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Prețuri la nivelul salariilor
Sub titlul de mai sus ziarul 

„Scânteia" publică un articol 
dc fond ,luând poziție hotărîtă 
contra inflației, a cursei dintre 
prețuri și salarii și referindu-se 
la comunicatul Frontului Unic 
Muncitoresc, stabilește tuttimă-' 
toarele:

„Clasa muncitoare, unită în 
front unic, cere ieftinirea prețu
rilor articolelor de astăzi. Nu 
salariile să fugă după prețuri, 
tară să le poată ajunge, îm- 
ptofltod prin aceasta goana 
permanentă după Inflație, deci 
b prăbușirea financiară a țării, 
(1 prețurile să fie scăzute. Să 
du se apună că scăderea prețu
rilor articolelor de mar con
sum este imposibila, căci dacă 
se iau anumite măsuri energice 
de ordin economic, financiar 

și idmlnt ‘trativ, această operație 
aUft de necesara este posibilă. 
Iar acțiunea energica a Fron
tului Unic Muncitoresc fva 
trebui să ducă la ech 1b rrra ra 
porrului dintre salarii și prețuri 
pe această bază, odată cu justa 
erpartiție a produselor între, 
eor* sunători.

Deoebit de importantă, în 
se privește ieftinirea articole
lor de mare consum, este*hotă
rî re a Frontului Unic Muncito
resc de a pomi acțiunea*pentru 
o Justă repartizare a sarcinilor

Y
96 la sută din grâul de primăvară, prevăzut în plan 

pentru județul Hunedoara a fost însămânțat

Situația însămânțărilor

In urma ploii care al căzut in 
ul im'a săptămână, campania a- 
gricolă de primăvară a primit 
un nou avânt.

Toite spe antele „istoricilor" 
clădite pe o nouă secetă, prin 
ci/ ' ’ar fi ajun1; la înfometarea 
n a sch r populare, au fost nă- 
ruVe.

Având sprijinul guvernului, a 
m incitori.ni: sindicalizate, a ar
matei, plugârimca română își 
lucrează pământul cu toată sâr- 
guința, pentru a asigura prin- 
tr'o recoltă bună, hrana popo
rului întreg.

Rezultatul in-imântărilor pâ
nă în prezent în județul Hu
nedoara, este următorul:

Grâu de primăvară 96 lai sută 
secară 24 fa sută, orz 80 la 
sută, ovăz 68 la sută, trifoiu 
3o la sută, lucernă 83 la sută,

de o serie de alte 
stoarcere fiscală cu 
încărcate mărfurile 
de massele oonsu-

nevoe de bani, 
financiarfel aW

fiscale. Este absolut necesar șă 
se scadă aceste impozite indi
recte, care apasă greu asupra 
costului vieții. Este vorba de 
taxele de consum, de cifra de 
afaceri și 
forme de 
care sunt 
cumpărate 
matoare.

„Statul are 
căci greutățile
Statului sunt mari. Dar aceste 
greutăți să nu apese asuprafte- 
lor mu Iți nevoiași, ci asupra 
îmbogățiți, lor de război, spe
culanților, oamenilor de afaceri 
„pe picior”, asupra acfelor ca
pitaliști care nu vor să facă in
vestiții folositoare refacerii e- 
conomice a țării, ci fac.'operații 
de bursă neagră”.

MUNCITORIMEA 
se pregătește pentru 1 Mai 

întreaga muncitorime cinsti
tă, din toate colțurile ță[nY se 
pregătește cu cea mai mare bu
curie și dragoste, cu cel mai 
mare avânt pentru a sărbători 
ziua clasei muncitoare ziua de 
1 Mai.

Țăranii împroprietăriți, bu
curoși că au scăpat de sub stă
pânirea moșierului, apasăț cu

borceag 35 la sută, și cartofi 
41 la sută.

Până în prezent pentru pla
sa Deva și llia au sosit 2 va-

Teatrul ucrainean din Odessu

Muncind cu râvnă veți 
mări producția și veți 
sărbători mândri, 1 Mai 
ziua biruinței muncii 
voastre !

Peste IOO de studenți 
dela Universitățile din țară vizitează Valea Jiului

7 ■BrWWTOi

Cuvântarea rostită de tov. Mujic Mlhal secretarul 
regionalei Valea Jiului și membru în C.C. al P.C.R.

I

Multe s'au schimbat dela
>cial dela 6 Martie 1945 Un aceas tă Vale a Jiului.

Din Noemvrie 1944, de
borând în mijlocul minierilor a făcut apel la patriotismul lor 
<le care țara are nevoie pentru 
venit datorită (eroismului mini 
țimea misiunii lor, centrul aten 
oaspeți, delegați străini în 
citori, pictori, scriitori, artiști au venit să împărtășească pt. 
câteva ore viața eroilor muncii 
că. Fiecare dintre aceste vizitd 
curie pentru mineri, un imbold

l Și totuși parcă vizita de 
pentru Valea Jiu’u'^o deosebită 
care l-a prilejuit s’a transform at într’o manifestație a cărui le- 
lan 
lui. 
nit 
lui.

a impresionat chiar pe cei 
Intr’adevăr s’a întâmplat 

in istoria atât de frământa 
ii!

mai mult drag plugul pe lo- 
gor, știind că este a lui propriu 
și nu-l mai lucrează' pentru 
trântorii din trecut.

