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OHBflN ai P. C. K. PENTRU JUDEȚUL HUHEDDnHfl
In cei trei ani de colaborare

Am creiat condițiunile pentru a trece la realizarea 
unității politice, organizatorice și ideologice a

clawei muneitoaire
a spus tov. Gh. Vasilichi la deschiderea Congresului P. S. 0.

Suntem convinși că muncitorimea se va găsi într’un singur partid, 
sub faldurile unui singur steag, luptând pentru 
o țintă comună: SOCIETATEA SOCIALISTĂ

BUCUREȘTI 5 (Radio) — Ședința festivă a congresului Par
tidului Sedai Democrat a fost deschisă azi dimineață in aula Fa
cultății (le Drept din Capitală in prezența d-lui prim-ministru Dr. 
Petru Groza, a membrilor birourilor politice ale Partidului Comu
nist Român și Partidului Sociai-Democrat și a delegaților streini.

Rădescu.

Deschizând ședința, tov. Șer- 
ban Voinea a dat cuvântul tov. 
Braeșter, care in numele orga
nizației Capitalei a P.S D a des 
■bis CoDgresul. D t,a a subliniat 
lupta unită a Partidului Social 
Democrat șl Partidului Comunist 
Român sub guvernările reacțio
nare de după 23 Augurt, eând 
Împreună oele două Partide au 
fefruntat gloanțele lui

Sarcina Congresului P S. D.: 
găsirea mijloacelor practice 

pentru înfăptuirea unității 
muncitorești

Urmând la tribună tov. Șer- 
ban Voinea a vorbit in numele 
biroului politic al P.S.D. D-sa a 
atras atențiunea că sarcina esen
țială a acestui GoDgres este să 
găsească mijloacele practice pen
tru înfăptuirea unității politice, 
«rganizstorice și ideologice a so
cialiștilor și comuniștilor din țara 
noastră. Vorbitorul a atras aten
țiunea asupra importantei pe care 
a reprezintă unitatea clasei mun
citoare.

.Dacă am cunoscut fas
cismul și răsboiul, a spus

Nu mai vrem să fim teatru de război pentru imperialiști 
Deacea mergem acum înainte și mai strânși și

PORNIM HOTĂRÂȚI SPRE REFACEREA 
UNITĂȚII DEPLINE INTR’UN PARTID UNIC MUNCITORESC

— a declarat tov. Vasile Luca la un uriaș meeting din Capitală —
Vineri a avut loc in Piața Universității din Capitală un uriaș 

meeting la care peste 300 000 cetățeni ai Capitalei au ridicat gla
sul lor de protest față de focarui de război întețit in Grecia de 
monarho-fasciști, cu ajutorul imperialiștilor ațâțători la război.

Luând cuvântul la acest uriaș meeting, tov. VASILE LUCA, 
secretar al P. C. R, a declarat intre altele:

^înarmarea Greciei 'de către 
imperialismul american ți de 
foițele militare ale imperialis
mului englez, care n’au de 
gând să părăsească Grecia, ca 
re susțin pe monarho-fasciști* 
e îndreptată nu numai Împotri
va poporului grec, ci e îndiepta- 
tă împotriva popoarelor veci
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DESPRE PREȚURI

Șl IMPOZITE

dsa aceasta se datorește 
faptului că am cunoscut 
înainte sciziunea celor două 
partide muncitorești.(Întrea
ga asistență sacadează U- 
NI-TA-TE!

(Continuare în pag. 3-a)

In cadrul unui mare meeting

Scpulațta |uclefului Hunedoara 
a înfierat acțiunea criminala a provocatorilor 

fasciști «lela Școala Normala din ^Deva 
0 uriașă manifestare de simpatie la adresa marei noastre prietene Uniunea Sovietică

ReacțiuDea din Deva șl-a ară
tat din nou colții otiâviți, încer
când prin câteva elemente ire
sponsabile — la dosul cărora se 
ascund insă cozi de topor con
știente, adversari inverșunați ai 
democrației și progresului duș
mani de moarte ai poporului, 
rămășițele reacționare-fasciste — 
să provoace, să ațâțe, să tulbure 
liniștea și Înțelegerea ce s'a așter-

ne Greciei, împotriva democra
țiilor jnoui, împotriva democra
ției populare dela jioi, dease- 
menea împotiiva popoarelor din 
Orientul Mijlociu, care se ri
dică Ia luptă pentru libertatea 
națională și socială”.

După ce a arătat că nu numai 
țările «nici sunt amenințate de

Tov. Gh. Vasilichi

nut șl desăvârșit Intre noi și ma
rele nostru prieten șt susținător 
din Rățărit, puternicul stat socia
list sovietic.

. .. Au Încercat nemernicii dar 
nu le-a reușit. N'au reușit decât 
să-și atragă indreptăț ta ură a 
poporului ind'gnat că năpârcile 
Încearcă iarăși șă 1 muște. Și po
porul acesta vigilent, conștient și 
muncitor, gt'a oricând să-și a-

imperialism ci și țări ca Anglia 
și Franța, care sunt supune do
minației dolarului, tov, Luca a 
continuat:

Nu pe acest drum va nferge 
poporul posfru. El vrea liber
tate independență.

