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Noi suntem aceia cari am 
luat asupră-ne sarcina colo
sală de a ridica poporul în 
picioare, de a spune popo
rului tot adevărul despre 
viață, noi arătăm poporului 
drumul drept spre o viață 
omenească, drumul care îl 
scapă de robie, de mizerie 
și umilință. Lenin

22 APRILIE 1946

76 ani dela nașterea marelui geniu al omenirii, Lenin x
Acum 76 de ani, Ia 22 Aprilie 

,lâ7c, într’un orășel de pe Voi, 
ga, numit Simbirsk, s ’a născut

marele geniu al omenirii Via- conspirative, a început să-și 
dimir ilici Lenin. semneze scrierile cu numele de

Numele adevărat a lui Ilici Lenin’’.

LA C. A. P. S. DIN BARU-MARE /
Prin zăpadă, lipsuri și greutăți muncitorii din păduri muncesc cu râvnă ( \

Baru Mare localitate așezată la poalele Munților >Să« 
uriori< - după cum îl spun localnicii - este centrul unde Iernatic 
tăiate din pădure sunt aduse pentru a fi transportate cu trenul 
acolo unde se simte nevoia.

Muncitorii lucrează acolo din greu zi de ei, făcând ca 
bogățiile nattrrii să fie exploatate în folosul șl pentru refac»* 
rea României democrate, așa cum fao toți muncitorii din 
cele/alte fabrici șl uzine și alături de ei țăranii și intelecta» 
alil convinși fiind că numai muncind vor putea înlătura 
greutățile existente.

Colțul „Istoric"

H IE Z O 1W
Pi-r > .->rul Valeriu Moldovan. 
într’un articol de fond al fițuicii 
m.iniste ,,Patria", încercând 
-ă-i facă o biografie fenome
nului is'orii luliu Maniii, prin
tre alte minciuni ster »tipe spu
ne și un mare adevăr: „Intre 
timp generația unirii martoră 
a luptelor lui Maniu s’a stins 
încet cu încetul .

S’au subtiat mult rândurile 

era Vleanov. (Numai eu mult 
mai târziu, In timpul activității 
revoluționare, din considerații

'tovarășilor săi dc luptă din (Ro
mânia Mare.

Generația nouă care s’a ri
dicat in cursul celui de al doi
lea război mondial nu au avut 
barem prilejul de-a-1 cunoaște 
în per-oanâ.

Masscle mari ale poporului 
abea că mai știau că luliu Ma
niu e încă în viață”.

Fără comentariu.
ION MINERUL

Rareori natura a inzx trat pe 
un singur lom cu atâta dărnicie 
așa cum' a Tăcut-o cu privire 
la Lenin. Om politic si bărbat 
de stat genial, talentat organi
zator al masselor, cel marimare 
revoluționar al tuturor timpu
rilor și popoarelor, neînfricat 
în luptă și necruțător față de 
dușmanii poporului, Muritorul 
și conducătorul suprem al Ar
matei Roșii, om cu o Vastă cul
tură și cu o inimă mare, Lemn 
aparține acelei categorii de oa
meni foarte rari, care posedă 
(darul previziuni^ HerOmtene'lor 
și evenimentelor sociale.

înfocat patriot, el ura toate 
formele și felurile de asuprire 
a popoare'or. încă în 1891, a- 
nul în care a pășit fp|e arena po
litică, Lenin a trecut la organi
zarea clasei muncitoare și a'ță
rănimii și a început sățj cheme 
in luptă contra țarismului auto
crat.

Lenin și-a dedicat toată viața 
luptei poporului pentru o viață 
mai bună. Toate încercările de 
h frâna această luptă s’au sfă
râmat de voința masselor po
pulare din R,usia ootidusle de 
partidul lui Lenin și cqref a do- 
borît toate încercările dușma
nului intern și extern.

Azi când războiul sta termi
nat toate țările și popoarele lor 
văd în statul sovietic fondat*de 
Lenin și condus cu atâta pri
cepere de urmașul acestuia

Prin pericolul prăpăstiilor, 
„mocănița" transportă lemnele

Lemnele de <ioc și trunchiilde 
>. brad pentru c nstrucții, du
pă ce sunt tăiate în pădure 
unde și acuma zăpada acope
re pământul se încarcă în va
goane și sunt transportate dc 
„mozănițe î i depozit la o dis
tanță de 3 ; km.”.

La coborîrc — după cum 
spune tov. Sencor Ștefan aju
torul de mecanic „mocănițclc” 
sunt oonduse cu multă precau
ție, pentru a nu deraia'de pe li
nia ce vine șerpuind și unde 
pericolul de a ie răsturna în 
prăpăstiile adânci înșiruite de 
alungul drumului, te pândește 
la fiecare pas.
0 oră pentru descărcarea 

unul transport de <4 vagoane 

’ Vagoanele ajunse în depozi
tul C. A. P. S ultur din Baru -

(Continuare in pag. 3-a) 

generalissimul Stalin — un a- 
părător vajnic al păcii și li
bertății.

Lenin a intrat în istoria o- 
. menirii pentru veci iar când 
se va studia anii grei trecuți 
se va spune că Lenin este a- 
cela care primul a creiat pen
tru generațiile noastre posibi
litatea de a termina cu exploa
tarea omului de către om, cu 
exploatarea unui [popor dk? 
către altul.