Muncitorii din mine, fabrici, 
uzine și birouri lucrează cu e- 
fort pentru mărirea producției 
și reconstrucția țării, care stă 
ca prima sarcină în fața clasei 

goanc de borceag. In zilele ce 
vin urm'cază să sosească 3 va
goane de borceag peiiîru plă- 
șile; Deva, Orăștie și Hațeg.

23 August 1944 și în spe- 

când tov. Gheorghiu-Dej, co-

a se reface, Valea'Jiului a de- 
erilor care s’au dovedit la înăl- 
țieî întregei țări. Nenumărați 
vizită in țară, delegații de tnuii- 

, să culeagă forțe noui Ide mun- 
a fost un nou prilej de bu- 

să-și mărească eforturile.
săptămâna aceasta a avut 

semnificație. Entuziasmul pe 

obișnuiți cu avântul Văii Jiu- 
un îapt deosebit nemai întâl- 

tâ a muncitorimii din Valea Jiu-

Primirea studenților in 
gara Petroșeni

In mijlocul mulțimii de cetă
țeni al delegațiilor tuturor 
organizațiilor democratice și a 
oficialităților, în mijlocul entu
ziasmului și a aclamațiilor care 
acopereau aproape sunetele (Continuare în pag. 2-a)

Colțul „Istoric"

LEGENDE ISTORICE
In rubrica „Crâmpeie" a zla« teva adunări extrem de reușite

rului ,Patria” printre alte bol- Sti jud. Hunedoara”.
nave insinuări am citit: „Fe- Că Ilie Lazăr este legendar
nediștilor nu lc convinfeț tl'e-, ne îndoim dar că adunările, ic-

loc... figura tot mai legendară ’xtrem de reușite pe care ,,i- 
storicul legendar” le-ar fi ținut

a d-lui Ilie Lazăr. în jud. Hunedoara sunt legen-
Mai cu seamă că Ilie Lazăr de asia suntem și noi ferm

a avut nepolitețca să țină câ- convinși. | ion MINERUL

•
Manlule manechin C’ai mințit ani după ani
Sfinxule din Bădăcin Sute și ;mii de țărani(
Nu vezi țărănimea toată Dar acum ți s’a înfundat
Ce-a făcut din a ta,*roată? Nu-ți mai merge ca altădaftf
I-au pus spițe și butuc Căci țăranu-i Om cinstit

j Au pus-o la car și plug Până când nu l-ai mințit
Și ară necontenit Dar dc l’ai mințit odată
Pământul ce l-a primit Nu-ți mai dă un ban pe roată

1 Dela Reforma Agrară Nici pe roată nici pe tine
Ce-a făcut-o Groza ’n țară Și te lasă de rușine'
La țăranii adevărat Țăranul și muncitorul
Roata nu-i pentru votat Care întrețin poporul
Rpafa-i pentru car și plug Ei-CU Groza vor vota
'Ca nimicind să-i dea belșug Nici dc cum cu roata ta.
Roata ta s’a pica uzat Roata ta afurisită,
Că-i bună de aruncat Să mai steie ruginită.
Și apoi tu cu roata-ți frate \ C1URE\ I. F.
Ai făcut multe păcate plugar

fanfarei salutând intrarea tre
nului în gara Petroșani, peste 
loo de tineri studenți din’toate 
Universitățile din țară, delega
ți ai Frontului Democratic U- 
niversitar au sosit în ValeaA'Jiu- 
lui să ia contact cu realitățile 
vieții acolo unde munca se de
sfășoară mai din plin și se în
fruntă cele mai mari greutăți.

După salutul de bun sosit, 
rostit de tov. Bodea primarul 
orașului și dr. R,ădulescu, la 
care a răspuns studentul Negu- 
lescu și Sampideri (în limba 
maghiară) 'oaspeții înconjurați 
de tineretul și delegații orga
nizațiilor din Petroșani s’au în
colonat traversând orașul în- 
tr’o minunată manifestație de 
solidaritate.

Lozincile: „Trăiască studenții 
demOcrați, Trăiască eroicii mi
neri din Valea Jiului, Muncito
rii și studenții, Vom rfefacei.Ro
mânia, Vom lupta șl vom în-



ZORI NOI

Sfaturi pantru plugari

Aratul terenurilor dintre cioatele arborilor tăiați

FESTIVAL ARTISTIC
datde ansamblul Armatei Roșii la Alba lulia

Pe enormele suprafețe de 
păduri exploatate pentru apro
vizionarea orașelor cu lemne 
Ide foc, se poate face O exce
lentă agricultură specială între 
cioatele arborilor tăiați. Pă
mântul de pădure e odihnit, 
fertil și reavăn și dă recolte 
abundente, cari nici cel puțin 
nu se 'teme de secetă.

Pământul se ară printre cio
ate imediat după ploaie cu plu
gul obișnuit sau cu plugul de 
vie, cel cu o singură roată și 
se mărunțește cu sapa.

Se seamănă pepeni, — lu- 
beni{ă sau harbuji — cari dau 
o producție de 2—5 ori mai 
mare decât în cel mai bun pă
mânt de grădină. Pepenii se 
folosesc ca fruct sau se fac o 
marmeladă specială care foii 
are nevoie nici cel puțin de 
zahăr.

Prin această muncă, numită 
de specialiști: cultură agrico
lă intermediară, se face o în
frățire între ogor și pădure, se 
asigură o enormă cantitate de 
produse alimentare, mai ales 
pentru populația muncitoare 
dela țară, din jurul pădurilor 
și o cotă de beneficiu impor
tant proprietarului de păduri.

