurilor stabilirii u 
nei păci ferme și consolidării 
securității internaționale pre 
cum și intereselor popoarelor 
reducând grelele sarcini eco 
nomice ce apasă pe umerii 
lor ca urmare a cheltuelilor 
excesive și mereu crescân de 
ale înarmărilor din diferitele 
țări; ținând seamă că marile 
puteri membre permanente 
ale Consiliului de Securitate 
posedă cea mai mare parte 
din forțele armate și poartă 
principala responsabilitate 
pentru menținerea păcii și 
securității generale; în vede 
rea consolidării cauzei păcii 
Și înlăturării amenințării unuj 
pou războiu ațâțat de elemcn 
tele expasioniste și reacție» 
nare. Adunarea Generală 
recomandă membrilor perma 
nenți pi Consiliului de Securj 
tate : Statelor Unițe ale A 
mericii, Marei Britanie; Uniu 
nea Republicilor Socialiste 
Sovietice, Franța; China — 

ca un prim pas pepcalea re 
ducerii înarmărilor ți forțe 
lor armate, reducerea Î11 ter 
men de un an( a 'unei treimi 
din toate forțele terestre, 11a 
vale ți aeriene existente, A 
dunarca Generală recoman
da interzicerea arm<i atomice 
ca armă folosită în scopuri 
agresive și nu pentru apăra 
re. Adunarea Generală reco 
mandă stabilirea unui orga - 
nism internațional de cont . 
rol în cadrul Consiliului de) 
Securitate pentru a spprave 
ghea ți controla îndeplinirea 
măsurilor pentru reducerea 
înarmărilor șî forțelor armate 
ți pentru înterzicerca armei 
atomice”.

D. Vîșinski ți-a exprimat 
părerea că prin acceptarea 
propunerilor sale Adunarea ' 
■ Generală ya aduccfo contri 
buție Teală ți importantă cau 
zei păcii și securității națiu 
nilor. Această declarație a 
f A fost salutată cu aplau 
i* prelungite.

Trebuie observat că repre 
zentanții blocului american 
au încercat să împrăștie pro 
impresia produsă de pro - 
punerile delegației sovietice 
fi au început numai decât să 
Influențeze presa derpenden 
tă de ci prin convQcarea(unei 
conferințe. /

Mari nemulțumiri 
în rândul membrilor partidului Social-Democrat 
German provocată de activitatea fascistă a 

conducerii sale
BERLIN, 27 (Rador). Zia 

rul Berlinei Zeitung face cu 
noscut că crețte nemulțumi 
rea ig rândul membrilor par 
tidului ©ocial-democraf ger 
man, în legătură cu activita
tea fascistă a conducerii sale, 
care a abandonat ideia ario 
ptată de politica social demo 
erată.

Ziarul scrie că, in urma u- 
nui meeting ținut de parti-
dul social democrat lângă 
Reichstag, conducerea parti 
dului' a primit o serie 'de seri 
sori prin care membrii ace | 
stui partid își arată nemulțu j 
mirea împotriva faptului că ,

Kjoscova 25 (Rador1. 
Observatorul diplomatic al 
ziarului Isvestia, comentând 
prima zi de 1 ucru a fAdunăr.i 
Generale O. N. U. arată că 
felul în care se desfășoară lu 
crările provoacă o îngrijora 
re tec-rioasă.

Chiar din prima zi, în (care 
au fost stabilite organele de 
lucru, Bțocul Anglo-Ameri - 
can a început ofensiva țmpo 
triva unității O. N. Ut-lui 
folosind mașina de vot - ca 
re este ascultătoare. Con
ducătorii blocului Ar.g o-Ame 
rican și-au îndreptat atacuri 
le tor împotriva celor mai de 
seama spr’din tori și colabora 
rii Internaționale.

- BULETIN
LONDRA. 27 (Rador) Zia 

rul Sunday Times anunță că 
Statele Unite și \farea Brita 
nie,au hotărît să acorde (un a- 
jutor financiar Spaniei fran- 
chiste 'în schimbul unei „ 
.jstrânse colaborări” a ace 
stuia la Blocul Occidental.

In acelaș timp Anglo-A.me 
ricanii 1 au sfătuit pe Franco 
să .recunoască drept succesor 
pe prințul de Asturia, pen 

toți vorbitorii dehk meeting 
au ațâțat la războiu.

In

Wallace
recunoașterea

BEW-YORK, «7 (Rador)' Ta<e 
transmite: Ia turneul slu «lectora! 
tn statul Ohio, candidatul Ia pre
ședinție, Wallace, a criticat aspra 
încercarea președinta'ai Trumân de 
a zugrăvi partidul progresist drept 
un partid dominat de comuniști. 
El a repetat că politica internă bi- 

a S.ațelor Unite duce Ia
1 

a atacat Ministerul de
pentru arestarea lui Pirincid 

asociației sla.ilor din A- 
f

partizani 
războiu.

Wallace 
Interne
secretarul 

' merica.

E«ie clar că punând în 
funcțiune mașina d« vo». sv« 
pul lor e«te *ă piegavască 
ofensiva impotriv'a n< ipri 
lor Org. Jnt'-nusț oaaie. sa 
revizuiască aceste ț>r ni iț>i 
in favoarea marelui etsp^al 
american in lupta yi-iitru do 
minarea lumii.

Dar încercările de - pr« 
zenta politica de
M unității O. N. U. J'J» că o 
„Consolidare” nu va înșela 
■pe nimeni ci va do»eJi ip» 
crizia conducătorilor A'.gîe 
Americani căre sc 1: • i sptu 
nă poporului adevărul Jespse 
politica lor anti-democrafice 
pe plan internațion*].

tru a obține astfel sprijinul 
monarhiștilor.

•
SIDNEI 27 (Rador La 

24 Sept, a avut loc( o mare 
demonstrație în fața «im Mia 
tografului „Capitol” <f»n 
Melbourne, ca protest imgo- 
triva rulării filmului anriso 
vietic „Cortina de F»r

BReZBANE. 27 (wador’. 
Fruntașul comun si awstiali 
an Gilbert Brune va fa pid« 
cat de Curtea CriMiuufc gin 
Brezbane, sub acsaațr U 
„răzvrătire".

Gilbert Brune a cUalaiat hi 
cursul unui meetrng <> au - 
stralienii nu vor accept* mc • 
dată să lupte în caz 4 •- nd 
capitaliștii americani sau e" 
glezii r ar împinge la mm nou 
războiu.

turneul său elector*

a cerut
Statului Israel

Referitor la Palestina Vațlo • a 
a «talului Israel, admi.erea statu
ia i Izrael In O.N.U., rea lațarea ia 
•margoul discrimiaatorla «a penira 
la Palestina 
tS ' x ' , '

(în fiecare zi j
„Zori Noi” j
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