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Guvernul sovietic
împrumută României încălto «oo tone grâu

01. Dr. Petre Groza președintele Con
siliului do miniștri a primit cu ocazia șederii 
d-sale la Deva o telegramă din partea amba
sadorului Uniunii Sovietice la București.

In telegramă se spune că guvernul Uni
unii Sovietice a hotărit să mai acorde Ro
mâniei un imprumut de 100 000 tone grâu 
pentru aprovizionarea populației.

Astfel totalul cerealelor ce ne-au fost îm
prumutate de Uniunea Sovietică până in pre
zent se ridică la cifra de 600 000 tone.

ASPECTE 
Y din lupta pentru 
Ă refacerea 
'economică a țării

Ziarul „Scânteia” organul 
central al P. C. R. publică sub 
titlul „Aspecte din lupta pentru 
refacerea economică a țării” un 
articol semnat de tov. Vasile 
Luca secretar al C. C. hl P.C..R.

Autorul articolului desbate 
pe larg și demască atitudinea 
dușmănoasă a „istoricilor” și 
așa zișilor independenți față de 
măsurile preco nizate de F. N. 
D. măsuri menite să ușureze 
sarcinile mari cari apasă pe u- 
merii masselor largi populare.

Presa lor — spune tov. Va- 
siie Luca — atacă cit vehemen
ță guvernul Groza, protestează 
împotriva tuturor masurilor 
luate de guvern sau precon i- 
zate de F. N. D., protestează 
împotriva oricărui control din 
partea Statului asupra produc
ției și mai ales asuprai distribu
ției produselor industriale $î a- 
grare.

Anumiți industriași asaltează 
și amenință pe comisarul pre
țurilor cerând mereu ridicarea 
acestora. Anumiți comercianți 
ne amenință cu greva. Gan
gsterii bursei și ai pieții ne
gre antrr iează massa oomer- 
cianțikr mici și mijlocii pre
cum și pe micii industriași și 
meseriași în producția și co
merțul negru încercând să-i 
împingă la acțiuni pentru le
galizarea bursei și a pieții ne
gre, deși aceasta este împo
triva intereselor reale ale ace
stora.

Toate acestea fac parte din 
planul diabolic al reacțiunii de 
a înfometa poporul muncitor, 
massele salariaților și a le agi
ta apoi împotriva regimului de
mocratic.

(JontiDuara In pag. 3-a)

Noul plan cincinal și 
sindicatele sovietice

Zilele trecute a avut loc la 
Moscova Plenara a XV a a 
Consiliului Central al Sindica
lelor Sovietice. Pe ordinea de 
zi a figurat o singura che
stiune : sarcina sindicatelor în 
legătură cu pianul cincinal de 
refacere și de dcsvoltare a e- 
conomiei naționale a (J. R. S. 
S. Raportul asupra acestei che
stiuni l-a făcut Vasili Kuz.ne- 
țov președinț .lef Consiliului 
Central al Sindicatelor din U- 
niunea Sovietică.

Raportul a analizat pe scurt 
sarcinile principale ale planu-

Vizita d-lui John Mack în județul Hunedoara \ 
Entuziasta primire făcută deputatului laburist de populația județului nostru.
Cu d. Dr. Petru Groza printre plugari și muncitori. Cuvântările dd. Dr. Petru 

Groza și John Mack la Beriu... horă. In Valea Jiului
D. John Mac, deputat laburist în parlamentul brita- 

tiic care se află în România pentru a se informa asupra si
tuației dela noi, a întreprins în acest scop o călătorie prin 
țara noastră. Astfel, zilele tre cute d. Mac a fost oaspetele 
județului nostru. Vizita a const ituit un prilej pentru popula
ția județului nostru, <fe a-și manifesta sentimentele de dra
goste și prietenie pentru po porul britanic.

Sosirea la Deva
Pe peronul gării Deva, fru- 

frios împodobită cui' dirap'Pe, 
flori și lozinci, distinsul oaspe
te a fost întâmpinat de un nu
meros public în frunte cu re
prezentanții autorităților civile 
și militare și ai partidelorișî or
ganizațiilor politice democrati
ce. Au fost de față prefectul 
județului, primul președinte al 
Tribunalului din Deva, capii bi
sericii si comandanții unități
lor militare din localitate, pri- 
n’iartil orașului, câte o delegație 
a partidelor comunist, social- 
democrat, Frontul Plugarilor, 
Național Popular, și câte o de
legație a Uniunii Populare Ma
ghiare, Sindicate’or Muncito
rești și Comitetul Democratic 
Evreesc.

Pe marginea
> In urma vizitei făcute de atudea- 
i N democrați in Valea Jiului, o de- 
I legafie ne-a vizitat la redacție ru- 

gându ne aă publ cim articolul de 
mai jos aer ■ pintru minerii din 
Valea Jiului, de un grup din stu
denții vizitato i.

In sfârșit, ne-am întâlnit.
E greu să vorbești de întâl

nirea noastră fără să fii emo
ționat. Voi poate nici nu știți 
de cât timp am așteptat, acea- 

lui cincinal de după război, o- 
prindu-sc în special asupri 
problemei ridicăr i nivelului de 
viață materială și culturală a 
poporului.

Salariul mediu al muncitori
lor și funcționarilor va depăși 
în 195o cu 18 la sută nivelul din 
IQJ-o și el va spori odată cu ri
dicarea randamentului/ ■tnuncii. 
Noul plan cincinal prevede un 
nivel mai înalt de salarii pen
tru muncitori, ingineri și te

hnicieni din ramurile indust
riei grele, metalurgie, indust- 

(Cantlnuara in pag 3-a) 

■ La ooborîrea din tren dl. 
Mac a fost întâmpinat cu tra
diționala pâine și sare de că
tre primarul orașului, care în 
numele populației din Deva a 
urat distinsului oaspete bun so- 
țit. Au mai rostit cuvinte de 
bun sosit reprezentanții parti
delor comunist și social-democ- 
rat din localitate.