In toamnă, pe loccțl astfel 
cultivat, se seamănă! ghindă 
sau se plantează puieți de ste
jar, cu care se îndesește din 
nou pădurea, pentru a întocmi 
tulpinile cari s’au uscat de bă
trânețe sau din tăieri nechib
zuite; în vara viitoare se poate 
cultiva din nou porumb.

Aceste lucrări sun't admise 
de doctrina și practica silvică

DESMINTIRE
In coloanele ziarului nostru 

Nr. 179 din 3 Aprilie 1946 afost 
publicată știrea: că în plasa 
Pui, s’ar fi împărțit pământ și 
celor care nu au dreptul la îm
proprietărire. Deoarece până în 
prezent pământul este expro- 

Mare concurs de piese teatrale

din toate țările. Se practică și 
la noi în țară ddvreo 1o —* 1 2 2o 
ani aducând belșug celor din 
jurul pădurilor, iar administra
ția silvică de Stat îndeamnă 
atât pe proprietarii de păduri 
cât și pe muncitorii agricoli din 
jurul pădurilor să nu lase ne-

Comitetul de artă șl cultură 
din lecția de educație politică 
de pe lângă regionala Vala Jiu
lui a P C R. organizează un m i- 
re concura de piese teetrale. 
Ia vederea acestui concurs se 
dau armatoarele subiecte i

1 Lupta țăranilor împotriva 
exploatării moșierilor.

2 Muncitorimea tn luptă pen
tru refacerea economică a țării.

Piesele concurente vor tre
bui să cuprindă noul din cele 
două subiecte de mal sus. A- 
ceste piese vor li trimese până

Situația însămânțărilor 
în jud. Alba

Până la 17 Aprilie a. c-, s’au 
făcut următoarele însămânțări 
în jud. Alba: Orâu de Primă
vară 3584 ha., Orz de Primă
vară 2o68 ha.,ovăs de Primă
vară 27oo ha., porumb 620 ha., 
floarea soarelui 365, ha., câne
pă 291 ha., trifoi 781 ha., lu- 
cernă 175 ha., borceag 1535 
ha., cartofi 853 ha., sfeclă de 
nutreț 399 ha. sfeclă de zahăr, 
12 ha., ceapă 41 ha., legume 
Idiferite lo3 ha., grădini de le
gume 7o ha., și diferite alte 
plante. In total 13.651 ha..

Cu ocaziunea inspecțiilor fă
cute de către organele technice 
agricole și administrative s’a 
constatat ca această suprafață 
este depășită pentrucă datele 
suprafețelor de teren arabil în
sămânțate n’au fost comunicate 
decât parțial pentru unele co
mune din județ iar pentru re
stul comunelor urmează să se 
facă cercetările cuvenite și cen-

Venlțl cu toții la

Serata Tipografilor 
din 23 Aprilie 1946. 
La Cercul Civil Militar

priat și neîmpărțit, știrea apă
rută se desminte.

Comisia Județcarvț pentru 
desăvârșirea Reformei Agrare 
urmează să-și dea avizul pen
tru ca pământul să fie împăr
țit celor îndreptățiți.

la 15 Mal 1946, la Petroșan’ I 
pentru secția de educație poli- ' 
tlcă a regionalei Valea Jiului. 
Toate piesele concurente vor fl 
reținute de comit- (ul de artă 
și cultuiă

Piesele vor fi clasificate de o 
comisie din Petroșunl. Se vor 
distribui următoarele premii:

Un premiu I in valoare de 
loo oo» lei.

Ua premiu II in valoare de 
50.000 lei

Trei premii HI ia valoare de 
2o,ooo lei flecare. 

întrebuințat un sistem care a- 
duce numai foloase.

Deci, nu întârziați nici o zi, 
după ultima ploaie, cu aratul 
pământului dintre cioatele ră
mase în parchetele de păduri 
și semănați imediat.

tralizarea reală a suprafețelor 
însămânțate. Lucrările de în- 
sânrânțare continuă în tot ju
dețul, având semințe, brațe de 
muncă și animale de muncă 
suficiente.

Peste 100 de studenți dela Universitățile 
din țară vizitează Valea Jiului

Urmare din pag l-a

Din partea 'tineretului din 
Valea Jiului, prietenul Covaci 
Pius aduce salutul de bunivenit 
la care tinerii studenți Mihai 
Poistelnicu dfețjal LIniversitatea 
din Timișoara, Aurelian Mazilu

vinge, Unitate și progres, țâș
neau fără întrerupere din piep
turile lor tinere.

Ajunși la Casinoul muncito
resc unde sunt găzduiți înainte 
de a se așeza la masă studenții 
țin să-și exprime bucuria de-a 
fi în 'mijlocul muncitorilor care 
la rândul lor țin ca acei so- 
șiți, printre ei să știe (ca'înseam
nă vizita lor pentru aer Ce mun
cesc cu atâta râvnă.

Muncitorimea din Valea Jiului
sale pentrucă tineretul 
studia în libertate—a spus tnv. Mujic

In numele muncitorilor din 
Valea Jiului a luat apoi cuvân
tul iov. Mujic Mihai secretarul 
Regionalei Valea Jiului și me
mbru supleant în C. C al P. 
C. R care e primit cu nesfâr
șite ovații.