Drumul nostru este unul singur, el nu 
poate duce decât la fericire deplină

— a spus studentul Brătescu cu ocazia vizitei 
făcută de studenții riemocrați în Valea Jiului —

Cete 4 zile de vacanță pe 
care cei i2o de studenți de- 
mocrați, reprezentanți ai tutu
ror centrelor Universitare din 
țară le-au închinat înfrățirii cu 
minerii din Valea Jiului auTcst 
pentru ei zile pline de învă
țăminte, pline de entuziasm și 
lumină. „In aceste zile, — a 
spus studenta Maria Almcșan 
muncitorilor din Lupeni — am 
învățat să prețuim munca și 

fim mai hotărîți”. Cu toții 
și-au luat angajamentul să în
treacă elanul lor de muncă și 
de luptă pentru a-1 ridica la 
înălțimea efortului depus de e- 
ro’cii minieri din Valea Jiului. 
La rândul lor minierii auJkfoVe- 
dit prin calda primire pe care 
le-au făcut-o pretutindeni cât 
prețuiesc de mult faptul că 
muncitorii intelectuali se alătu

V. 1. Lenin fl I V. Stalin la >Gorkl« (1922)

Deaceea nu numai oamenii 
sovietici ci și milioanele de o a- 
meni din afara granițelor so
vietice se gândesc cu satisfac
ție la ziua care a dăruit lumii 
acest geniu al omenirii.

Noua epocă a desvoltării o- 
menirii este strâns legată de 
numele lui Lenin căci el a de
schis drumul către o viață țiou# 
pe care istoria omenească n’a 
cunoscut-o încă niciodată.

ră cu atâta entuziasm luptlel 
lor.

La Petroșani
In cadrul unei mari întruniri 

la care a participat un foarte 
mare număr de tineri muncitori 
tși intelecutali a avut loc la Pe
troșani prima manifestație co
mună. Au luat cuvântul Ko- 
vacs Pius și Cotoț Ioan în nu
mele tineretului din Petroșeni, 
tov.i ng. Florescu din partea

(Continuare In pajț. 2-a)

Urăm tuturor 
cititorilor noștri

$arl>atera 

fer!criel
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„Iubiți poporul, precum 
l-a iubit LENIN"

Acesta este sfatul suprem pe 
care Stalin îl dă luptătorilor 
de tip leni list „Iubiți poporul, 
precum l-a iubit Lenin”.

Lenin iubea poporul, căci a- 
vea credință nemărginită în pu
terea de creație a masselor și 
în masscle largi ale poporu
lui vedea el forța uriașă ca
re. îndrii—a'ă de muncitorimea 
organizată, desvoltă până la vi
ctoria complectă lupta giganti
că pentru progres, a omeni
rii.

Forța teoretică a lui Lenin, 
geniul și pătrunderea sa poli
tică, voința lui neclintită și cu
rajul său fără de margini, se 
împleteau fericit cu cunoașterea 
adâncă a poporului, cu cunoa
șterea dorințelor, nevoilor și a- 
spirațiilor poporului.
■ Marxismul viu a Iui Lenin, 
legat de massele populare, le
gat de problemele concrete ațe 
societății a făcut ca, sub condu
cerea Iui Lenin, marxiștii ruși 
^ săvârșească cotitura istorică 
*ckla propaganda in cercuri re
strânse de muncitori înaintați, 
în activitatea politică în mijlo
cul masselor largi muncitort-

Lenin și partidul lui Lenin 
au reușit să străbată și să în
vingă toate greutățile, să ob
țină și să consolideze victoria 
din Octombrie 1017, să creeze 
și sa deswlte uriașa forță po
pulară care a stat îmfruntea lu
ptei pentru nimicirea fascismu
lui. pentru că au fost și sunt 
urmați cu încredere nestrămu
tat de massele populare cele 
mai largi.

In cele mai grele momente 
de după Octombrie 1017, în
crederea imensă a lui Lmin în 
popor se manifesta puternic și 
grandios. „Vom spune poporu
lui tot adevărul” 1 comunică Le
nin celui mai bun discipol al 
său. lui Stalin, in Iulie 1918, 
când provocările nemților și a- 
le dușmanilor interni au dus 
Puterea Sovietică la un pas de 
război. Și această lozincă de 
încredere in massele popula
ri formează o practică de zi cu 
zi a l'niunei Sovietice; în cele 
mai aspre zile ale invazie, ban
diților hitleriști p“ pământul 
sovi< i , poporului sovietic i Se 
spunea merci tot adevărul, ce-

Venlțl cu toții la

Serata Tipografilor
din 23 Aprilie 1946.

La Cercul Civil Militar

Cinema „PROGRESUL"
prezintă

Duminică 2? ti Luai 22 Aprilie

13 fetite vesele
cuTURAY IDA, RADA! IMRE, 
SZOMBaTHE Yl BIANKA.

BILIC1. PETHES SANDOR 

eace a contribuit la creșterea 
vijelioasă a glorioasei forțe ar
mate sovietice.