După prezentarea delegații
lor, dl. Mac a fost oaspetele 
d-lui prim ministru Dr. Petru 
Groza care se afla în localitate 
pentru a-și petrece sărbătorile 
în familie. După dejun dl. Mac 
însoțit de dl. prim-ministru a 
vizitat o serie de localități dir. 
județul nostru.

înainte de a vizita celelalte 

unei întâlniri mult așteptate
stă clipă. Speranța că ne vom' 
putea întâlni într’o zi strân- 
gându-ne mâna fără neîncre
dere și fără teamă a ținut în 
noi puterea dealungu|l anilor 
grei de crâncene persecuții și 
zile nenorocite.

Multe, s’au întâmplat în ul
timii ani: lupte sângeroase, pri
goniri crunte, adversități păti
mașe, ațâlări fără inimă șf fără 
milă. Acei cari trebuiau să' Stea 
alături au fost trimiși unul îm
potriva celuilalt. IErau ațâțați 
țărani și intelectuali impotriva 
inuncito: i!or, muncitori contra 
țăranilor, contra intelectualilor, 
contra tuturor cari a.i înțeles 
și și-au însușit năzuințele spre 
libertate șii |o viață mai bu
nă.

Azi știm că am fost amă
giți, că ne-au împins în luptă 
între frați, că acei cari n'ati 
putut să reziste momelilor și 
persecuțiilor și-au ridicat mâna 
împotriva acelora cari luptau 
pentru ei.

Minerii din Valea Jiului s’au 
purtat și atunci în mOd eroic. 
Dc departe noi vă urmăream 
lupta și cu inima plină de bu

localități,dl. Mac a făcut o 
scurtă vizită Organizației Fron
tului Plugarilor din localitate

Vizita la
In drum spre Hunedoara la 

Peștișul Mare populația satu
lui, bărbați, femei, bătrâni și 
copii, eșind în întâmpinare au 
Tăcut o caldă manifestație de 
simpatie oaspetelui străin și 
primului ministru.

La Hunedoara, după ce au 
vizitat Uzinele de Fier ale Sta
tului unde tnuncitorii în frunte 
cu directorul uzinei dl. ing.’Pa- 
raschivescu, le-au făcut o căl-

La Ghelar
Populația din Ghelar și îm

prejurimi,îmbrăcată în haine de 
sărbătoare a vtenit în număr 
mare în frunte cu muzica, să 
salute sosirea primului mini
stru al țării și a deputatului la
burist englez. Este pentru pri
ma dată când un ministru al 
țării a urcat până în Ghelar 
ca să stea de vorbă cu 'muncito
rii. La metingul ce s’a ținut 

curie am auzit că rezistați tu
turor mârșăviilor, tuturor ame
nințărilor, tuturor chinurilor, 
Am admirat lupta voastră, a- 
cca comportare prin care ați 
binemeritat numele de om, dc 
comunist. Ne era frică că nu 
veți putea rezista până la sfâr
șit. Acum nc-atn convins cu 
propriile simțuri de tot ceea 
ce s’a vorbit despic voi. A- 
cum vă vedem Ia luptălși mun
că. Ne încredem în voi. Vă 
multumjm întărirea crezului
fiostru. Vă mulțumim că ați în
tărit clanul nostru și ați dat 
forțelor noastre un nou impuls 
pentru un viitor mai frumos 
și mai bun.

Grupul Htudențllor excursioniști

A treia zi de paști d. Dr. Petru Groza 
a luat dejunul împreună cu M. S. Regele

Dl. Dr. Petru Groza preșe
dintele Consiliului dc miniștri 
ti fost în ziua de 23 Aprilie in
vitatul M. S. Regelui Mihai I. 
Ia Săvârșin jud. Arad unde au 
dejunat împreună.

Seara dl- Dr. Pptru JGnotzaiafa 

unde a stat de v orbă cu plu
garii i nteresându-se îndeaproa
pe de Stuația In

Hunedoara
duroasă primire, înalții oaspe
ți au vizitat castelul, lămuriri
le fiind date de dl. prim-mini- 
stru, dl. Mac, manifestând un 
deosebit interes pentru istoria 
acestei cetăți. f

Dela Hunedoara oaspeții au 
luat trenul muncitoresc până la 
R.etișoara de unde au urcat 
prin mină în vârful 'muntelui,fa 
Ghelar.

cu această ocazie după ce au 
vorbit pe rând reprezentanții 
partidelor și organizațiilor po
litice democratice și ai munci
torimii a luat cuvântul dlJ'John 
Mack, care a spus, întrețialtele:

Cuvântarea d-lui John Mack
„Nu m’am așteptat să am o 

asemlenea frumoasă primire din 
partea Dvs. Voiu duce cu mine 
în Anglia frumoasele cuvinte 
pe care mi le ați adresat. Sunt 
primul membru din par
lamentul britanic care am venit 
în România după războiul ce 
atrecut. Am venit ca să vă văd 
personal să văd condițiunile în 
care voi trăiți în această țară. 
Mă voiu înapoia în Anglia și 
voiu vorbi despre voi acolo. 
Sper că aceste două națiuni, Ro 
fiiânia și Anglia își vor da mâ
na împreună și cred că dacă 
ne vom cunoaște reciproc a- 
cest lucru se va înfăptui foarte 
curând”.

„Sa trăiască noua democrație 
românească!”

„Să trăiască primul ministru 
Dr. Petru Orloza !’’

Cuvintele d-lui Mack, au fost 
primite cu ropote de aplauze 
și ovațiuni de către cei iprezcnți.

(Continuare In p.g 2-n)

reîntors la Deva de unide a piel
ea* a doua zi la București.

Tot timpul șederii sale la 
Deva primul .ministru a primit 
diferite delegații de țărani și 
înuncitori cu care s’a întreținut 
cordial.