„Ați venit în rândurile noa
stre spune tov. Mujic ad- 
resându-se studenților — când 
se dă bătălia cca marc între 
democrație și reacțiune. Ați ve
nit să ne însuflețiți cu entu
ziasmul tinereții voastre pentru 
ca să ducem lupta aprigă la 
bun sfârșit. Niciodată in trecut 
noi copiii dc proletari nu^am a- 
vut posibilitatea să dăm mâna 
cucei ce lucrează cu mintea.Gu 
vernele reacționare și fasciste 
din trecut nc-au dat numai car
cere și gloanțe atunci când am 
cerut un 'trai mai omenesc și 
nu nc-au dai posibilitatea ca' să 
luăm cartea in mână.

După 6 Martie ni s’au des
chis și nouă muncitorilor por
țile pentru ca copiii noștri să 
studieze să se ridice pentru a 
veni în ajutorul poporului. Cei

Cuvântul studențimii democrate
„In numele studențimii de

mocrate din București și a co
mitetului dc organizare a a- 
cestci excursii de studiu, țin 
să mulțumesc muncitorilor din

In sala teatrului „Caragiale” 
din Alba-Iulia a avut Iod Un fe
stival artistic (Musikhall) dat 
de trupele Armatei Roșii de 
Isub oonduceriei.1 căpitanului 
Jury Policinetscky. Programul 
a constat din diferite surprize 
ca: muzică, dans, acrobații etc. 
distrând marele numțr de 
spectatori.

Orchestra dle jazz d(4 feub 
conducerea dirijorului lEugeniu 
'Sugova e executat muzică mo- 
'dernă și potporiuri din dife
rite operete și țOjjX-re clasice. 
Echipa de dansuri al trupei Sub 
ooducerea lui I. Ordzenickdze 
Iși I. Rosneanscky a ^executat 
mai multe dansuri populare ru
sești.

L Foarte interesante au fost 
punctele executate de către 
jonglierul D. Fermann și acro
bațiile executate de ansamblu i- 
mitând pe gladiatorii romani.

Programul s’a desfășurat în 
oontînuare cu solo voce, 
glume, poezii, solo din instru- 
imente și |o scenetă comică. La 

dela Universitatea din Cluj, 
studentele Benedet dela Uni
versitatea maghiară din Cluj a- 
duc salutul studenților dela U- 
niversitățile respective.

va lupta din toate puterile 
să poată

ce lucrează în fundul pământu
lui, lucrează azi nrai cu râvnă 
știind că voi veți veni în aju
torul nostru, veți veni alături 
de noi și veți munci în intere
sul popoiului întreg. Noi, care 
în timpurile când era belșug 
în țară umblam desculți, flă
mânzi și goi, simțim astăzi o 
adâncă bucurie să putem' da 
mâna cu acei tineri cărturari 
care înțeleg lupta noastră.

Toată muncitorimea din Va
lea Jiului va lupta din toate 
puterile sale pentru ca tinere
tul să poată studia în libertate, 
pentru a susține alături dc noi 
adevărată democrație.

Vă urez spor la muncă și vă 
îndemn să urmați pilda celor, 
ce au luptat pentru democrație 
pentru cauza poporului”.

Cuvintele tov. Mujic sunt a- 
ooperite de aplauze furtunoa
se, după care, vădit emoțio
nat studentul Brătcscu, dela U- 
niversitatca din București, în 
răspunsul său spune printre 
altele:

Valea Jiuului pentru minunata 
primire pe care nc-au făcut-o

Pentru noi această zi e o 
îndoită sărbătoare, în primul 
rând pentrucă pentru prima da- 

sfârșitul spectacolului a luat «ti- 
vântul dl. colonel Hulubei care 
mulțumește trupei Armatei Ro
șii pentru frumosul spectacol 
ce l-a prezentat în fața publi
cului din acest oraș. [

Copii în ajutorul
copiilor

Liceul de Fete CI. I. B. dm 
Alba-Iulia, în frunte cu d-na'di
rigintă, Lucaciu Maria, a venit 
în mijlocul copiilor din Orfe
linatul din sediul Ufarului, îm- 
părțindu-le aiimien'Ck hăinuțe, 
jucării, pungi cu ouă roșii și 
prăjituri, recitând și câteva 
poezii.

Prietena Teodoreșcu, secre
tara locală a Ufarului mul
țumește d-nei. dirigintă și ele
velor pentru ajutorul dat mi
cuților ai căror părinți și-au țclat 
viața pentru țară învitându-le 
să lnai vie în mijlocul lor.

Gestul elevelor și a d-nei di- 
dirigentă este demn de urmat.

tă studenții din toate centrele 
universitare, indiferent de na
ționalitate s’au întâlnit în crezul 
lor pentru progres. Dar și irrai 
mare sărbătoare ’efetM pentru 
noi prilejul să ne întâlnim cu 
cei mai hotărîți, cei mai de
stoinici luptători, cu eroii mun
cii cu brațele din Valea Jiului.

Noi nu ne întâlnim azi pen
tru prima oară, cea dintâi în
tâlnire a fost atunci când căr
bunele pe care ni l-ați trimis a 
'ajuns la noi, ne-a încălzit sătite 
noastre de cursuri venind în a- 
jutorul nostru pentru a ne* des
fășura munca intelectuală.