,,Poporul nostru, clasa mun
citoare știe, simite, a trăit «x- 
periențe țstorice tragice șl nu
mai vrea să repete trecutul. Nu 
mai ivrem să fim’ teatru de răz
boi pentru imperialiști, nu mai 
vrem să fim carne de tun pen
tru scopurile lct războinice. De-

Continuare in pag 4-a

Nu mai este azi un secret 
pentru nimeni faptul că după 
primele săptămâni de stabili* 
zare — timp în care exista o 
lipsă de numerar pe piață, — 
au început să apară în vitrine, 
piață și restaurante prețuri 
noui mai ridicate decât cele 
din ajun.

Lumea neinițiată în tehnica 
formării prețurilor a început 
să comenteze defavorabil acest 
lucru în sensul că nouile pre
țuri formează preludiul infla
ției care va începe din nou 
în curând. N'au lips t desi
gur din aceste combinații nici 
cei într'adevăr interesați ra pre
țurile să se ridice peste cos
tul real al mărfii ajutând la 
difuzarea svonurtlor în această 
direcție.

Partidul Comunist Român 
inițiatorul stabilizării monetare, 
partid care și-a luat în fața 
poporului angajamentul de a 
menține această stabilizare fă
cută în interesul masselor largi 
populare a început imediat 
studierea problemelor ivite, pro
punând măsurile de îndreptare 
acolo unde s'au făcut greșeli.

Cine a urmărit cu atenție 
ziarele partidului care exprimă 
punctul său de vedere a pu
tut vedea că Partidul nostru 
a luat atitudine împotriva ten
dinței înguste a unor autori
tăți de a fixa prețuri reduse

pere cu orice preț cuceririle de
mocrate și prietenia vecinului din 
Răsărit, s'a ridicat ca un uragan 
măreț, pornind din Cugir și Si- 
meria, din Călan șl Hunedoara, 
din Dobra și lila, din Brad, Cris- 
cior și Baia de Criș, spre ceta
tea Devei, să ceară cu dârzenie 
o exemplară sincțiune pentru cei 
ce vor să-l târască din nou spre 
mizerie șl dezastru.

Poporul Hunedorean și-a spus 
răspicat cuvântul. El vrea să fie 
lăsat in pace ca să-șl poală con
tinua liniștit drumul spre lumea 
cea nouă.

Poporul Hunedorean i|i cu
noaște vrăjmașii și în marea a- 
dunare din piața capitalei județu
lui a cerut insistent pedepsirea 
Iul MaDiu și a elicei sale, das
călii celor trei derbedei ce-au 
murdărit pereții din sala festivă 
a școa'ei Normale — unde pre
gătise A.R.L U S.-ul o serbare — 
cu lozinci antidemocrate și antl- 
sovietice și au rupt tablourile ge- 
neralissimului Stelin, ale lui Le- 
nin și Marx.

Și cuvântul poporului trebue 
ascultat pentrucă astăzi poporul 
știe ce vrea.

D. A. B.

(Continuare in pag, 2-a) 

produselor țărănești și care 
aruncau urmările stabilizării pe 
spinarea producătorilor dela 
sate. Și în mare măsuri, 
aceste greșeli sunt reparate pe 
rând fixându-se produselor 
țărănești prețuri în raport cw 
puterea de cumpărare a Itu- 
lui stabilizat, în raport mai fa
vorabil cu prețurile produse
lor industriale. Acolo unde a- 
cest luc u nu s'a făcut încă 
va trebui să se treacă ime
diat la fapte

Dar Partidul nostru nu s'a 
oprit numai aici. Căci ceace 
face ca prețurile produselor 
agricole sâ Fie prea mici e 
tocmai faptul că prețurile pro
duselor industriale și în spe
cial cele textile, de pielărie și 
de fier necesare, plugăriraii simt 
prea ridicate. Studiindu-se și 
aici problema s'a ajuns le con
cluzia că nu costul real al 
mărfii este ridicat ci fiscalita
tea excesivă care scumpește 
enorm p ețul produselor venite 
în consum. Astfel prețul la 
unele produse text le au fost 
grevate cu impozite diferite 
între 40—80% din costul lor.

Campania pentru reducerea 
acestor impozite a fost înce
pută imediat de partidul no
stru. Rezultatul: la o serie 
de produse impozitele au foot 
reduse simțitor, reducându-se 
prin aceasta și prețul mărfuri
lor venindu-se încăodată îa 
sprijinul massei salariate, îa 
sprijinul țărănimii muncitoare.

Dar numai repararea greșe
lilor făcute de unele autorități 
ta fixarea mercurialului pre
cum și reducerea impozitelor 
la unele articole de larg con
sum nu trebue să mulțumeas
că massele populare care au

B. Someșfeleanu

(Continuare to pag 4-a)

ALO 313!

S'a statornicit In târ.ăra 
tradiție a extreițiului pro- 
fetlunel noastre, timând să 
iacă dn presă corespon
dentul fidel al uspirațiuntior 
păturilor popu'are — bunul 
obcelde a rămâne mereu 
In centru! preocupărilor a- 
cesto'a.

Șl nu facem asăzl o taină 
de a divulga secretul acti
vității noasire, caracterizată 
p tn contactul permantnt ca 
realitățile șl ntvolle pepo- 
rului, la dlspoz tia căruia 
trebue să rtmâ'ă presa ca 
toți slajbașit c. Nu este deci 
de mirare dacă exercițiul de 
flecare al, va călăuzi pașii 
noștri acolo un ac ne recla
mă obllgațiun le oroftsla
nei, pentru a vegh a ca in
tensele masselor să nu fie 
încălcate.