ZORI NQI

VIZITA
in

Cuvântarea d-lui
Luând cuvântul dl. Dr. Petru 

O roza a spus printre altele;
„Acum un an 

când am fost pus la locul unde 
m’au pus muncitorii din fab
rici, uzine și muncitorii de pe 
ogoare, aveam încă război. Am 
purtat acest război și am* 1 ajuns 
să-l închcem cu gloria cucerită 
de cei trei mari aliați Uniunea 
Sovietică; Marea Britanie și 
Statele Unite ale Americei. Am 
luptat și noi, armata noastră 
română, alături de ei și am bi
ruit pe Hitler în văgăuna lui 
la Berlin și ne-am eliberat lup
tând alături de marile armate 
aliate, Nordul Ardealului.

Comitetul de artă șt cultură 
din secția de educație politică 
de pe lângă regionala Vala Jiu
lui a P C R organizează un ma
re coacurs de piese teatrale. 
Ia vederea acestui concurs se 
dau următoarele subiecte i

1 Lupta țăranilor (mpqtrlva 
exploatării moșierilor.

2. Muncitorimea Inluptă pen
tru refacerea economică a țării.

Piesele concurente vor tre
bui să cuprindă unul din eele 
două swhleete de nil sus. A- 
eeste plece vor il trimese până

Am făcut ca în aceasta țară 
plugarul să ajungă la drepturi
le lui de a stăpâni pământul pe 
care-1 muncește. Voi nu aveți 
norocul de a locui pe șesuri 
unde pământul este roditor dar 
care era în stăpânirea moșie
rilor. Noi am ras de pe fața 
țării această ciocoime și cum 
știți, i-am confiscat moșiile și 
le-am dat celor ce li se cuve
neau, plugarului român.

Dacă războiul a fost așa 
mare, nu noi l-am făcut. Am 
pustiit în Uniunea Sovietică pâ
nă în Caucaz. Am pierdut răz
boiul și a trebuit să despăgu
bim. Să fim recunoscători gu
vernului și popoarelor sovie
tice în frunte cu generalissimul 
Stalin ca n’a cerut să-i întoar
cem nici a mia parte din pagu
ba ce ->m făcut-o în țara lor 
„Istoricii”, acești strigoi au cu
tezanța să vorbească de demo
crație. Apoi 23 de ani în Ro
mânia le-am cur.oscut democra
ția v’au înșelat ca sa 1e dați vo
tul. Lc-ați dat și v'ați dus la 
răsboiu din care ei au eșit îm
bogățiți. Avem încă lupte de 
dat dar avem încredere în bi
ruința și cauza noastră pentru- 
că niciodată roata vremii nu se 
mai întoarce înapoi. Ce a fost 
nu va mai fi daca d-voastră 
muncitorii dând mâna cu plu
garii veți ținea umăr la umăr. 
Dacă plugărimea nu se va mai 
desparți niciodată de proleta
riat de alianța voastră a plugari 
tor cu muncitorii, cu intelec
tualii luptători și progresiști, 
nu cu bancherii și moșierii bi
ruința va rămâne a voastră 
a poporului.

Vorbind despre dreptul fe
meilor la vot, dl. prim-ministru 
a spus: Noi am dat și dăm 
drept de vot femeilor, și o fa
cem cu bună știință și chib
zuială Femeea, mama, fiica, ea 
își apară căminul. Bărbații pot 
fi târâți în război dar femeile 
apără pacea. Noi nu vrem alt
ceva decât pace. Pace în țară, 
pace cu naționalitățile conlocui
toare, pace cu popoarele ve
cine, pace veșnică cu Marea U- 
niune Sovietică, pace cu An
glia și America.

Voi sunteți mici și puțini în 
acest vârf de deal dar și voi 
qontribuiți la clădirea păcii. O- 
mul să trăiască în ppțcjcț și 
să se bucure de munca lui.

Strigoii „istorici” mint d

D-lui JOHN MACK 
județul Hunedoara

(Urmare in pag. 3-a)

Dr. Petru Groza
va fi un nou război'între Uniu
nea Sovietică și Marea Brita- 
niei și America. D^t și în An
glia și în America este un popor 
muncitor și - muncitorii își 
dau mâna.

Ziceau că nu vom fi recuno- 
scuți, am fost recunoscuți șf de 
Anglia și de America.

Popularitate și simpatie
După masa comună dela ca- 

sinoul di 1 localitate, dl. prim- 
ministru și dl. Mac s’auipierd'ut 
In mijlocul mulțimii stând de 
vorbă cu plugarii, muncitorii, 
femeile și copiii, popularitatea 
primului ministru e foarte ma
re. El stă de vorbă cu toți ță
ranii ,vorbind ca dela egal, pe 
multi din cei bătrâni îi cunoaște 
fiind luptători vechi și-i chea
mă pe nume. Un țăran care se 
îngrămădește și el, îl trage de

La Beriu... horă
Pe seară, după ce s’au mâi 

oprit în câteva sate, distinșii 
oaspeți au ajuns la Beriu. Și 
aici, ca peste tot, lume multă 
șl entuziasmată. Dar aici popu
laritatea primului ministru a- 
tinge culmea. Incingându-sc ’o 
horă mare, primul ministru s’a 
prins și el numaidecât cu toate 
că trebue să fi fosf foarte obo-

ln Valea Jiului
Seara târziu, înalții oaspeți 

cu greu s’au despărțit de po
pulația satului care insista să 
mai i ărnână în mijlocul lor.

A doua zi dimineața, dUMac 
s’a deplasat la Petroșani pen
tru a lua contact cu muncitorii 
mineri. Cu toate că se aflase 
numai cu puțin timp înainte 
de vizita distinsului oaspete, la 
gară a fost așteptat de o mare

\ Peste 15.000 ha. însămânțate
'A

Xîntr’o săptămână în jud. Hunedoara
Insămânțările de primăvară 

'din județul Hunedoara conti
nuă prin munca asidua și con
știincioasă a harnicilor noștri 
țărani ajutați de frații lor*'mun
citori și guvernul de largă^con- 
centrare democratică. Iată re
zultatele de pe idtima sapta- 

2.500.000 metri 
pânză pentru 

populația nevoiașă
Pentru a veni în ajutoarca 

populației nevoiașe, guvernul a 
hotărît să se distribue popula
ției din județele în cari lipsurile 
sunt mai accentuate, 3o vago* 
ne bumbac sovietic și2 ,5oo.ooo 
metri pânză de ameriaă.