Săptămâna aceasta pe care o 
închinăm înfrățirei cu oameni 
muncii manuale va fi pentru 
noi o săptămână de călire, de 
aprofundare a realităților ro
mânești. Puternic impuls pentru 
activitatea noastră, săptămâna 
aceasta va fi un în demni ’pentru 
ca niciodată să nu plecăm! frun
tea în 'fața unei greutăți, a unui 
atac. Nu vom iuta niciodată 
patriotismul minerilor, fondul 
adânc omenesc al, luptei lor. 
Ținem să asigurăm pe tovară
șii minieri că știm să prețuim 
jertefcle ce le fac pentru noi, 
ele ne vor susține în^lnpta noa
stră pentru democrație.

Azi am învățat să intonăm 
imnul vostru, al minerilor, car® 
nc-a răscolit atât de adânc ini
mile.

Fie că lupla ce înfine o du
cem împreună, să facă să nu 
mai fie atât de trist sfârșitul 
acestui cântec atât dc vechi, 
pentrucă minerul ce trudește 
în adâncul pământului să fee bu
cure că soarele încălzește pi 
lume bună și dreaptă.

Din lupta noastră, unită, Iu- 
mea visată ac orice om demn, 
conștient, fie că luptă azi 
sau va lupta mâine, se va rea
liza”.
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Mare adunare publică a F. U. M»
la Alba lulia

ln sala cinematografului 
„Capitol” din Alba lulia, a a- 
vut loc în ziua dc 14 Aprilie a. 
c., ședința publică a F. U. M.

Ședința a fost deschisă de 
t-ov. Repede Nicoldjs\, Consi
lier Technic Județean după 
care a luat cuvântul, tov. prof- 
Dr. Codrea, dela P. S. D. R,. 
(Alba lulia, care a vorbit de
spre . ,Lupta noastră și meto
dele de luptă, ale reacțiunii”.

Tov. profesor, arată că a- 
'tât P. S. D. R. cât și P. C, R, 
iimt în F. U. M.,(luptă pentru a 
mobiliza toate forțele democra
tice, pentru nimicirea rămăși
țelor fasciste, a elementelor re
acționare, pentru a făuri astfel, 
p Românie, liberă țși demo
crată.

Luând cuvântul, tov. iVin- 
C. R. org. Alba lulia, vorbește 
gherzan Virgil, din partea P. 
despre: ,,Problema națională”.

Tov. Vingherzan V^, airată 
cum partidele „istoricei”, ani 
căutat să exploateze patriotis

CEREALE SOSITE DIN U.R.S.S.

mul, azmuțând națiunile conlo
cuitoare, una contra celeilalte.

Aceleaș metode le-a practi
cat Hitler când a făcut dictatul 
dela Viena, prin care a stârnit 

MUNCITORIMEA 
se pregătește pentru I Mai

Urmare din pagina !•«

muncitoare și a întregului po
por.

Astfel muncitorii și funcțio
narii dela întreprinderea „De- 
rubau” din Deva, la adunarea 
lor ținută în ziua de 8 Aprilie, 
au hotărît să presteze ore su
plimentare în onoarea zilei ide 1 
Mai.

La conferința inter-sindicală 
din Deva s’au luat angajamen
te ca toate sindicatele să pre
steze câte două ore suplimen
tare. 

vrajbă, între poporul român și 
maghiar, în dauna acestor na
țiuni.

Ședința a luat sfârșit, prin 
rularea unui film sovietic.

Sindicatul oonstructoriloir ăl 
propțus întrecerea acestui pro
gram și angajații dela „Deru- 
bau” au hotărît mărirea orelor 
cu 5o la sută, adică 'vor să pre
steze 3 ore suplimentare în loc 
de 2 (ore.

1 Mai se apropie. Din rân
durile muncitorilor, țăranilor și 
funcționarilor ne vin știri de
spre întreceri în muncă pentru 
1 Mai. f

Toate forțele vii, toate pu
terile creatoare |aje Rpmâniei 
democratice se pruncă cu a- 
vânt în imijlocul bătăliei patrio
tice pentru refacerea țării, aș
teptând cu cea mai mare ne
răbdare sosirea zilei de 1 Mai 
ziua muncii.

Viața de Partid

Deschiderea cursurilor educative x 
la Simeria /

In ziua de 16 Aprilie a. c., 
(în fața unui mare numțijr dle 
membri a fost deschis.! primul 
curs educativ în centrul fero
viar Simeria.

Cuvântul de deschider'ei a 
fost rostit de tov. Florea Si- 
mion secretarul politic al orga
nizației Simeria, a P. C- Tț care 
h arătat necesitatea acestei școli 
spunând printre altele: 
„Prin munca politică, trebue să 
ducem cuvântul partidului pre
tutindeni, pentru ,al pune față 
în Țață cu demagogia reacțiu- 
friii, care acum', în preajma ale
gerilor încearcă să otrăvească 
poporul cu diferite lozinci și 
minciuni sfruntate.

Tov. Miclău Ioan, vorbește 
despre activitatea „istoricilor” 
din trecut arătând modul „de
mocratic” cum se satisfăceau 
revendicările muncitorești si- 
stern Qrivița, Lupeni, Timișoa
ra, cu tot cortegiul de arestări, 
masacre și josnicie agresiuni 

„Istoricii” mai trăiesc cu nă
dejdea că vor putea fladef a 
spărtură în unitatea clasfei 
muncitoare, dar această nădej
de le-a fost risipită prin întă
rirea F. U. M.