Lenin a dus o muncă uriașă 
nu numai pentru a cunoaște cât 
mai bine poporul, dar și pt. 
a face ca poporul să priceapă 
p:oblemele cele mai dificile ale 
vieții publice și ale conducerii 
Statului. „Noi putem conduce 
numai atunci — a spus Lenin 
la Congresul XI în primăva
ra 1922 — când exprimăm1-just 
lucrurile de care e conștient 
jxxporur’. Atragerea Imasse- 
for la conducerea statului era 
considerată de Lenin ta unafcfhi 
sarcinile cele mai importante 
care stau în fața partidului și 
în fața Puterii Sovietice. In cu- 
rântarea ținută la o serată a 
elevilor școalei militare de la 
Kremlin, Stalin a arătat cărcre- 
dința în forțele creatoare ale 
masselor este trăsătura carac
teristică a activității lui Lenin.

Lenin a viețuit, 
Lenin viețuește,

Lenin va viețui 1
(Malakovskl)

Vizita studenților democrati în V.-Jiului
Urmare din p*g. I a

intelectualilor și tov. Creții I. 
in numele muncitorilor.

Tuturor le-a răspuns studen
tul Brătescu spunând printre 
altele.

Azi studenții au învățat să 
cunoască pe minieri la ei'acasă. 
Drumul până aci a fost nesfâr
șit de lung. S'au rătlrit de 
multe ori și aceasta nu numai 
din vi ’a lor. A fost cineva care 
a avut interes ca oamenii mun
cii să fie dezbinați, ca să fie 
robi. .

Drumurile pline de întorto- 
cliieri, de curse de piedici au 
fost triste pentru oameni1 mun
cii cu brațele și cu 'mintea Căr
turarii au (ost amăgiți că sunt 
din alt aluat. D multe ori lu
crul acesta a prins și cărtura
ră s'au îndepărtat dela misiu
nea lor. Dir de multCori ci au 
'fost alături de oamenii muncii 
și un mar? număr de căftiirari 
"i împărtășit soarta lor. Airjost 
oameni care au găsit încă de 
atunci drumul drept. Azi, toți 
'cărturării cinstiți sunt pe cale 
de a găsi acest drumț Unii 
pășesc pe el cu ho'ărîrc, alții 
cu șovăială întâlnirea noastră 
d' aici, frăția noastră va con
vinge pe orice cărturar, pe'ori- 
a muncitor că drumul nostru 
este unul singur, ca nu poate 
duce decât la lumină, la feri
cire deplină.

Am trăit ilipcle când drumu
rile noastre s’au unit și nu se 
vor mai desparți niciodată.

In această lumină viitorul ne 
apare ne sfârșit de frumos. Ne 
gândim la roadele luptei noa-

Lenin a fost cel mai mare 
educator al masselor. Dar fă
când educația masselor, Lenin 
nu înceta nici un moment să 
învețe dela massele populare. 
iEl ironiza și biciuia fără cruța
te pe cei cari priveau massele 
de sus, pe cei cari vroiau să 
fie numai (educatori ai masselor 
și uitau necesitatea de a învăța 
dela masse, de a pătrunde sen
sul activității lor, de a studia 
cu atenție și de a trage învă
țăminte din experiența practică 
a luptei masselor.

Iubirea imensă ‘pentru popor 
a lui Lenin, lupta lui |d|e a ridica 
păturile cele mai oropsite ale 
poporulu. la cele |mai înalte tul- 
mi de prosperitate și viață so
cială, isvorăsc din încrederea 
fără margini în creația origina
lă a poporului, în frunte cu 
clasa muncitoare pe linia mari
lor idealuri de civilizație și'pro
gres.

stre unite și privind cu durere 
trecutul și cu încredere viitorul 
îl vedem atât de plin <de lummă 
că aproape ne ț> rbește. Să ne 
dați voie ca acum, când înce
pem să ițe dumerim săffim bui
măciți, dar să nu ne iertați 
dacă greșim drumul. Studenții 
din toate centrele Universitare 
simtacelaș lucru. Cu ci vă veți 
întâlni peste câțiva ani în lo
curile de muncă. Pentru voi 
ne pregătim ne trudim asupra 
cărților. Alături de voi vom fi, 
interesul iwstru nu |>oate fi al
tul decât împletit cu al tineri
lor muncitori.

întâlnirea noastră e un pri
lej de a ne lua marele angaja
ment de a pune toate forțele 
noastre in slujba celor cef'mim- 
cesc, ce crcază viitorul și > 
facem pentru încercarea marc 
a alegerilor ca toți inteleetuaIiisă 
fc mobi'izati, pentru ca forțele 
democratice să aibe biruința pe 
car;- poporul o cere.

Nu știm cum a răspundem 
darului vostru. Știm ai a sosit 
din truda voastră, din perico
lul vierii Nici lin preț nu jzoate 
rasplăli munca voastră. V’.am 
adus totuși un dar modest, am 
adus câteva cărți. Să le pri
viți ca mărturie de solidaritate 
pe care studenții o aratăftincri- 
lor muncitori. Nu sunt un dar 
al nostru sunt tipărite cu trudă 
de muncitori, scrise de oamenii 
muncii intelectuale și se întorc 
către cei dela caic așteptăm să 
fie părtașii noștri nu numai în 
munca cu brațele ci și cu min
tea

Mulțumindu-vă pentru calda

de Emil Dorian
v

A fost un om,
Cu 'fruntea ca un pis c pleșuv 

sub soare
Cu ochii, — doi copii în sărbă

toare
Cu inima, — o mare în furtună,
Cu gândurile, — aripi vultu

rești
Izbind cu măreția lor în poarta 
Istoriei, — și care într’o zi,
A ridicat în aer brațul și a 

spus:
„Noroade, sus!”