Distribuirea se va face prin 
cooperativele Institutului Na
țional al Cooperației.

Stăm la locul nostru până 
când ne ține poporul pentru- 
că poporul ne-a pus.

Aveți încredere în voi plu
gari și muncitori și vom face 
o țară unde să aveți de toate.

Cuvintele primului ministru 
au fost subliniate cu vii aplau
ze de întreaga populație care 
a participat la aceasta frumiolasă 
sărbătoare.

mânecă pentru a-i vorbi ceva 
mai la UI parte. Intre timp, dl. 
Mac se pierduse printre co
piii de școală cari veniseră să-i 
cânte cântece școlare și tine
rești.

La plecare, oaspeții nu s’au 
'mai întors prin mină ci au co- 
borît, peste deal însoțiți del po
pulație care i-a condus culmare 
alai până la o bună distanță 
în afară din sat.

bosit de alergătura de peste 
zi. Dl. Mac văzând entuziasmul 
sătenilor, simplitatea lor, su
fletul lor curat, s’a prins și el 
în horă, luat ca de un curent. 
Și a jucat. A jucat hora unirii, 
aicea dl. Mac s’a întreținut în- 
sârba, învârtită și altele. După 
aceea dl. Mac s’a întreținut în
delung cu plugari, femeile, ti
nerii.

mulțime. Dela gară dl. Mac a 
mers la casinoul muncitoresc 
unde a luat contact culreprezen 
fanții partidelor politice cărora 
Ie-a expus situația muncitorilor 
din Anglia.

După aceea dl. Mac a vizi
tat m na Petrila interesându-se 
de condițiunile de muncă ale 
tninierilor

C. Magdalin

mână a însămânțărilor din ju
deț :

Grâu 879
Secară 53
Orz 872
Ovăz 2972
Porumb 2727
Floarea Soarelui 93
Cânepă 2o8
In J5
Trifoi 6593
lucerna 491
Porceag 931
Porumb nutreț 1
Cartofi 3o84
Sfeclă nutreț 25
Ceapă 87
Legupc diferite 187
Grădini de legume 353 ha.
Total săptămânal 19.573 ha.
Muncile de primăvară sunt 

în plină desfășurare iar ploile 
generale căzute cu ocazia săr
bătorilor dau un ajutor de ne
prețuit plugarilor în munca lor 
patriotică pentru asigurarea 
pâinci poporului întreg.

LUPTA FEMEILOR
pentru pace și progres

Pacea lumii este problema 
primordial care preocupă astăzi 
întregul univers.

Toate țările mari și mici au 
simtit din plin dezastrul pe care 
războiul fascist l-a adus între
gii omeniri. Deaceea popoarele 
însetate de libertate și animate 
de acelaș năzuinți de mai bine 
dându-și mâna luptă pentru 
crearea unei unități desăvârșite 
chezășia unei păci durabile.

Femeile care alături de băr
bați au apărat cu aceiași ar - 
'doare independența patriei lor 
contra, cotropitoiilor naziști, au 
dat dovadă în fața lumii de 
vitejia și spiritul lor d'e sacri
ficiu.

Enoicile femei din U. R.. S. 
S. Jugoslavia, Bulgaria, Alba
nia, Franța, Norvegia și din 
alte țări au câștigat simpatia 
și admirația tuturor oamenilor 
progresiști. Astăzi în toată lu
mea femeile democrate luptă a- 
lături de bărbați pentru stâr
nirea resturilor fasciste și re
acționare doi itoare și uneîtitoa- 
re de noi războaie.

Astăzi orice femeie intelec
tuală, muncitoare în fabrică 
sau pe ogor datorită regimu
lui democrat se bucură de ace- 
leaș drepturi ca și bărbații și 
știe să lupte și să muncească pt. 
ă sprijini guvernul cu adevă
rat al poporului apărătorul in
tereselor masselor largi ale po
norului.

Iată de ce se pune și pen
tru noi chestiunea care se pune 
în toate țările care au suferit

\lieetiing femenin la Deva
Au fost împărțite haine copiilor orfani din 
Păclișa dăruite de Soc. Femeilor Ortodoxe
In ziua de 24 Aprilie a. c. 

în sala cercului civilo - militar 
din Deva a avut locitin m|eeting 
femenin la caic au participat 
loate organizațiile fenienine din 
cadrul Federației Femeilor De 
mociate din Rpmânia.

A participat și un număr de 
copii orfani de război dela că
minul Păclișa.

După ce delegatele tuturor 
organizațiilor au scos în evi
dență importanța ce trebue a- 
aordată săptămânii copilului, 
s’au impărțit haine, dăruite de 

Mare concurs de piese teatrale

depe urma fascismului. Încotro 
mergem? Prin democrație spr» 
progres? Sau înapoi spre re
gimurile de teroare sprp aceiaș 
stare de sărăcie a masselorplar- 
gi spre robie? Răspunsul e- 
ste următorul! Noi vrem să 
mergem spre progres liberta
te și pace pentru care s’au fă
cut atâtea sacrificii.

Mamele surorile și soțiile nu 
vor putea uita așa repede j«- 
lea și lacrimile pe care le-au 
vărsat timp de 5 ani pentru 
a se mai lăsa iarăși târâte în 
prăpastie. Dacă în timpul răz
boiului glasul femeilor cari au 
strigat disperate că nu mai vor 
război nu a fost auzit astăzi 
glasul a celor osutădouăzeci și 
și cinci de milioane de femei 
care strigă „vrem pace” va fi 
auzit.