Putând constata, de pildă 
că In magazinul Bart, cu 
tare a'iicol — aflat până 
mal Ieri In cantitate sufl 
cientă — s’a rpmzat ptsie 
noapte cu o g'abă de ai gnt 
viu.

Oblului dosirii mărfurilor 
odată semnalat, tinde s6 ia 
proporții de epidemie. La

M. Mih.

(Continuare în pag. 3-a)



ZORI NOI 2

Combaterea tifosului exantematic
Având în vedere faptul ca in 

uhunrtul uinip, in județul o«stiu 
au apărut câteva car.Uii de ti 
tos lexauteinptăc și că în unele 
jidețe ca de exențiiu: l IUjM.1 e- 
fădemi* a luat propui ți e binfl 
să cunjoașien» aceasta boală 
mai deaproape și ■ lua din t^mip 
Tu^suiile jieeesare de coiM'nate 
mm ei

Tifosul exantematic este o 
boala lipicioasă, și se transmi
te dela i<n, la olW I11*41 păduche 
De aci rezultă un prim fapt; .a- 
•olo unde nu sUat păduchi, nu 
•ete nici boală.

Bolnavul are dureri de cap 
•are-1 chinuesc foarte rău, apoi 
temperatură Intene până la 39- 
4o, grade, însoțita de o știre 
de oboseală foaite mare, care 
face pe bolnav să se culce la 
pat. Boala durează 3 ' 4 săi
mâni, timp *n ea re sau uioare, 
sau se vindecă.

Pentru a pjeîutâui| a ia apari
ția acestei bol, ti.ebue să luăm' 
mjăsini de stârpirea păduchilor 
făcând ceace se cheamă: de 
parazitare.

lată în ce constă aceasta, i
1. — Toate persoanele cu pa- 

razați, cu păduclii, vor fi tunse 
în regiunile păroase, pe cap, 
ta subțiori și regiunea cubiatiă. 
După ce am făcut această ope
rație, regiunile păroase vor fi 
lunse cu o soluție dle petrol ame
stecat cu uleia.

2. — Urmează după aceasta 
baia. Toate persoanele trebue 
•a facă bae. Fiecare poate im
proviza la casa lui o m ea bae.

A înfierat acțiunea criminală a 'provocatorilor 
fasciști dela Școala Normală din Deva

Urmare din pag l~a

ASPECTE
freamăt

drapele, 
placate cu

ro.A1 ,i 
îascrip-

Centrul Devei e un 
tectiscriptibil.

Muzici 
teicuiore 
iii democrate 1

Tumult de lozinci, furtună de 
Indignare 1

Așa se înfășa piața orașu
lui, care, cu fruult înainte deuOra 
fixată, gemea de lume.

Muncitori și țărarU, din toate 
părțile județului, soldați ș* o- 
fițeri, cetățeni de toate cate
goriile, veniseră într'nn mur»ar 
impresionant să asculte cuvân
tul, celor ce vor veșteji țpiur a- 
ya provocare dela Școala Nor
mală și să se alăture, fălK re
zerve, acțiuni de înfierare.

La apariția armatei isbu.nesc 
urale intenrtiabile și strigă e de 
bucurie: „Trăiască Armata Po 
porului!” ,.Muncitori, țărani, 
soldați, pe Mânji să-1 spânzu
rați,!”

Meetingul e deschis de CL, 
Lt. Col. Georgescu gojnandan. 
tul Reg. 3 Tiamsmis unt, care, 
după ce arată împrejurările in 
care s’a comis provocarea hu
liganică, dă cuvântul dlui Primi 
Procuror Ivănici, reprezentanți:! 
A.R.L,U.S,-ului,

Primit cu alpl ulze ș« st igă, 
te de prietenie față de justijiî 
democrată, d. prim procuror, 
profund indignat de cele în ăm'p 
late, comunică nujnele tioaljșt- 
lor, iar poporul, întrua s.ngur 
glas cere să fie ădugi îi^îațaOm 
spre judecare.

Numele dertedeilor sunt cu 
noscute de tom lume i:

Stoica Avram și 6* acu; 
vechi unelte reacționare fas 
ciste.

,,Ne miră faptul că după trei 
ani se mai găsesc elemente ce 
încearcă să umbrească jertfe 
le comune de sânge ale trupe-

lâ
cu

In cel mai rău caz își va* incaki 
apă, cu care apoi se va spăla 
pe ‘întreg corpul.

3- — Hainele deaseinenea t e 
buesc despăduekiate. In cazul 
când în loeaLit te există etuva 
sau cuptor de depara/l are, vor 
etuva hainele In cazul că nu 
dispun de așa ceva, haine!» vor 
fi fierte și spălate cu leșie Du
pă ce s’au uscât vor 'fi călcate 
cu fierul cald.

In special vor fi călcate cu
tele, îndoiturile, căci deobicci a- 
ci se așează păduchii.Așa pe, fa 
ce cu hainele de corp și haine e 
de pat. Paiele din pat vor ii 
arse, și înlocuite cu altele. Hai
nele cari nu se pot fierbe sau 
etuva, cum ar fi bârnele din 
na, piele, ptc. vor fi căi atc 
fierul cald.

4. Locuința întreagă va fi 
rățită radical, pereții vor fi vă- 
ruiți cu var.

Aceste măsuri vor fi luate 
tot timpul cât va dura epidemia 
de tifos exantematic. Așa că 
nu e destul să facemi o singură 
deparazitare și curățire gene
rală. (Aceste măsuri vor fi luate 
săptămânal, pau chiar mai des 
căd numai în felul acesta avem 
siguranța (că am stârpit total pă
duchii iși mai ales ouăle lor, 
cari Kleasemenea pot da boila.