Și oamenii îi ascultară glasul
Și-și instruniră pasul
Pe drumul care i-a adus
Spre zorii magicelor vise
La porțile istoriei deschise.
— „Noroade sus!”
Și el, luând în mână ghemul
De suferințe, nedreptăți și mo

arte,
A depănat din el un|ffir de aur, 
Cu care a legat
Suflet de suflet, târg de târg 

și sat de sat
Iar capătul prins c’un inel
L’a dat lui Stalin, care se afla
Alăturea de el.
De-atunci îl cântă oamenii pe 

drumul vieții
In ritmul cântului de leagăn,
Jn oda muncii și în marșul ti

nereții,
In gunguritul copilașilor zâm

bind în soare

primire vă rugăm să primiți 
salutul pe care ni-1 însușim cu 
toți: NOROC BUN I

A urmat apoi un program 
(artistic la care au contribuit 
dcopo'rivă. Fiecare poezie, cât-

LA PETRILA
A doua zi la Petrila.Ci au pe

trecut o zi intensă între1-munci
torii de astă dată la1 locurile de 
muncă, în uzine, la preparație 
și in fundul minelor. Nici când 
cT nu vor putea uita cele ce au

LA LUPENI
A 3-a zi a fost închinată mi

nerilor din Lupeni, care au fă
cut studenfimii o primire pli
nă de (entuziasm. Tov. Bersay, 
primarul comunei, tov. Solo- 
mOn, tov. Ouiaș nu exprimat 
bucuria lor în salutul de bun 
venit. A răspuns cu glasul plin 
de emoție studentul Clin Teo- 
dorcscu din Cluj.

După masă la palatul cultu
ral a avut I oc pl uriașă întru
nire, la care au luat cuvântul 
Iovii :Ohcrman din partea Sin
dicatului Textil, (iuiaș din par
tea minierilor, Popa din partea 
tineretului, la care a răspuns 
studenta Marin Almășan adu
când salutul studenților demo- 
crați din București.

Studentul (ier (iheorghe a h- 
dits salutul sttidcnțimii dela U- 
Diversitatea Maghiară din Cluj 

C.reerea Universității (îna 
glnarc din Cluj semn 
al înfrățirii popoarelor conlo
cuitoare se daloreștc tinerei 
noastre democrații, care se laa- 
r/cază pe unirea între muncitori, 
țărani și i nfclectiiali.

ca albul de za-

ca sângele de
l

holdele cu spi- I

vuind sub po-

Si care spun numele lui:
Le-nin, 3
Ce sună ca un clopoțel de-ar- 

gmt
Intr’un văzduh de sărbătoare, 
Olin-gli 1, —
Le-nin,
Un nume alb

padă,
Un nume noș, 

baricadă
Pe care-1 cântă 

cui plin,
Lenin ,—
11 cântă apele 

ciuri
Și coșurile fabricilor, care
Pe cerul liber și senin
Ii scriu cu fumul numele: Le- 

nin, —
Cel care-a fost un om,
Cu fruntea ca un pis c pleșuv 

în soare,
Cu ochii, — doi copifîn sărbă

toare,
Cu inima, — o mare în furtu

ni
Cu gândurile, — aripi vultu

rești
Izbind cu măreția lor In'poarta
Istoriei, — și care într’o zi,
A ridicat în aer brațul și a 

spus:
— „Noroade, sus!”

tec au fost tot atâtea fire in
divizibile care au țesut într’o 
urzeală trainică ce nu se va 
'mai destrăma niciodată înfră
țirea dintre tinerii cărturari și 
muncitori.

învățat acolo dela tinerii mineri 
care înfruntând greutăți și pe
ricole din cele mai mari au or
ganizat întreceri patriotice în- 
|tre echipe întâmpinând cu mun
că sporită ziua de 1 Mai.

In numele studenților ingi
neri a vorbit studentul Petre 
Voroni. După un scurt istoric 
al trecutului Veroni spune: „A- 
zi ne străduim ca, cât (mai niulți 
ingineri să lucreze pentru mi
neri, colaborând cu muncitorii 
la ridicarea producției și cât 
iinai inulți fii de muncitori șă 
ajungă pe băncile Universită
ții”.

După mi scurt program ar
tistic în care s’a remarcat stu
denta Orga M. cu poezia „Pa
ce” de Marcel B. și studentul 
Dan D. recitând poezia lui’Ma- 
iakovschi „către mineri”, pro
gramul a luat sfârșit într’o a- 
tmosferă de entuziastă înfră
țire.

După o excursie pe defileul 
Jiului studenții s’au înapoiat la 
București și centrele de unde 
au Venit luând cu ci odată cu 
amintiri de neuitat vigoare 
nouă care îi va1 susține în 
Inunca ce vor depune în învă
țături și în lupta pentru de
mocrație țicnlrii binele tuturor 
acelora ce muncesc.
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Un prim succes al campaniei F.N D. și C B. M. îi 

chestiunea echilibrului dintre prețuri și salarii

Mari degrevări fiscale
la textile de primă necesitate

LA C.A.P.S. DIN BARU-MARE
Prin zlpadă, lipsuri și greutăți muncitorii din păduri muncesc cu râvnă

Marc, sunt descărcate într’un 
ritm rapid, în timp de o oră, 
de tinde grămezile mari de 
trunchiuri așteaptă pentru a fi 
transportate la fabrici și ate
liere spre prelucrare ian" bi 
parte din lemnele de foc sunt 
clădite de muncitori în stive 
mari și lungi, în timpi ce o altă 
parte din ele se încarcă în va
goane, cari iau apoi drumul 
spre destinație.