Tov. Ohinescu a vorbit de
spre propaganda reacțiunii și 
„patriotismul ler”(. Afacerea 
„Skoda”, jocul cu milioanele 
statului, legăturile d-lui Iuliu 
Maniu cu Oarda de fier, mlil- 
țumirile transmise lui Hitler și 

’Musolini toate acestea face 
parte din bagajul politic al lor.

In încheiere a vorbit tov. 
Muntoiu Simion, îndemnând a. 
levii la jnuncă și învățăturii ca 
prin cunoștințele lor să poată1 
duce lupta hotărîtă, pentru di
strugerea complectă a reacțiu
nii din țara noastră. 11

ACORDUL 
comercial româno- 
ungar a fost semnat

La lași 
La Galați 
La Brăila

Total

In intervalul dintre 6 — lo 
Aprilie 1946, au sor-jțt venind 
din Uniunea Sovietică, urmă
toarele cantități de cereale:

OR.AU
782.ooo kg. 

7o9.ooo „ 
168.000 ,,

1 >.658.ooo,,
MMMW'A ■ - -Tte

Prețul maximal
al arăturilor cu tractorul

Comisariatul general al pre
țurilor a dat o decizie prin cane 
se fixează următoarele prețuri 
la muncile agricole: l

Cu începere dela data publi- 
tai.i respectivei deciziuni în 
Monitorul Oficial, pentru ară- 

' turile executate cu tractorul în 
Rezonul de primăvară, care se 

' 'execută cu hectarul, se stabi
lesc următoarele prețuri maxi- 
tnale :

Arătură în adâncime de 12- 
15 cm. lei 86.5oo ha.

Arătură în adâncime de 16— 
.18 cm. lei lo3.8oo ha.

Arătură în adâncime de 19— 
Prețurile maximale stabilite

Noui condamnări pen
tru sabotaj economic
Munteanu Ion de profesiune 

zidar, domiciliat în Deva a fost 
condamnat pentru speculă la: 
Sl.ooo Iei.

Până în prezent au sosit din 
U. R. S S. 32.184,975 kgr, grâu 
și 127 milioane două sutefșapte 
zeci și șapte de mii kgr. po
rumb.

PORUMB
La Iași 536.oo kgr.
La Galați 1.6o4.ooo „
La Brăila , i7o.ooo „

Total 2.310.000 „

Luorând în acord

Muncitorii dela 
mina din T e b e a9

grăbesc deschiderea de noi locuri de muncă

mai sus se aplică arăturilor cu 
tractorul executat în terenurile 
|2o cm. lei 112.45o ha.' 
normale de arătură cu un con
ținut potrivit de umiditate și 
cari sunt situate în raza comu
nei în care se găsește tractorul.

Pentru arăturile cu tractorul 
făcute în terenuri înțelenite (țc- 
lină) prețurile de rulați sufy se 
majorează cu 5o* la sută.

Muncitorii dela mina de căr
buni din Țebea jud Hunedoara 
care lucrează la puțul nou Sf.
WWWWWWW I» . ...

Un tânăr dispărut 
fără urme

In seara zilei de 9 Aprilie a. 
c., pe la orele 11 din comuna 
Onnindea jud. Flupedoar^, șa' 
dispărut fără urme tânărul O- 
prean Santinel de 24 ani.

Postul de jandarmi din corn. 
face, cercetări pentru a afla,pii- 
sterul dispariției.

La Hunedoara: U.F.H. —
Corvin

La Simeria: C. F. R. —
U. M. C.

La Călan: Metalo-sport —
( ; fi ic.is.io,. 

Ioan văzând criza de cărbuni 
din regiune au luat hotărîrea 
să termine în cel mai 6curt 
timp puțul nou ca să poată a- 
junge la un loc da muncă, care 
va asigura întreaga regiune cu 
cărbuni.

Astfel muncitorii în colabo
rare cu ing. Liviu Păcuraru au 
luat munca în acord' contri
buind prin spiritul lor de mun
că la refacerea economică a 
țării.

Munca obligatorie 
pentru sași

In urma dispozițiunilor date 
de autorități ca toți sașii apți 
pentru muncă sa presteze a- 
oolo unde e nevoie de brațe 
un anumit timp, s’a dovedit că 
cea mai mare parte dintre ei 
se sustrag dela această obli
gație.

Autoritățile au luațU (măsuri 
dc urmărire a tuturor celor ca
ri se ascund sau au plecat în 
alte localități, susTrăgându-se 
intenționat dela contribuția pe 
care o dă întreaga populație 
în scopul măririi producției.

Noul acord de comerț romS- 
no-ungar recent încheiat a fost 
semnat la ministerul industriei 
și comerțului, în prezența d-lui 
Mircea Solacolu, comisarul ge
neral al comerțului exterior.

Noul acord e valabil până 
la 31 Decembrie 1946.

Nu vor ,fi expropriați 
proprietarii de pământ 

maghiari absenteiști
Ministerul Agriculturii și 

Domeniilor a dispus telegrafic 
către Comisiunile județene de 
îndrumători din Cluj, Mureș și 
Turda ca până la apariția in
strucțiunilor, nu vor fi exprlo- 
priați locuitorii maghiari cu pă
mântul până la 5 ha., socotiți 
ca absenteiști. Acelaș regim se 
va aplica și militarilor înrola
ți în regimentele grănicerești 
maghiare, expropriați ca vo
luntari, regimlentele, grănice
rești fiind unități regulate.