Luate piceste măsuri, Ia t.mp 
și fin mod radical, putem! avea 
convingerea r.ă vom fi feriți de 
boală-

cu

Medic șef Jud. Hunedoara, 
Or. I. Gn losma.

lor sovieto-române, pentru (Jes- 
robirea noastră din gl.firele fas 
cismului!” spune uimă orc./ vor 
bitor, d. colonel Vornicescu re 
prezentantul Arjndtei, care, în 
continuare adu.e Ia cunoștința 
poporului că oștirea a luat cu 
durere în suflet act de fțestni 
nemernicilor.

„Tră.ască Armjata Democra
tă !” isbucneșta uriaș glasul po
porului, Trăiască Armata Po 
porului!”

Armata poporului prin gia 
sul d-lui Colonel Vornic® »u — 
declară categoric că va lupta 
pentru apararea dreptur.la 
muncitorilor de toa e categorii 
le, pcntiu apa. area ogoar.Ur ță 
rănimii și penti u consolidarea 
prieteniei cu Uniunea Sovie j- 
că!

Cuvintele-i sunt acope iede 
uralele mulțimii §i de nesfâr.i 
tele ei lozinci prietene; ri adre
sate Uniunii Sovietice 1 gene 
ralissimului Stalin, genialul ej 
conducător.

Vorbește
Dragomiz din partea Uniunii Te 
meilor Antifasciste, caare adânc 
emoționată mprturisej, e că a- 
duce cuvântul mamelor, soții
lor și orfanilor ce și-au ( ierdut 
pe cei dragi pe (îndepărtate 
câmpuri de luptă, trimi.i în- 
tr’un război injust de către a 
cei ce încear.ă azi să /provoace 
din nou.

Seria cuvântărilor e înche 
iată de tov. Stanciu Em I, se
cretarul Județenci P.C.R. Hune
doara Deva, - primit cu 1 u 
ternice aplauze și ura.e la adre
sa P. C. R., după? Ce arată i- 
mensul ajutor acordat țlrii noa
stre de către Uniunea Sovie 1- 
că, în toate împ ejurăr le — 
încheerea arrrvi t țiului, coafeiin 
ța păcii O.N.U., iducerea noa
stră economică — veștejește o- 
dioasa încercare de-a oăta cură 
țenia veșnicei alianțe dintre po
porul român și cei sovietic, act

apoi tovară a Eva

Și

cioljctă, 
mu,nci 
conți e

Cum se folosesc cartelele pe „puncte“
Magazinele vor avea raioane speciale pentru distribuirea mărfurilor raționate. 

Cum se pot combina „punctele11 din cartelă. Cumpărătorii au dreptul să aleagă 
marfa. Câteva prețuri degravate la articolele textile —

Cartelei pe puncte pentru imbrâcăminte , încălțăminte eu început aă fie distribuite salariați'or 
membrilor de familie

Dat fiind faptul că magazi
nele d,e desfac»ie vor începe să 
vândă produsele i'a Hiat» sala- 
riațitar, cel moi târziu pe data 
de lt) Oct. a. c., (Ministerul In
dustriei |și Comeițulu* a triinls 
magazinelor jnstrucț.uni plivind 
modul de distribuire a mărfu 
iilor.

Cum se calculează „punctele"
li textile

Cartelei» de îmbracămiite și 
încălțăminte se împart 
categorii:

Cartela de culoare 
cu litera A. B„ pentru 
torti țgrei și subterani, 
118 (236 buncte) Dife ența din 
tre 118 și 230 puncte, ir»prez.n- 
tă lechipamentul speci 1 a o.dat 
acestei xategoril de muncitori 
(5 hi. doc pcntiu salopetă și 
o flanelă), pentru acert echipa
ment special, vor fi folosite bo
nurile speciale din pagina lll-a 
a cartelei.

Cart li de culoare ro.;îe cu 
litera C, pentru muncitori și 
funcționari, ccnțiane 86 puncte

In cazul y.md există arti ©le 
repartizate de Minister, șl care 

săvârșit de element» huligani'^ 
semn că nu-i liah>dat in.a fas
cismul d.n țara noastră,

„In uosul acestor înccnștien 
li — spun» tov- utanciu - se 
ascund des gur iau vpitarl con 
Știenți caii încearcă »ă-,X arate 
colții otrăviți. Dar vigjența cla
sei injuncitoare și a paruuului cj, 
este trează și nu va permite 
reînvierea fascismului, va cu
rați răcăcinele acestui Durueni 
blestemate rămase în spe.ial in 
învățământ și just-jie ți in a înd 
democrația populară, \a con
tribui tem-imc ia consolidarea 
păcii”.

Asistența aînterupt in dese 
rânduri vorbitorii prm apLuze 
și urale și prin 'entuziasmatei 
lozinci, iar după citirea mațiu- 
niî de protest împotriva edia 
sului act, de către d. judecă
tor Bosie, moțiune însu ită in 
întreg.me de mulțimea insUr.e 
țită, s’a intonat Internaționala 
și lumea s’a împrăștiat cu îni- 
m|ile pline de ură împotriva 
provocatorilor de tot soiul 
și convinsă că îmj>)t.i a ace
stora trebue mcheg.it ce a mai 
indestructibilă u, i ate.