La ata'ierele de reparat 
locomotive și vagoane

Motorul „Diezel” — de 34 
cai putere — pune în mișcare 
atelierul prin curelele de trans
misiune.

In atelierele învechite cu pe
reții negri de fum muncitorii 
pun în mișcare strungurile ^i 
ciocanele pe nicovale, cu aju
torul cărora repară diferite pie
se dela locomotive și vagoa
ne.

Cu toate lipsurile de unelte 
Vhn atelier ei muncesc cu“rtvnă 
pentru a repara în timpul cel 
mai scurt locomotivele și va
goanele defecte, convinși fiind 
ea mimat astfel transportul va 
Fi asigurat.

Zilnic se repară câte 5 — 6 
Vagoane și în fiecare zi se re
para aproape câte-o „mocăni- 
tă”

Tovarășii Grozav llie și Stoi
ca Isac, depun mult elan și a- 
vânt tineresc la muncă de repa
rație.

De vorbă cu muncitorii
Muncitorii cu fețele înnegrite 

și supte de muncă, lucrează 
tăcuți și disciplinați, însă du
pă cum declara iov. Stanciu

Atențiune!

Metalo» Chimic din 
de Luni, 

Joi între orele 18»20. 
de nscriere va fi de 

lei.
Comitatul Secțlfi Moto

vwKMMaa»Ma>wvwwMKMMi aaa . • ——————

Instalarea noului șef al politiei Deva
In ziua de 16 Aprilie a. c., 

în adunarea gencrtlâ a funcțio
narilor din poliție a avui loc 
instalarea noului șef al poliției 
Deva. Mohoreanu loan.

După depunerea jurământu
lui șeful poliției a ținut o mică 
cuvântare în care a cerut oon-

Urmare dîn paginași.!

Iși ceilalți, nemulțumiri su'M . 
Ele constau mai ales în prețul 
insuportabil — față de salar - 
al mărfurilor de primă necesi
tate în economat și depozit.

Prețul slăninei este de 15.ooo 
lei, kgr. al porumbului 12oO|Jei 
și toate celelalte mărfuri de 
prima necesitate scumpe — su
portate numai de muncitori.

Toii muncitorii sunt 
sindica’izați

Toți cari muncesc la CAPS 
țfac parte din sindicat, fiind con

Mare concurs de piese teatrale
Comitetul de artă șl cultură 

din secția de educație politic* 
de pe lângă regionala Vala Jiu
lui a P C R. organizează un ma
re concurs de piese teatrale. 
Ia vederea acestui concurs se 
dau următoarele subiecte i

1 Lupta țăranilor împotriva 
exploatării moșierilor.

2 Muncitorimea fnluptă pen
tru refacerea economică a țării.

Piesele concurente vor tre
bui să cuprind* unul din cele 
don* «abieote da nai sus. A- 
oeste piese vor ii trimese p*n&

21, 22 și 23 Aprilie 
sărbători legale
Ministerul Muncii firi-', cu

noscut că, prima și a doua zi 
de Paști, precum și ziua de 23 
Aprilie (Sf. Gheorghe), fiind 
sărbă'ori legale, întreprinderi
le industriale și comerciale nu 
\ ar lucra.

Deascmcne» vo- fi închise și 
magazinele, cu excepția celor 
alimentare, care vor fi deschi
se a 3-a zi de Paști până la 
orele 13.

Atelierele de frizerie și coa- 
T irâ vor fi deschise a doua zi 
d ■ Paști până la orele 12.

Saliriații cari vor lucra 
în zilele de ,-ărbăloare indica
te mai sus vor primi salariile 
prevăm c de contractele colec
tive de întinat, pentru muncă 
suplimentară depus< in zilele 
de sărbătoare.

cursul tuturor funcționarilor 
pentru colaborare și purtare 
conștii icioasă în serviciu.

A luat anoi cuvântul secreta 
rul poliției dl. Văidcanu asigu- 
rându-1 de toate încrederea și 
devotamentul tuturor funcțio
narilor. 

vinși că aceasta este organiza
ția ce luptă cu hotărîre pentru 
drepturile lor furate de atâtea 
ori în trecut.

Am părăsit atelierele și de
pozitul cu impresia ca munci
torii atât dina teliere, dinldepo- 
zit și din păduri, muncesc cu 
mult patriotism cu toate li
psurile și greutățile știind că 
la capătul acestor greutăți și 
lipsuri se află t» lum|e,fnai bună 
pentru toți cei ce muncesc care 
se clădește prin muncă, lor a 
fiecăruia.

la 15 Mal 1946, la Petroșani 
pentru secția de educație poli
tic* a regionalei Valea Jiului. 
Toate piesele concurente vor fl 
reținute de comitetul de art* 
și cultură.

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

Un premiu I In valoare de 
loo ooo lei.

Un premiu II ia valoare de 
50.000 lei

Trei premii 111 in valoare de 
2o.ooo lei flecare.