Unitatea lor închegată la 
Congresul Mondial Femenin 
dela Paris va fi o chezășie a 
păcii întărită și mai mult prin 
crearea în fiecare țară a/Eede- 
rației Democrate a Femeilor 
care vor munci fără r'/t o- 
dihnă folosindu-se de drepturi
le lor pentru consolidarea de
mocrației, pentru asigurarea u- 
nui viitor fericit! generațiilor 
viitoare.

Marii Stoioa

Cititi si răspândiți
, ZORI NOI“

Soc. Femeilor Ortodoxe, co
piilor prezenți dela căminul Pă
clișa.

S’a hotărît efectuarea unei 
colecte în bani, îmbrăcăminte 
și alimente în cadrul săptămâ
nii copilului și o chetă în zilele 

’de 28 și 2Q Aprijie^a. c.

livia Vamos
și

Dr. Mircea Alexiu
căsătoriți

Sibiu 30 Martie 1946

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

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

Un premiu I In valoare de 
1 oo.ooo lei.

Un premiu II in valoare de 
50,000 lei

Trei premii 111 ia valoare de 
2o,ooo lei flecare.
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Mare adunare publică a F.U.M. la Teiuș
_ —_—   .....

In ziua 23 Aprilie 1946, în 
Sala Sindicatului C. F R., din 
Teiuș a avut loc o ședință pu
blică a F. U. M. din localitate 
la care au luat parte sute de 
muncitori, țărani și intelectuali.

Ședința a fost deschisă de 
tov. R.ațiu Adrian salutând a- 
dunarea î,i numele celor două 
partide muncitorești, după care 
a dat cuvântul tov. I isp. Albu 
Ioan care a vorbit din partea 
Pa-t duiui Sorial-Democrat de
spre importanța Frontului Li
nie Muncitoresc.

A luat țapoc uxâ.atul tov. Bel- 
dean Ioni din partea Partidului 
Comunist Român, făcând un 
mic rezumat asupra trecutului 
clasei muncitoare după care a 
arătat situații internă și ex
ternă a țării noastre.

Din partea Sindicatului C. F. 
R.. Teiuș-Coșlariu a vorbit tov. 
Ciclăcean lom care a spus că 
datorita celor două partide 
muncitorești cari compun F. U. 
M am avut posibilitatea să ne 
organizăm în sindicate, câști
gând drepturile muncitO'Csti.

Tov. Rațiu a mulțumit adu
nării, îndemnându-i pe t oți de 
a se încadra î.i cele doua par
tide munciiC.-ești.

Noul plan cincinal și sindicatele sovietice
ria carboniferă și petroliferă.

Vasili Kuznețov a subliniat 
că fiecare sindicat trebue să a- 
nalizeze cauzele u o- eventuale 
neîndepiiniri a hormelo'r' de 
muncă de către muncitori, ce- 
eace le micșorează salariul și 
să ceară administrației să ia 
măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de munca și crește
rea randamentuțpi ei.

Sindicatele vor lupta pentru 
un progres tehnic tot mai,mare 
în toate ramurile eco-omiei na
ționale, pentru idoplarea și fo
losirea complecta a tuturor me
canismelor, care ușurează mun
ca muncitorilor. Raportorul a 
chemat sindicatele să stea în 
fruntea întrecerilor socialiste 
pe întreaga Uniune pentru îm
plinirea și depășirea prevede
rilor celui de al patrulea plan 
cincinal. El a mai vorbit de
spre câmpul larg de activitate 
'care >.e deschide acum comisii
lor depe lângă comitetele sin
dicale centrale, regionale și de 
de pe lângă fabrici și uzine în 
ce privește invențiunile și ra 
ționalizarea muncii de către 
muncitori. Aceste comisii sunt 
chemate să contribue la des- 
violtarea inițiativei creatoare a 
muncitorilor, să-i ajute la reali
zarea propunerilor de invenții 
și de raționalizare și să supra
vegheze premierea autorilor a- 
cestora.

Creșterea randamentului 
muncii va fi fără îndoială usu-

La închiderea ședinței, au 
rulat două jurnale și filmul 
„Patrula Aerului”.

In tot cursul adunării a'dbm- 
nit un spirit de încredere și

Alianța dintre muncitori si țărani
J 3 ’

se sudează tot mai tare
Muncitorii din Valea Jiului, în mijlocul țăranilor 

din comuna Coroești

O echipă de muncitori din 
Vulcan s’a deplasat în zilele 
libere în Corn. Coroești repa- 
rân d și distribuind unelte ță
ranilor.

Au reparat 3 pluguri punân- 
du-le grinzi și coarne noi, 7 
pluguri, 1 grapă, au sudat u- 
fieltele mărunte și au făcut re- 
parațiuni mai mari. S’au do
nat d^asemenea mai multe u- 
nelte ca: cuțite lungi pentru 
plug și cuțite late de|oțel. Unele 
unelte cari ii’au putut fi repa
rate pe loc, au fost transporta
te la atelierele din Aninoasa, 
unde muncitorii din Vulcan Ie 
vor repara.

Dăm mai jos numele unui

Urmare din pag. I-a 

rată de marele program de 
pregătire de cadre de munci
tori și de ridicare a calificației 
lor, prevăzute de plan. Chiar 
în întreprinderi și in diferite 
școli de cursuri 13 •miiioane 
Ooo de mii de oameni își vor 
perfecțona calificația. Vor mai 
Ti pregătiți 7 milioane, 7oo mii 
de noui lucrători. Sindicatele 
vor crea zeci de mii de școli 
Stahanoviste cu termen scurt 
de studii, în care muncitorii cu 
mare experiență își vor îm
părtăși experiența muncitori- 
lor mai puțini calificați.

Noul plan cincinal prevede 
cheltueli de cel puțin 5 miliar
da ruble pentru îmbunătățirea 
sistemului de ocrotire a muncii 
și a măsuri’or de protecție a 
muncii.