S’au plafonat salariile direc
torilor de într aprinderi

Sesizat de C. G. M-, Mini
sterul Industriei și Comerțului 
a luat în studiu chestiunea sa
lariilor prea mari ce se plă
teau de unele întreprinde i di
rectorilor și procuriști’.or sa
larii ce se adăugau la prețul 
produselor, șcumj-i idu le astei 
in dauna masselor largi produ* 
că'loare - șj, prin Comisia de 
salarizare, a fixat peni u acea
sta categorie de angajați ur
mătoarele salarii:

1 — Pentru diertori dela 13 
mii 45o lei, sahr nffSi fa 32.o21> 
leg.

2 — Pentru subdi »;to i de- 
ia 14.37» lei salar nst la 2o.65a| 
Iei. 

nu sunt menționate în tabl .ul 
din pag. l-a a cartelei, se va 
proceda în felul următe

Pentru oii.e fel de țesătură 
de (bumbac se va calcula i2 pun 
cte pentru fi care metru; pen
tru pi ice fel de țesătură tle tna- 
tase, se vor calcula câte 8 
puncte de fiecare metru; pen
tru orice fel de țesătură de lân 
nă, ise vor calcula câte 5o pun
cte /de fiecare metru.

Cum se distribue încălțămintea
Pentru încălțăminte se va 

proceda în frtul următor:
La bocanci au dreptul numai 

muncitorii grei' ți subterani. In 
cazul când ar renunța ia IcO.aiț.i 
aceștia vor avea dieptul la 
orice altfel de încălțăminte, m ă 
numai p singura peieche. 
Muncitorii obi nuiți >,i fun.țio 
narii au dreptul numai la pmto- 
fi.

Vânzarea încă'țimintei pe bo
nul din carteli D, pentru mem
brii de famihe se va face nu
mai după dispoziț.'unile date de 
Ministerul industr.e‘‘ și Come - 
țuiui.

Pe pagina II-a a carldei, ma
gazinele vor complect i toate 
tele pe măsura vânzări .

Raioane speciale pentru 
salariati

Articolc-le raț ouate se 
vinde în raioane speciale, 
parat de celelalte mărfuri — 
colo unde este po i il ace ista.

da

vor
sc
a

0 Societate Comercială de Stat pentru 
distribuirea produselor raționate

Comisia ministerială de re
dresare economica și stabiliza
re monetaia a dat o ueriz e prm 
care se înființează o soc.etate 
anonimă pe acțiuni pentiu di
stribuirea produsei r r-ț ouate. 
Denumirea acestei sore ați pc- 
acțiuni va fi „Societatea Co
mercială de Stat pentru rjjstri- 
buiiea produselor raționale’’, 
SA..

Durata societății este limita
ta Ea va ființa atâ.a timp cât 
ministerul indurt.iei ;i 'come țu 
lui va menține dispQ/.ițiuniie de 
raționalizare a unefr, produse.

lata obiectul acestei societă
ți anonime de Stat:

a) să cumpere deli fabii.i 
marfuiile repariizite de mini
ster direct sau prin Oficiile ii- 
dustriale respective;

b) să vândă sau să dea în <oi 
signație acestei mărfuri centre or 
de distribuire în conformi lat.* 
cu dispozițiumle ministerului' n 
dustriei și comerțului'.

c) șă țină evidența acestor 
mărfuri și să iacă decont r.Ie 
cantitative și bănești cu co.isig- 
narea și vânzarea lor;

d) să controleze distribui'ei 
pe cartele;

e) să facă toite operațiuni 
le de finanțare aferente, inclu
siv eliberarea de cambii caie 
vor fi primite la reeseont de B. 
N.R..

Vânzările de mărfuri făcut i 
de către Societatea Comerciali 
de Stat sunt scu ile de orice 
impozite sau taxe.

Capitalul social este de 10 
mihoane lei subscris și vărsst î.i 
întregime de Stat. Se vor emite 
10 acțiuni a 1.000 iei fiecare; ti
tlurile vor putea fi cumul tive.

Fac parte în mod oblig ito- 
riu din consiliul de admi i tri- 
ție câte un delegat al ministe
rului industriei și ccme tu u*. 
ministerului de finanțe al Eăn

Marfuiile vo fi etichetate, 
aiatându-se arii o ui ia(imiat și 
prețul.

Magazinele sunt obligate să 
țină, mărfurile în raftun. In ca
zul când poseda stocuri mân, 
vor putea să țină o pJ.ite îiulna- 
gazii, (afișând însă cantitatea de 
pozitată

Magazinele tor rezerva vi
trine în care să se expună ar
ticole laționate, cuprinzând toa
te calitățile de mărfuri, cu pre 
țurile respective.

Un indicator vizibil la intra
re va arăta că în magazin -e 
vând produse rați mate și îi 
care raioane anume.

Cuuiparâiorii au dreptul 8â 
aleagă marfa

Cumpărătorii nu drep ul sâ 
aleigă piarfuri'.e pe care le do
resc, fn limita bonurilor res
pective, fiuid interzis comeriian 
ților să împiedice ace ista

La efectuarea cumpărării < um 
părătorul va prezenta cartda. 
ne admițându-se prezentarea 
bonuri tăiate.

de

la

de 
pe

Câteva prețuri degrevate 
produsele textile

Ca urmare a di grevărilor 
impozite indue.te a.coid te 
baza intervenției ComisCi Ml- 
ni-teriale de Redres-re Eco.io- 
micâ rsahnaț i vor plăti jrentru 
mărfurile cumpărate pe bază de 
cartelă prețu i simțitor reduse.

ro- 
de-

di Naționale.
in iot timpul cât Sta'.ul 

mân este singurul acționar, 
ciziunile rezervate Adunării _ 
nerale se vor exercita de mini
sterul industriei ți comerțului.