Cei exportați pentru aceste 
motive vor fi repuși în dre
pturile lor în termen dc 5 zile. 
*******WWBWWW 

După sărbători se 
se vor mări taxele pe C F. R.

Direcțiunea Generală C. F. 
R,. a făcut cunoscut ministeru- 

’lui comunicațiilor că în urma 
avizului favorabil al Co ,iisa- 
riatului General al Puțurilor 
se vor mări toate taxele cu
prinse în ac'ual - tarif local de 
călătorie cu 5o 1i sută.

Noul taiii va ii pus în apli
care imediat după sărbători.

Duminică 21 Aprilie se va 
juca în județul nostru penul
tima etapă a campionatului 
„Valea Mureșului” cu următo- 
rul program :

La Brad: Mica — A.C.F.R.
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Chestiunea spaniolă în fata 
Consiliului de Securitate

Soarta Partidului Socialist 
și a Partidului Comunist 

este comună și indivizibilă

LONDRA. — Consiliul de 
securitate examinează în ședin
ța de azi acuzațiile aduse de 
Polonia împotriva regimului 
Franco. Aceste acuzații afirmă 
ca guvernul Franco periclitează 
pacea internațională.

Guvernul francez 
k fost nevoit să închidă fron
tiera cu Spania iar guvernul 
Franoo și-a masat trupe la

Congresul C.G.M. din Franța 
și-a încheiat lucrările 

Mesaglul adresat muncitorilor francezi

PARIS. — Congresul Con
federației Generale a țMuncii 
ți-a terminat lucrările.
, La ultima ședință a luat cu
vântul reprezentantul Consiliu
lui Central al Sindicatelor URS 
S-ului. Agadjanțov, Primit cu 
aplauze, prelungite, oratorul a 
țalutat Congresul în faum’ele 
sindicatelor sovietice. Congre
sul a votat în unanimitate un

Deiun oferit de generalissimul Stalin 
în onoarea oaspeților* ungari

MOSCOVA. — La 16 Apri
lie a. c., generalissimul Stalin, 
președintele consiliului de mi- 
niștrip 1 Urfiunii Sovietice, a 
dat la Kremlin un prânz în 
anoarea d-lui Nagy Ferencz 
primul ministru unguri, La 
prânz, în afară de primul mi
nistru ungur, din partea Un
gariei au mai participat mem-

Viitorul parlament francez 
se va compune din o cameră

PARIS. — In întrevederea 
intre delegațiile celor trei mari 
partide și președintele Gouin 
întrevedere în care s’a discutat 
poziția mișcării republicane po
pulare față de votarea Consti
tuției, delegații au arătat că 
deosebirile ce se pot produce 
pe terenul constituțional nu 
pun în cauză solidaritatea în
tre cele trei partide pofrlan gu
vernamental.

Delegații partidelor socialist 
și comunist au susținut un 
punct de vedere opus.

Deși nu s’a stabilit nici o 
înțelegere asupra punctului de 
vedere pus în discuție, se știe 
totuși că nu s’a produs o ru- 

frontiera cu Franța. Guvernul 
Franoo mai este acuzat că pro
movează cercetările unor oa-

U.R.S.S. Șl IRANUL AU CERUT :
scoaterea chestiunii persane din ordinea de zi a Consiliului de Securitate

NEW-YORK. — Ședința pu
blică a Consiliului de Securitate 

mesagiu adresat tuturor munci
torilor francezi.

In acest mesagiu Confedera
ția Generală a Muncii declară 
că nu va rămâne impasibilă în 
lupta dintre reacțiune și de
mocrație. Mesagiu! însistă în 
deosebi asupra necesităței de 
a se întări și mai mult „bătălia 
pentru producție”.

■ori 
brii delegației guvernamenta
le și membrii misiunii ungare 
la Moscova. Din partea Uniu- 
•nii Sovietice au mai participat 
Molotov, Nicoiam, Jdanov, Be- 
ria, mareșaluluj Vasilievski, 
Pușkin, trimisul Uniunii Sovie
tice în Ungaria și alții. Prân
zul a decurs într'o atmosferă 
foarte cordială.

ptură în coaliția guvernamen
tală.

DEMONSTRAȚIE 
împotriva regimului Franco 

la Copenhaga
MOSCOVA. La Copenha

ga au avut loc manifestații de 
protest împotriva regimului 
Franco La aceste demonstrații 
au participat cca. loo.ooo per
soane și au decurs sub lozin
ca: „Jos cu Franco”. Meetin- 
fgul care a avut loc după de
monstrație a adoptat o rezolv 
ție care îndeamnă guvernul da
nez să rupă imediat orice'legă
turi cu Franoo. 

meni de știință germani care 
se ocupă cu descoperirea unor 
noui materiale de război.

al ONU-ului a început Luni la 
|ora 15 și 5 minute fiind pre- 
zenți toți cei 11 delegați.

S’a dat citire unei scrisori 
din partea ambasadorului Per- 
Isiei, dl. Husstein Afa, în tare se 
spune: „Guvernul persan are 
complect încredere în cuvântul 
și promisiunea guvernului so
vietic și pentru acest motiv re
trage plângerea sa făcut consi
liului de Securitate”.

A luat apoi cuvântul delega
tul sovietic dl. Ormîco, care 
la rândul său a cerut ca che-

Presa americană despre trădarea lui Mihailovici
WASI1INQTON. — Ziarul 

„Washington Poșt” publică 
două scrisori, ale căror autori 
aprobă darea în judecată a lui 
Draja Mihalovici ca trădător.