UN MINER CĂZUT

-Apuseni a fost

i
1

Muncitorimea din Munții 
t zilele tre-jj 

cote adânoă impresionat de' 
moartea fulgerătoare a tov, 'ț 
Rovinar Avram, omorât în 
interiorul minei, de către O; 
stâncă care s'a desprins din 
peretele minei Musariu 1

In ziua de 5 Aprilie a. c, 
muncitorii au condus pe 
bravul miner la Jocul de , 
veci în cimitirul comunei I 
Vălișoara La trista sole-|i 
mitate a vorbit și dl, Ing. I’ 
Rizescu Ștefan care a ară
tat activitatea vrednicului' 
minier și greutățile pe care ’

ii

!
le întâmpin* acești oameni 
în munca lor de toate zi- 
•lele. La căpătâiul celui dis- 

Jpărut, Sindicatul Minierilor 
din Crișcior, a depus o 
frumoasă coroană din par- 
toa sindicaliștilor.

Ultimul salut pentru cel 
plecat din mfjlooul lor este 
adus de tov. Munteanu A. 
în numele sindicatului.
Oormin pace scump tovarăș!

Campania, in vederea ușură
rii sarcinilor fiscale ale masse- 
lor de salariați și destinată a 

’creia astfel un echilibru câtjmai 
stabil între salarii și prețuri, 
întreprinsă de F. U. M., C. O. 
M. și F. N. D., înregistrează 
un prim succes.

Astfel în urma hotărîrii luată 
de Comisariatul General al 
Prețurilor de comun acord cu 
Ministerul ! Finanțelor, s’au fi
xat — pe baza unor degrevări 
fiscale — o slerie ddlteduceri la

Când conferința sanitară ’ Vse preface în adunare politică IX
Doi maniști, un medic și un epurat la țară '

In ziua de 14 Aprilie a. c., 
dl. Dr. Cornel Ivan apucat ’de- 
bdată de dorul și „dragostea”* * 1 
pentru durerile țăranilor, s’a 
’deplasat în corn. Mesteacăn — 
Brad, cu scopul de a ține o 
„conferință sanitară” pentru a 
arăta cum trebue să se apere 
țăranii de boli, etc.

V

In ziua de 5 Mai 1946 In cad» 
rol Sportului Popula' Org. Deva, 
va avea loc un concurs de mo- 
toclclete ‘olo pe distanța Deva» 
II a șl retour, cu «-are ocazie O. 
S, P va decerni diplome șl mr- 
dal I pentru cei mai buni con» 
curenți

Amatorii se pot Înscrie până la 
data de 25 April!» 1946 orele 20 
la Sindic
De -a, numai în zilele 
Marți ș

Taxa
2o ooo

Publicațiune

Se aduce la cunoștința ge
nerală că pentru executarea 
titlului executor Nr. 9/1946 
al Judecătoriei mixte Deva.so 
vor vinde prin licitație publică 
următoarele obiecte mobile ale 
debitorului Gheorghe Croi
torii :

I In birou cu Furnir, de nuc 
coloare maro închis, nou.

Patru scaune tapițate în 
stare bună.

(Ina mandolină mică, ro
tundă, la mijloc având q le
gătură de metal-nichel, îi 
stare bună,

L{citația va avea loc în 
ziua de 30 Aprilie 1946 ora 
16 p. m. la domiciliul debito
rului îi» Deva Str. Zamf.rescii 
No. 1.

Gestul ar fi fost lăudabil și 
l-am fi înregistrat cum trebf 
'dacă ar fi fost făcut în mod de- 
sinteresat și din durere față'de 
suferințele țăranilor, dar adfc- 
ptul cămășilor verzi de altăda
tă și de azi împreună cu fostul 
pretor dr. Pop Ștefan au în
ceput la urmă să vorbească,îm
potriva guvernului și regimului 
democratic, îndemnând la ură 
și șovinism.

Procedeul acestor dfofi oa
meni care vor să câștige! lumea 
prin șovi îisni și minciună sunt 
mârșave și desgiis'.ătoarc. Dl. 
dr. Ivan ar face mai bine dacă 
și-ar vedea de spitalul pe ca- 
rc-1 conduce și care este de o 
murdărie fără -seamăn, care 
nu-i face nici o cinste, după 
cum nu-i face cinste nici felul 
de oonportarc al unei părți din 
personalul instruit de d-sa.

Nu crede parc acest doctor 
că mai bine ar face să se în
grijească mai mult de bolnavii 
din spital care duc lipsă de 
toate după ce astă^arnă, au 
suferit tot din cauza sa, decât 
să otrăvească sufletele țărani
lor.

Adeptul de cri și de azi al 
legionarilor ar trebui să sc a- 
stâmpcrc, pentru a nu nc io- 
bliga să răscolim lucruri care 
nu-i vor face plăcere. Celă
lalt dr. Pop Ștefan, fost pre
tor, astăzi epurat, își — adu- 
tcc aminte abea .aemn să meargă 
la sate, după ce când era in 

prețurile articolelor textile de 
prima necesitate.

Mărfurile cu prețurile redus 
se vând la eoonomate, ajun
gând deci în mod sigur în 
mâna consumatorului cu veni
turi modeste.

Acest prim succes înregist
rat în domeniul produselor te
xtile, trebuie urmat, astfel ca 
Ișă se extindă într’un interval 
ide timp cât mai scurt,>și la alte 
articole de primă necesitate.

funcțiune oficială nu șî-a cuno
scut obligațiile și nu s’a obosit 
<să se deplaseze, să cunoască 
durerile poporului. Totuși, s« 
miră de ce a fost epurat.