Solemnitatea
depunerii jură
mântului
la Batalionul de Jan
darmi din Crâstie I

Duminecă 123 Seprt. a. c., a 
avut loc în curtei Cazărmii De 
cebal din Orăștie, lo'enuit tea 
depunerii jurământului lecruți- 
lor. ctg. 1947, al Batalionului 
de Jandarmi

După oiic.erea Te-teumului, 
și depunerea jurământi lui, au 
luat cuvâ itul I«t. Zaharia Sta» 
cu, Lt. tx)l Flcuian loan. Ma
ior Teodore cu și Lt Mărărdi 
ci. arătând recruților că intr nd 
în marea fainii e a oșthu, sunt 
datori să apere intere ele popo
rului oricând și oriunde.

Jandarmii fiu ir®bue să mai 
fie un element de constrângere 
al masselor populai e în nuna 
elicelor moșierești cum erau în 
trecut, d trebue să devină în 
mediul rural unde își fac dato
ria. sfătuitorii și îndrum itorji 
poporului, iar arma ce o poartă 
să fie de acum înainte ridi.ata 
numai în contra dușmanilor po
porului și un instrument de a 
parare a liniștei și drepturilor 
celor ce muncesc.

Din pantei irupei au \orbit 
sold, recrut Boroș Petru si Mă
trăgună.

Solemnitatea s’a sfâr it cu dc 
filarea trupei.i

mcheg.it


ZORI NOI 3

Declarațiile tov. Gh. Vasilichi
la deschiderea Congresului P.S.D.

(Urmare 41a pag 1)

Atâta 
v* fl 

din a- 
poato

Cuvântarea d lui Dr. P. Groza
Luând cuvântul d. dr. Petru 

Groza, a arătat cât do prețios** 
a fost șl este unitatea muncito
rimii pentru realizarea marilor 
acopuri pa oare le urmărește re
gimul nostru democratic, 
vreme cât această unitate 
deplină, nici un dușman 
Iară sau diniuntru na ne
Îngrijora. Poporul român și-a 
construit o bază solidă pentru 
propășirea sa in viitor. De aceea 
vom lupta cu hotărlre tmpotriva 
acelor ce urmăresc *ă sdrunclne 
această bazt. bimeni nu mai 
poate Întoarce inapoi corabia 
istoriei noastre. Priviți bine In 
rândul vostru șl dacă vedeți că 
sunt din cei ce vor să tragă 
corabia înapoi, arunoați-i peste 
bord I

Dacă forțele democratice vor 
da dovadă de unitate, planu
rile instigatorilor la război 

vor eșua

Cuvântarea 
tov. Gh. Vasilichi

A urcat apoi la tribună tov. 
Gh, Vasilichi, membru in biroul 
pol tic al P. C. R , care a fost 
primit de asistență cu nesfârșite 
aplauze. întreaga săli scandează 
timp de câteva minute Par tid 
U-nic 1 Par tid U nic I

Tov. ▼aeilichi a apus Intre al
tele :

Congresul are o deose- 
sebită Importat ț& prin ho- 
târirea pe cire o veți lua 
și care va trebui să ducă 
și mai mult la Întărirea re
gimului nostru democratic. 

După ce a dema«c>t planurile 
războinice ale imperialiștilor tov. 
Vasilichi a arătat apoi că popo
arele iubitoare de pace din lu
mea întreagă rezistă dârz fie cu 
arma in mână ca in Grecia, In-

PARTIDUL UNI
Cetățenii Devei manifestează pentru

MUNCITORESC
Cu ocazja celui de-al 18-lea 

congres general al Par iduluji 
Social Democrat, secț a d n De- 
Iva, a ținut o adunare Dumi .e.p| 
5 Oct. a. c., în sala îesiivă, a 
prefecturii județului Hunedoa
ra.

In timpul ședinței s’au strâns 
în piața Stalin, din fața 1 lalâtu-' 
lui Administrativ imaii masse d-' 
cetățeni — majoritatea munci
tori, comUni?ti, so.ial-democTa- 
ți și fără de partid — țmianlfe- 
stând puternic pentru unitatea 
clasei muncitoare.

In balconul prefecturii apari 
conducătorii celor două parti
de munci.orești aplaudat fur
tunos de mulțimea ce strig', din 
tot sufletul: „Partid Unic! Par
tid Unic!”

Tov. Anagnastopol din par
tea (P.S.D. arătând că punctul 
principal din ordinea de zî a 
Congresului P.S.D, este înfăp 
tuirea unități d s.i munci oare, 
socotește că gândutile tuturor 
social-democraților pi corni ni- 

tștilor treube să fie îndreptă 
te spre acest congres.

„Trăiască unitatea clasei mun 
citoare!”
e răspunsul dat de reprezentau 
ții muncitorimii, aflnțrf în mare 
număr în piața S.talin.

fie prin uriașa 
ca In Frânt*,

donezi*, China, 
grave de protest 
italia, Statele Unite. Dacă forțate 
democratice vor d* dovadă de 
unitate, planurile Instigatorilor la 
război vor eșua.