Noul plan cincinal prevede 
‘refacerea și construcția a 72 
milioane 4co mii de metri pă- 
trați de clădiri în orașielcțși co
loniile muncitorești. In afară de 
aceasta se prevede a se mai 
construi 12 milioane de metri 
pătrați de clădiri prin mijloa
cele proprii ale muncitorilor și 
funcționarilor, cărora li se vor 
acorda credite de stat pe ter
men lung. Vasili Kuznețov cre
de că Plenara a XV-a a Con
siliului Central al Sindicatelor 
Uniunii Sovietice trebue să cea
ră dela ministere ca construcția 
de clădiri să meargă paralel 
cu construcția de întreprinderi 
industriale și să nu rămână pe 

voință de luptă pentru conso
lidarea F. U M. coloana ver
tebrală a unității naționale și 
a unității de luptă a forțelor 
democratice.

grup de muncitori cari au în
țeles că prieterfia între munci
tori și țărani trebue să se ma
nifesteze prin fapte și care 
făcând parte din echipa de1 mai 
sus au reparat uneltele țărani
lor, unii din ei prestând până 
în prezent și 3 — 4 schimburi 
la țară:

Kiecs Petru, Ravasz Ludo
vic, Loy Wilhelm, Tekus Mi- 
hai, Cervenschi Ludovic, Fo- 
'dor Ludovic, Sicoi Nicolae, Pe- 
ter Qergey, Orban Andrei, 
Vlădulescu Adalbert, Ingling 
Antoniu, Kâdas Geza, Rițan Iu- 
liu, Șioomaș ’Emeric, Lengyel 
Adam, Stolea Avram', Lasso 
luliu, Onisie Ioan.

al doilea plan. Noul plan cin
cinal prevede io îmbunătățire 
mai mare a asigurărilor sociale 
și a asistenței medicale a oa
menilor muncii, ca și o lărgire 
a rețelei de sanatorii șil’de case 
de odihnă. Conform planului 
se prevăd cheltueli pentru a- 
sigurările sociale de 62 miliar
de 7oo milioane ruble, adica, cu 
27 miliarde 8oo milioane ruble 
mai mult decât era alocat în 
al treilea plan cincinal.

La sfârșitul anului 195o nu
mărul locuitorilor în casele de 
Odihnă și î.i sanatoriile sindi
catelor va fi întreit. In (J946 vor 
fi trimiși în sanatoriile șLcaSele 
de odihnă ale sindecatelor 1 
milion și jumătate de muncitori 
și funcționari.

Sindicatele prevăd construc
ția în noul plan cincinal a cel 
puțin 35o de noui palate ,‘de cul
tură și cluburi. La sfârșitul a- 
nului 195o sindicatele vor nu- 
înăra 69oo de palate de cultură 
și cluburi. Se va lărgi mult 
rețeaua de biblioteci, cinemato
grafe și posturi centrale de ra- 
diorecepție.

Terminându-și raportul, to
varășul Kuznețov a subliniat că 
sarcina principală a sindicate
lor sovietice în momentul de 
față este lupta pentru îmbună
tățirea condițiilor materiale de 
trai al muncitorilor și funcțio
narilor, ajutarea lor lă îndepli
nirea celui de al patrulea plan 
cincinal. )

Proclamația de 1 Mai 
a Federației Mondiale Sindicale adresată ■ 

proletariatului din toată lumea
PARIS. Fedrația Mondia

lă Sindicală, cu sediul la Paris, 
care întrunește peste 65 mi
lioane de muncitori din toată 
lumea, organizați în sindicate, 
aiansat o proclamație <fe 1 (Mâi 
către întreaga muncitorime din 
lume.

Proclamația Federației Mon
diale arată sacrificiile enorme 
aduse de muncitorimea de pre
tutindeni pentru doborîrea pu
terilor fasciste Aceste jertfe o- 
bligă muncitorimea să lupte și 
pe mai departe cu toată vigoa
rea contra rămășițelor fasciste 
cari amenință pacea.

Apelul mai proclamă nece

Calea ferată dispune de mijloace sufi
ciente pentru transportul mărfurilor

Direcțiunea generală C.F.R. 
aduce la cunoștința celor inte
resați următoarele: Se aduce 
la cunoștința generală că în 
prezent calea ferată dispune de 
mijloace suficiente pentru tran
sportul mărfurilor ce se predau 
spre expediere pe CFR și că 
Orice vagon comandat la sta
ția de încărcare se pune la di
spoziție în maximum' 5 zile de
la data comandării vagonului.

Mărfuri distribuite Jv
cu ocazia sărbătorilor în corn. Bârcea-Mare

Cu ocazia Sărbătorilor, în 
Comuna Bârcca Mare au fost 
distribuite locuitorilor de către 
primăria comunei, zahăr, sare 
și petrol.

Locuitorii din Bârcea Mare 
bunt mulțumiți înțelegând că 
astăzi cu toate că trăim iclipt de

Aspecte din lupta pentru refacerea 
economică a țării

Urmare din pag. 1-a

Cum se manifestă — se în
treabă autorul articolului — a- 
cest sabotaj economic cu un 
ascuțit caracter politic reacțio
nar?

Tov. Vasile Luca enumără a- 
poi o serie de metode între
buințate de cercurile reacționa
re, ca; crearea de panică și 
neîncredere în leu prin ahumite 
operații la bursa neagră bine 
organizate și finanțate de cer
curile interesate piovocându-se 
artificial devalorizarea 'leului, 
încercările de a folosi diferența 
între prețuri și salarii provo
cată în bună parte d’ei*bi pentru 
a agita la acțiuni greviste pen
tru ridicarea salariilor.

Oamenii politici care au îm
pușcat pc muncitorii de la Lu- 

sitatea unității clasei muncitoa
re, care este singura chezășie 
a libertății și propășirii popoa
relor de pretutindeni.