Un articol al corespondentu
lui militar al ziarului „Timcs” 
di Jugoslavia, jțpărut în zia
rul „New-York Horald Tribu
ne” arată că dovezile de trăda- 
Ye ale lui Mihailovici sunt evi
dente, că în anul 19421 Mihailo
vici a colaborat cu nemții și 
italienii în lupta împotriva par
tizanilor. In articol se arată că

„Daily Worker“ acuză 
presa britanică și nordamericană

LONDRA. Redactorul di
plomatic al ziarului comunist 
Daily Workcr acuză presa bri
tanică și no*rtl-aineric*niăl că 
participă la o încercare de „o- 
fensivă diplomatică” pentru a 
se alcătui un front general an- 
ti-sovietic înainte de conferința

Dl. Byrnes crede că în cursul conferinței 
dela Paris se va ajunge ia o înțelegere

NEW-YORK. Dl. Pyrncs 
a declarat la o conferință de 
presă că nu știe dacăjproblcma 
Dardanelelor va fi discutată Ia 
conferința miniștrilor de exter- 
îic dela Paris. Primul punct de 
pe ordinea de zi va fi discuta
rea tratatului de pace cu Ita
lia.

Dl. Byrncs și-a iexprimat 
speranța că în cursul oonferin-

FLORENȚA. — In ședința 
congresului Partidului Socialist 
Italian, Pietno Nenni, fost prim 
ministru și leaderul Partidului 

stiunea persană să fie retrasă 
Idepe ordinea de zi a Consiliu
lui.

El a arătat că situalți/tț din 
Persia nu constituie nici otalme- 
nințare împotriva păcii și se
curității internaționale. O deci
zie a Consiliului de Securitate 
în sensul ;de a continua, Să ia în 
considerare problema persană 
ar fi contrară atât spiritului cât 
și literei Chartei Națiunilor U- 
nite. In consecință, problema 
persană trebue Scoasă depe or
dinea de zi. î 

la 16 Septembrie 11944, șeful 
serviciului de spionaj al luP'Mi- 
’hailovici a recunoscut într’un 
interview, că a luat parte la 
consfătuirea care a avut loc \ 
între Mihailovici și reprezen
tantul lui R.ibbentrop la Bel
grad și că în săptămâna urmă
toare Mihailovici a primit 5.5oo 
de armie germane.

In articol se mai spune, că 
serviciul de spionaj englez a 
fost ținut în curent cu acțiunea 
lui Mihailovici iot așa cum1 ea 

miniștrilor de externe.
El adaugă că „f actori pu

ternici” din Anglia și Statele 
Unde își propun să insiste ca 
fostele colonii italiene să de
vină exclusiv baze britanice Sau 
anglo-amcricane pentru icontro- 
lul Orientului Mijlociu.

tei se va ajunge la o înțelege
re definitivă .

Cinema „PROGRESUL44
prezintă

Duminică 21 ți Luni 22 Aprilie

13 fetițe vesele 
cuTURAY 1DA, RÂDA1 IMRE, 
SZOMBaTHELYI BLANKA, 

BIL1CI, PETKES SANDOR 

Socialist Italian, a rostit ui/im- 
portant discurs în care a evi
dențiat necesitatea unității cla
sei muncitoare pentru doborî- 
rea fascismului și intronarea u- 
nei democrații populare.

Fruntașul socialist a arătat 
că lupta fratricidă din trecut 
dintre Partidul Socialist și cel 
Comunist a dus la întărirea! re- 
acțiunei și la venirea Ia pu
tere a fascismului.

Comunitatea de soartă a a- 
cestor partide ale clasei munci
toare s’a evidențiat mai ales 
după apariția lui Hitler pe a- 
Irena politică, care a arătat că 
suferințele celor două partide 
erau identice și abia atunci lu
pta lor comună le-a închegat 
pe veci.

In încheiere Nenni a declarat 
că până la alegerea Adunării 
Consituante este imperios ne- 
tesară menținerea frontului an
tifascist al celor două partide.

era cunoscută, încă din 1943, și 
biroului american de informații 
strategice.

BULETIN

♦ I EXT£RH
MOSCOVA. — La Belgrad 

au sosit din Praga reprezen
tanții asociației de amiciție ce- 
ho-jugoslavă. Delegația ceho
slovacă își pune ca scop1 întă
rirea legăturilor culturale în-> 
tre cele două țări.

PARIS. - Adunarea Consti
tuantă a respins proectul de
pus de mișcaneți republicană 
populară, prin care se preve
dea că viitorul Parlament fran
cez se va compune din două 
Camere.

Grupul parlamentar MRP a 
ținut imediat |o întrunire.

* 1
NEW-DELHI. -Guvernul 

indiilor a decis să aducățlîn fața 
Consiliului de Securitate al O. 
N. U. diferendul său cu Africa 
de Sud. Acest diferend se re
feră la măsurile discriminatorii 
adoptate de guvernul mareșa
lului Smuls față de hindușii a- 
flați în Uniunea Sudafricană.

» ,| I I l
JERUSAL1M. —' Miercuri 

diui .a început greva genera
lă a tuturor serviciilor din Pa
lestina, înglobând peste 5oooo 
funcționari. T ratativclc duse cu 
guvernul au încetat de Sâm
bătă și nu vor fi reluate atâta 
timp cât greviștii nu vor ob
ține satisfacție complectă.

Imprimeria jud. Hunedoara