Vorbitorul a trecut apoi tn 
revistă realizările regimului de
mocratic subliniind că acestea 
an fost posibile datorită unității 
de acțiune a Partidului Comunist 
*1 Social Democrat șl alianței cu 
țărănimea muncitoare și celorlalte 
forțe democratice, din țara no
astră.

Noi comuniștii suntem convin
și, că unitatea poate și tre 

bue să fie făcută
In ccl trei ani de cola

borare am crefat condițiu- 
nile pentru a trece la reali
zarea unității pol tice, or- 
gaolzttorice (1 ideologice a 
cl«*ei muncitoare din Ro
mânia. Noi comuniștii sun
tem convinși că aceasta 
unitate poale și trebue el 
Se ficutfi 1 Ea nu trebue el 
ile mecanici ci bine des- 
bltnti și prelucrată de or- 
ganizațil'e Partidelor no
astre, aatfal ca și ultimul 
mnncltor aă ia act de ea.

Astfel, noi suntem con
vinși că muncitorimea se va 
găsi tntr'un singur partid, 
sub faldurile unui sirgur 
steag luptând pentru ținta 
noastră comună: societatea 
socialistă.
luat apoi cuvântul tovA

Ghaorghe Apostol, președintele 
Confederației Generale a Muncii 
care a arătat că dorința de unita
te a fost adusă la cunoș
tința conducători lor C G, M. de 
delegații sindicali. D-sa a Încheiat 
cuvântarea strigând:

Trăiască unitatea politică, ideo
logica și arganizatorică a clasei 
muncitoare într’un singur partid I

Au uîmit apoi cuvântările de- 
legilor streini, dopă care ședința 
festivă a luat sfârâit.

Primit cu furtunoase aplauze 
tov. Stanciu Emil, secretarul or
ganizației Județene P.C.R. Hu
nedoara, aduce în numele Co
mitetului Județean al Ț>artidu-f 
lui Comunist Român, un căl
duros salut congresului parti
dului frate Social Democrat și 
arată că lipsită de unitatea e* 
firească clasa muncitoa-e a a- 
vut mult de suferii în trecut.

„Astăzi — a șpus tov. Stan- 
du — datoria,noastră e să slrân 
gem rândurile cât mai puternic 
împotriva uneltirilor imperiali
ste de pretu i ideni, ca e încear 
că perfid să ne subjuge din 
nou. Interesele noastre — ale tu 
turor celor ce muncesc — sunt 
aceleaș, Partidul Comunist Ro
mân a subliniat aceasta încă de
la conferința sa din Octombrie 
1945, propunând uniâtea poli
tică, ideologică și organizato
rică a clasei muncitoare — la 
interese comune, partid ccmun !’

Ultimile-i cuvinte se ț-ierd 
sub avalanșa de urale ale mulți
mii care simțea de multă vre
me în conștiința sa necesita
tea uni ății desăvârși.e a oame
nilor pi'uncii.

Tov. Ananastopol cite,te a- 
poi m ițiunea ce s’a trimis con
gresului pentru a-i cere tă ’ otă-

!n Valea Jiului se fac mari pregătiri 
în vederea congresului miner ce va avea loc 
la Petroșeni în zilele de 10-13 Octombrie 1947

toate localitățile din ValeaIn
Jiului, se fac mari pregăti’! pen 
iru p reU'IIM cât mai strAluuitM 
a celui de al 2 lra. Congres’ ăl 
Uniunii Minere Muncfto if pre

Să se aplice clicii maniste 
pedeapsa cea mai aspră

In z.iua de 26 Sept. a. c., în 
parcul cazinoului uzinelor < ă’.an 
muncitorii uzinelor, precum și 
cetățenii comunelor Cr.șeni, Că 
lan și jur, s’au întiunit intr o a- 
dunare cetațeneisca, în ca e au 
înfierat întreg trecutul și activi
tatea de trădare, jaf și crin® la 
partidului n țonal țărănesc, în 
frunte cu lultu Maniu și Ion Mâ- 
haliche.

Au vorbit tov. ing. Const. 
Constantinescu, care a arătat 
semnificația procesului clicjți ma 
niște, care va începe curând, 
d. Baicu Anton, F. P jWoffisah 
Richard, P.N.P ; Fr. Varodi, U, 
P.M.; Maiji Constantinescu, A. 
P.; Murgu și Va eria, U.F.A.R,; 
cerând în numele celor pp care-i 
reprezentau aspra pedepsire a 
elicei pianiste.

La sfârșit, s’a votat o moțiune 
prin care „în interesul consoli
dării pjăcii, în inteiesuf redresă
rii cât mai grabnic? a econo
miei țării și a cree ii unei vie.l 
mai bune oamenilor muncii, 
pentru desăvârșirea regimului 
de democrație populară în ța
ra noastră și as.gurarea liber
tății noastre pentru care s’au 
jertfit (mii de vieți omBneștt' ''i 
pentru externii îarea reacț una 
interne”, cei peste I oco de ce ă- 
țeni participați cer „cu toată 
tăria Compl t Iui care va ju le- 
ca clica trădătorilor în fruiile 
cu Maniu și Mih lache”, să a- 
plice acestora pedeapsa cea mai 
aspră.

Cei ce au suferit urinările răz
boiului sunt alaiuri (je judecători 

Invalizii, văduvele și' orfani 
de război, precum și tpți cei 
ce iau avut de stuferit de pe 

rească grabnic unitatea celor 
două partide surori; muzica in
tonează Intern țioin a — acom
paniată de întreaga asis ențâ, du 
pă care mulțimea se împrăștie 
strigând entuziasmată: „Part.d 
Unic!” Partid Unic!"