Crede Oare ipă nu Recunoaște 
activitatea sa din trecut? Crede 
oare că nu se cunosc anumitele 
avantagii pe care le-a legat de 
funcția de pretor? Verificarea 
chcltuelilor raportate la venitu
rile d sale legale n’ar ‘desco
peri oare anumite dedesupturi! 
Ori, poate d-sa crede lumea 
prea naivă față de înțelepciunea 
d-sale?

Se înșeală. Și dacă dorește, 
îi vom servi dușurile necesare 
pentrucă și astăzi acest domn 
benificiează de diferite avan
tagii moștenite de pe vremea 
icând a fost pretor. 1

Ion Delabrad
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DESBATEIIILE
Consiliului de Securitate

Guvernul grec a
DEMISIONAT

cu privire la chestiunea spaniolă Tsaldaris negociază formarea unui guvern 
regalist bazat pe elementele reacționare

NF.W.-YORK. — Consiliul de 
Securitate al O. N. U. a conti
nuat Joi desbaterile asupra ce
rerii delegatului polonez cu pri
vire la atitudinea ce trebue 
luată de Națiunile Unite față 
de Spania lui Franc-JU,

Seria discuțiilor a fost de
schisa de dl. Alexander Caido- 
gan, delegatul Angliei care a 
arătat că apelul Poloniei va 
găsi un ecou de simpatieTin ța- 
fra sa, care a declarat prima 
război Germaniei, apărând Po
lonia când Jaf" fost atacată de 
Oermania. In continuare dl. 
Cadogan a arătat că Anglia nu 
susține regimul Franco dar a 
susținut până acum dovezile nu 
arată că regimul Franco con- 
«titue un pericol pentru pace.

Luând cuvântul reprezen
tantul Sovietic Oromîco, a de
clarat că in actualele împreju
rări, națiunile pot fi obligatcțsă 
ia anumite masuri privitoare 
chiar la problemele interne ale 
unei țări atunci când afacerile 
interne ale acestei țări pericli
tează pacea și securitatea in
ternațională. Consiliul este o- 
bligat să studieze situaț.a din 
Spania. Este Incontestabil că 
regimul lui Franco este un re
gim de dictatură fascistMI 
Franco a luat parte la războiul

Ministrul de externe ceho-
slovac despre vizita sa 

la Moscova
P'RAQA. — >pl. Hubert Ri- 

pka, ministrul afaceritor străi
ne al Cehoslovaciei, care a 
semnat la Moscova tratativele 
de comerț cu Uniunea Sovie
tica, a declarat la oonferințaFde 
presă că în tot cursul fconversa- 
țiitor pe care le-a avut tu mem
bru guvernului povietic nu s’a 
produs nici cea mai mică^încer- 
care de amestec în politica in
ternă sau externă a Cehoslova
ciei.

Dl. R.ipka a accentuat că Ro
școva dorește (înțelegere șit 
cooperare cu Statele Unite și 
cu Marea Britanie.

Oricine merge /la Moscova 
a adăugat dl R.ipkaț - tiu se 

poate sa nu capete convinge
rea ca Uniunea Sovietică, după 
pierderile îngrozitoare pe care 
le-a suferit, dorește sincer și 
tinde cu cea mai marc ardoare 
să contribuie la păstrarea păcii, 
pentru a se putea reface. Ticne- 
ralisximul Stalin și toți colegi' 
săi din guvern nu au altă do

mondial de partea axei și Di
vizia Albastră a lui Franco a 
luptat împotriva Unit/:jii SoP 
vietice alături de nemți In în- 
cheere Oromîco a arătat că 
„trebue să eliberăm lumea de

Rezultatul tratativelor sovieto-ungare
Uniunea Sovietică a prelungit Ungariei 
termenul pentru plata reparațiilor cu 2 ani

MOSCOVA. — La Moscova 
p. fost publicat un comunicat so- 
vieto-ungar privitor la șederea 
la Moscova a delegației guver- 
namentele ungare în frunte cu 
primul ministru Nagy Ferencz 
și privitor la convorbirile care 
au avut loc între reprezentan
ții guvernului sovietic și de
legația guvernamentală unga
ră.

In comunicat se arată că gu
vernul sovietic luând în consi
derare rugămintea guvernului 
Ungar a căzut de acord să pre
lungească termenul pentru 
plata reparațiilor de război cu 
doi ani.

A mai avut loc uirschimb de 
păreri în chestiunea colaborării 

rință mai tnare decât aceea a 
reconstrucției.

Mai departe ministerul de e- 
xterne al Cehoslovaciei a spus 
că în conversația de o oră pe 
care a avut-o cu Generalissintul 
S al n, ace fi r»a jțărut ca i fl 
om) plm de energie, clarvăză
tor, bine informat, înzestrat cu 
O memorie formidabila și plin 
de cel mai mare ioterrs pentru 
loate problemele.

Sub raportul ftizie — a spus 
dl. R.ipka — Generalissintul 
Stalin s’a refăcut complect de 
marea ohpsealâ pe care i-o|pri- 
cinuise ultimul an de război.