"Vorbind despre regimul fa
scist din Spania, proclamația 
cere ca marile puteri să ia cele 
mai energice măsuri pentru e- 
liberarea poporului spaniol de 
sub regimul sângeros al opre- 
siunei fasciste. i

Proclamația se încheie cu un 
apel stăruitor ca 1 Mai, Ziua 
Muncii, să se desfășoare pretu
tindeni sub semnul luptei an
tifasciste și a unității desăvârși
te a clasei muncitoare din'toată 
lumea.

In consecință pentru asigura
rea în mod curent, a nevoilor 
Vieții economice, invităm pe 
toți transportorii ce au mărfuri 
de transport pe C. F. R., să 
comande la stațiile de încăr
care numărul de vagoane ce 
le sunt necesare, și care) vagoa
ne li se vor pune la dispoziție 
în mOd curent în termenul pre
cizat mai sus.

grea cumpănă, până când nu 
vom1 lupta să nimicim cu de
săvârșire „bursa neagră” și sa
botajul organele de stat demo
cratice s’au îngrijit ca din pu
ținul cât avem să se facă di
stribuția rațională și acolo un
de nevoile sunt mai mari.

peni și Orivița pentrucă îndră- 
sniseră să ceară drepturile la 
viață, un salariu cu care să 
poată cumpăra și ei ceva'atunci 
când magazinele și depozite- 
?e Crau pline cu tot felul de 
bunuri iar muncitorii erau tot 
zdrențăroși, mâncau mămăligă 
cu ceapă și șpmau cu sutele 
ele mii — aceiași oameni poli
tici astăzi au devenit deodată 
„apărătorii” salariaților agită 
la greve și desordini. Șj'fac lu
crul acesta astăzi când dup.i 
bn războiu pustiitor, se cete 
dela toți, dela muncitor, țăran, 
fabricant și bancher, să depună 
toate sforțările pcntiu ridicarea 
producției, astăzi când suntem 
nevoiți să strângem cureaua să 
muncim și șă refacem1 țara.'

(Continuare In numărul viitor)
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Joi a început la ParisDE CE TREBUE 
LICHIDAT 
regimul fascist 

din Spania
Politica externă și internă 

a Spaniei confirma în mod C- 
locvent caracterul fascist al ă- 
cestui regim. Oricare ar fi me
todele de camuflaj, oricare ar 
fi încercările făcute, ele nulsunt 
capabile de a induce ,în enoare 
opinia publică mondială asupra 
naturii acestui regim. Organi
zația Națiunilor Unite trebue să 
ia măsuri contra acestor fas
ciști cari au cauzat mari pier
deri de vieți omenești și de 
materiale.

R,egimul Franco ieste succe
sorul lui Hitler și Mussolini.i In 
timpul celui de-al doilea răz
boi mondial, Franco aliat cre
dincios al lui Hitler și Musso- 
lini, a înăbușit republica spa
niolă care era dezarmată.

Franco a trimis „divizia al
bastră” pentru a lupta contra 
armatei Roșii pe fronbil de 
•Est, ducând astfel alături de 
Germania războiul contra U- 
niunii Sovietice și Națiunilor 
Unite.

Participarea Spaniei la al 
doilea război mondial nu s’a 
'limitat numai la trimiterea de 
contingente armate spaniole pe 
frontul de Est. Franco al pus la 
dispoziția Germaniei și Italiei 
materii primțe d*” importanță 
strategică.

Numeroși criminali de război 
care urmează să fie judecați'de 
Tribunalul Internațional au gă- 
^it adăpost în Spania lui Fran
co. In afară de aceștia, un ma
te număr de mari industriași 
germani s’au refugiat în Spa- 
"nia, unde au desfășurat o in
fluență eoonomjdăl considera
bilă. Valoarea întreprinderilor 
germane din Spania este eva
luată la loo milioane lire ster
line.

Înainte de declararea celui 
de-al doilea război mondial. U- 
munea Sovietică ia a, tras a- 
tenția popoarelor iubitoare de 
pace asupra pericolului fasci
st. Din nefericire avertismen
tul și apelul guvernului sovie
tic nu a găsit eooul dorit la 
șefii guvernelor din acel mo- 
fnent. Politica de r.eînfervenție 
al cărei promotor» au fost 
Chamberlain și Daladier a a- 
vut un rezultat catastiofal r a- 
tă fiind această situație. Națiu
nile Unife au datoria sa nu ad
mită repetarea unei asemenea 
greșeli de neiertat Hidra fas
cistă trebue extirpată, pentru a 
se elibera omenirea de această 
vermină.

Din discursul rostit de Andrei 
GromJko in ședința Consiliului 

de Securitate

Conferința miniștrilor de 
externe ai marilor puteri

PARIS. Pregătirile în vede
rea conferinței miniștrilor de 
externe ai celor patru mari pu
teri s’au țermminat.

Dl. Byrnes ministrul de ex
terne al Statelor Unitea plecat 
cu avionul din Washington la 
Paris. D-sa este însoțit de 
senatorii Tom Connally și Va- 
ndenberg.

Dl Bevin a plecat din Lon
dra Joi iar delegația sovieti
că a părăsit și ea Moscova. 
In fruntea rei se află Molotov 
ministrul de externe al Uniunii 
Sovietice și Andrefi Vășinski, 
ministrul adjunct.

Se crede că miniștrii de e- 
xterne vor avea o primă în
trunire neoficială.

înainte de a părăsi Statele 
Unite, senatorul Connally și-a 
exprimat speranța că delega
ția americană va ajunge lă la 
înțelegere complectă cu repre
zentanții Franței, Angliei și U- 
niunii Sovietice în ce privește 
chestiunea tratatelor de pace 
cu Italia, și țările foste sate
lite ale Germaniei.