La sfârșitul declarațiilor sale, 
dl. R.ipka a spus că autoritățile 
ovietice de ocupație au deschis 

navigația pe 'Elba dea tlăni- 
burg până la Cehoslovacia. Da
că se adaugă la ac a 4â re
luarea navigației pe Dunăre și 
noul acord pentru transporturi 
pe căile ferate, se vede' bine că 
situația Jfiiropci 'Centrale ^'a 
îmbunătățit simțitor.

ciuma fascistă’’.
Reprezentantul Australei a 

supus un amendament prin care 
propune creiarea unui comitet 
care să studieze problema spa- 

economice dintre cele două țări 
și asupra altor chestiuni căițe Se 
referă la raporturile recipoce

Delegația guvernamen
tală ungară a părăsit U.S. 
Declarațiile primului ministru ungar la plecare

MOSCOVA. — La 18 Apn- 
lie președintele consiliului de 
miniștri ungar Nagy Ferencz 
și miniștrii imoțitori, au. păiă- 
sit Moscova, (plecând în Un
garia. înainte de a părăsi Mo
scova a făcut pe aeroport o 
declarație la microfon, In icant^a 
spus printre altele: „Am ple
cat la MoscoVa plin de spe
ranțe, cu sentimentul de priete-

„Franța urmărește să 
dea sprijin neprecupețit 

Organizației Națiunilor Unite“
LONDRA. — Dl. Bonet, am

basadorul Franței la Washin
gton a declarat presei dela 
New-York că Franța urmăre
ște să dea prijin neprecupețit 
Organizației Națiunilor Unite 
dorind ca orice chestiune in- 
ternațkuială să lie decisă de a- 
ceasta organizație. In legătu

Delegația guvernamentală 
finlandeză care vizitează U. S.

în audiență la generalissintul Stalin
’ MOSCOVA. — La 18 Apri
lie generalisimul Stalin pre
ședintele comunului de miniștri 
al Uniunii Sovietice și V. 1). 
Mololov, vicepreședinte al con
siliului de miniștri și ministru

LONDR.A. - Agenția Reu- 
ter a anunțat din Atena, că în 
urma retragerii din coaliția gu
vernamentală a miniștrilor Pa- 
pandreu, Vezinelos și Canelo- 
pulos, pi imul ministru grec Pu- 

dintre ambele țări. Tratativele 
au decurs într’o atmosferă a-’ 
micială și de bună prietenie.1'

Imorimeria jud. Hunedoara

’nie pe care poporul ungar îl 
nutrește față de Uniunea So
vietică, prietenie pe care țara 
sovietelor a manifestat-o nu o- 
dată față de noi. Speranțele 
moastre s’au îndreptățit. Am în
tâlnit o prietenă atât de sin
ceră pe care am putut-o a- 
precia în aceste mari împre
jurări”.

ră cu proectul de împrumut f- 
ranoo-american, Bonet a 
spus:

„Dacă America va aoorda a- 
cest împrumut Franței, ea va 
jfi în stare să atingă capacita
tea de producție dinainte de 
război și-l va depăși cu 25 la 
bulă peste 3 ani.

de externe al Uniunii Sovie
tice, au primit delegația. gu
vernamentală finlandeză fii' 
frunte cu dl. I’ek ala, primul 
ministru. 

lițas a prezentat regentului Da- 
maschinos demisia întregului 
guvern grec.

ATENA. — Se pare că Gre
cia a fost pusă în fața perspec
tivei de a ave i d • guvern e- 
xclusiv de dreapta — a unui 
guvern monarhist.

Discuțiunile intense din ulti
mele 24 de ore cu privire la 
formarea unui guveriii Con
stantin Tsaldaris, fruntașul pia- 
pulist.a u luat sfârșit prin rup
tura produsa Miercuri, când Cei 
trei conducători ai blocului de 
centru — Papandreu, Venizelos 
și Kannellopulos ,— au demi
sionat.

Cei trfei conducători „cen- 
triștii” care dețineau posturile 
de vicepreședinți de consiliu și 
miniștri fără portofolii în pri
mul guvern de coaliție format 
acumi două Săptămâni sub con
ducerea unui prim-ministru In 
afara partidelor — Pulițas, au 
declarat că Tsaldaris le-a spus 
Ca el consideră noul cabinet al 
blocului de centru ca trebuind 
să împărtășească răspunderea 
politică a guvernului dar nu și 
pe cea administrativă.

Declarațiunile făcute de către 
conducătorii blocului de Cen
tru au 'arătat și ele că ruptura 
continuă să subziste în. qefdac^ 
privește problema 'monarhic?

Se crede că Tsaldaria nego
ciază în prezent formarea unui 
guvern alcătuit în mod exclu
siv din grupările regaliste. Pen» 
tru aceasta, el speră să obți
nă colaborarea fostului condu
cător monarhist de gueria — 
generalul Zervas, a cărui gru
pare a obținut 2o de locuri în 
parlament, a „regalistului in
dependent” Teodor Turkova- 
silis, care deține și ei 9 locuri 
de deputați.

BULETIN

♦ I
LONDRA. Proectul trata

tului de pace cu iRiom'ânta a fost 
reluat în discuție de către ad- 
juncții mi|uiștrilor de externe.

»

LONDRA.--La Geneva a a- 
vut loc Vineri ultima întrunire 
de lichidare a Ligii Națiunilor. 
Cu începere de Sâmbătă înain- 
1c Liga Națiunilor încetează de 
a mai exista.

»

MOSCOVA. — Ministrul de 
externe al Statelor Unite a de
clarai că America va relua re- 
lațiile diplomatice cu Jttgosla- 
via.