Chestiunile principale vor fi 
reglementate și adjuncții mini
ștrilor de externe care lucrează 
în legătură cu aceste chestiuniO delegație a Femeilor Democrate Franceze 
în frunte cu dna Eugenia Cotton 

a sosit la Moscova
MOSCOVA. — La Moscova 

a sosit o delegație a Uniunii 
Femeilor Democrate Franceze 
compusă din 11 fruntașe ale 
mișcării democratice femenine 
din Franța, condusă de d-na 
Eugenia Cottonpreședinta Fe
derației Mondială a Femeilor 
Democrate.

La sosire d-na Eugenia Co

PARIS. Joi la orele 18 se deschide prima ședință a Confe
rinței miniștrilor afacerilor streine ai celor patru mari puteri. Ac
tivitatea va începe printr'o reuniune a adjuncților miniștrilor de 
externe cari vor discuta chestiuni cu caracter procedural. Se aș
teaptă ca prima ședință să fie consacrată fixării ordinei de zi.

Delegația franceză va fi condusă de d. Bidault, cea ameri
cană de d. Byrnes, cea sovietică de d. Molotov și cea britanică 
de d. Bevin.

din Septembrie 1945, vor pu
ne Ia punct amănuntele tratate
lor ce vor fi supuse apoi ce
lor 14 națiuni interesate.

Senatorul Connally a decla-

Delegația Sovietică la conferința miniștrilor 
de externe va fi condusă de Molotov

PĂRIS. — Delegația Sovieti
că la conferința celor patiu'mi- 
fiiștri de externe va fi condu
să de Molotov care va 'fi asistat 
tle către A. I. Vâșinski, Deca- 
nozov, miniștri adjuncți Ia a- 
facerile streine, Novikov, am
basadorul sovietic la Washing-

La Berlin a avut loc

Primul congres al partidului muncitoresc unificat
Lupta fratricidă dintre socialiști șl comuniști, oare a durat peste 30 ani, a luat sfârșit
BLR.L1N. — In prima zi de 

Paști a fost deschis la Berlin 
congresul partidului unic so
cialist, care a ratificat fuziunea 
munist într’un singur partid al 
unității muncitorești.
Partidului Socialist cu cel Co- 

Conducătorul Partidului So
cialist din zona sovietică, a a- 

tton, a făcut următoarea decla
rație corespondentului ziarului 
„Pravda”:

„In Franța sunt foarte mulți 
doritori, de a vizita Uniunea 
Sovietică dar de acest prilej 
fericit s’au putut bucura numai 
11 femei. In Uniunea Sovietică 
vom vedea ceeace fiecare din 
noi voia de mult să vadă”. 

rat în încheere: „Succesul con
ferinței este foarte important 
pentru cauza păcii și vom de
pune toate sforțările pentru a 
atinge țelul propus”.

ton, Kopirew, șeful departa
mentului Europei Occidentele 
din ministerul de externe, Law- 
ricev, consilier de ambasadă și 
Gussev, care a jucat rol’ de su
pleant de ministru de externe 
la conferința d'ela Lancester 
House dela Londra.

rătat că prin fuziunea celor 
două partide muncitorești se 
pune capăt unei lupte fratrici
de, care a făcut posibilă ve
nirea la putere a nazismului 
și a fascismului. Visul secular 
al muncitorimii (germane a fost 
astfel împlinit.

A vorbit apoi, șeful comu
niștilor, care a declarat căHnoul 
partid unificat trebue să devină 
partidul masselor populare, sin 
gurul capabil să realizeze de- 
nazificarea Germaniei, Wigu-

Revindicările
FRANȚEI

Declarațiile lui
PARIS. — Maurice Thorez, 

ivcepreședintele al consiliului 
de miniștri francez, într’o cu
vântare rostită la comitetul 
central al partidului comunist 
Dv ninică seara, a expus urmă
toarele patru puncte:

CHESTIUNEA®
Iranului menținută [pe 

ordinea de zi 
0 declarație a d lui GROMÎCO

NEWj YQR.K. I— Consiliul de 
Securitate s’a pronunțat în sen
sul menținerii pe ordinea de zi 
a chestiunei iraniene, împotri
va părerilor delegaților Uniu- 
nei Sovietice, și Franței și a 
secretarului general al ONU-u- 
lui.

Gromîco a declarat că de
legația sovietică socotește de
cizia Consiliului de Securitate 
ca fiind contrară Chartei Națiu
nilor Unite și că în consecință 
delegația sovietică nu va par
ticipa la viitoarele deliberări în 
afacerea Iranului.

rând astfel unitatea țării.
Cei doi fruntași au fost aleși 

apoi șefi jai noului partid. (
Ziarul sovietic „Steaua R.o- 

șie” cOmentind fuziunea, decla
ră că acest eveniment reprezin
tă o etapă importantă pe calea 
democratizării Germaniei și că 
nu mai lorbii sau cei interesați 
a zădărnici denazificarea, pot 
afirm'a că fuziunea s’ar fi 
făcut în urma unor ingerințe 
sau cu desconsiderarea princi
piilor democratice.

Maurice Tborez
j. Franței lurmtează să S~ atri- 

bue o treime din flota italiană 
cu titlul de reparații; r

2. O uniune vamală și eco
nomică în ce privește Saar-ul 
și Franța;

3. Internaționalizarea R.uhr- 
ului;

4. O ocupație prelungită în 
R.enania.

Referindit-se în general la 
politica externă a Franței, Tho- 
rez a spus:

„Trebue să fim uniți atât cu 
aliații noștri ocidentali, cât și 
cu aliații noștri orientali.

In ce privește pe aceștia din 
urmă, țările în afară de Uniu
nea Sovietelor, cu care noi a- 
vcm legături tradiționale sunt 
Polonia, care, în ciuda celor 
Io milioane de victime ale sale 
și a pustiirilor de neînchipuit 
p care lc-a suferit, examenea- 
ză actualmente posibilitatea de 
a se trimite cărbuni, în Ceho
slovacia, UngațriaQ ,Bulgariă, 
IJoinâtiia și Jugoslavia.

InȘrinMrtB jad. Hmadoara