I

Minerii din Săcărâmb sa 
Iută unitatea clasei 

muncitoare 
moțiune

Muncitorii minieri și uidu 
striali dela exploatările aurife
re clin Certejul de Sus, și Saca- 
râmb, salutăm cu mare bucu
rie hotărîrea birourilor politi
ce P.C.R. și P.S.D, de a găsi 
soluții (practice pentru a fâu 1 
unitatea de acț une politică, or
ganizatorică Și ideologică a cla
sei muncitoa e, și asigurim că 
vom {merge pe această linie a 
unificării complete a acestor 
două partide.

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI NOI 

gătesc jobiecte în miniatură .de 
u/Jne pentru expoziția ce va a- 
vea loc cu ocazia uangreșului 
Astfel muncitorii dela Atelierele

Populația jud. Hunedaa, a cere

i

X
urina guvernărilor maniste și
antomesciene, dn comunele: Cri 
șeni, Călan, Gtid, Săcel, Sâit'ă- 
Mâria de Piatra, Strei Săngear- 
giu, tete., întruniți și cl pentm 
a înfiera clica maniată spun 
în moțiunea votată:
„N<ri, cei ce am cunoscut sufe

rința, astăzi când suntem 
în preajma „z.ilei lă pun- 
derilor” pentru toți cei ce 
ne-au șupt ca lipitorile ș* 
tie-au împins pe câmpu
rile de luptă pentru ca ei 
să-și umple buzunarele, a- 
siguram pe cei ce vor fi 
chemați pa-i judece că sun 
tem plături de ei și pen
tru sângele varsat din plin 
pentru lacrimile văduvele* 

orfanilor, care nu vor seca 
niciodată, pentru a nu mai ft 
război, (între oameni, pentru a 
sigurarea libertății noa
stre, cerem să se aplice 
cea mai aspră pedeapsă pen
tru trădăto i maniști tn frun- 

cu Maniu și Mihafache”.
Manifestații în toate 

co nunele din județ 
restul județului, tn mai 
comunele au fost ținuta 
ue adunări de înfierare a

și

te

In 
toate 
astfel 
clicev pianiste, — convocate de
B. P.Ț).

In Plasa Geoagfu, în 27 de 
sate, peste 2.5oo țărani dupț 
ce au ascultat cuvântul munci 
torilor și intelectualilor din B. 
P.D., veniți dela Cuglr șă Ss- 
merja P,u cerut pedepsirea a- 
spră a trădătorilor nriniși

In plasa Orâ?tie, Duminica, 
echipele de muncitori d‘n Cu- 
gir, Orăștie și dela uzinele , A- 
stra”, au fost ascultați de țăra

nii din 3o sate. Luni șijMarțij 
la Oraștîe, au paiticipat la în
trunirile publice câte 5-too ce
tățeni, locuitori ai orașului și 
împrejurărilor, toți cerând pe
depsirea călăilor maifști.

In plasa Hunedoara, echipe 
de muncitori dela uzinele Călan 
și U.F.H. și mineri din Ghelar , 
și iTeliuc s’au deplasat în 45 
sate, fiind ascultați de peste 3 
mii 8oo săteni.

La meetingul ținut Luni la 
Hunedoara, peste J.5oo de ce K 
țrni au ascultat cuvântul pieo 

tul ui Bosci (P. bl. L.) ing. Cu cu 
bată, (.P.S.D.) și tov. Pocola.P,
C. R.. In moțiunile votate s’a ce
rut condamnarea cu pedeapsa 
capitață a trădătorilor mini.ti.

In plasa Deva, au avut loc 
întruniri în 45 sate, cu o ip r 1- 
cipare de peste 2.2oo cetățeni. 
S’au deplasat echipe ale ri. P.
D. din Ijeva, Simeria, Certe] 
Săcărâmb.

In plasa llia, s’au ținut îatiu- 
niri în 5o sate, iar în jurul ID > 
brei în 2o s te, afară de cele/ț- 
nute în localitate.

Moții din 3o sate dm pLea 
Brad și lo sate din plasa Baia 
de Criș, au prin t pe muncito
rii, mine.i veniți cl.i Brad, Cri,,- 
cior și Băița.

Marile adunări ținute,spiri ul 
lor și tăria demascărilor, au 
exprimat Io tâ u;a adâncă, d :n 
îndreptățită pe caie o aie po
porul față de Maniu și cl ca sa, 
precum și hotă'îrea de a pe
depsi pe cei ce l'au imj fi t, Să
răcit și ținut în întunerec. i 

Centrale Petroșani, confecționea 
ză, șnlmaturi de pffese șr piese 
pe pare le fabrjefi ei — diferite 
modele și un bloc părrfântesc 
rotativ, ârtistic executat turnat 
din bronz.

Muncitorii dela Petnla — "’A- 
telierul de Giup șj Mina Petri- 
la i— construesc jn miniatură, 
Puțul ,,Ana Pauker” șt Hala 
circuitului automat precum și 
alte obiecte, pe când cei dela 
Vulcan construesc o miniaturi 
a casei cazanelor — dela uzina 
electrică Vulcan.

Muncitorii dela Lupenl țin 
secret obiectele confecționate, 
deoarece prin aceasta vor sfi fa- 
ca io surpriză Comitetului Or 
ganizator și participanților.

Muncitorii din Lonea în afară 
de diferite obiecte din mi.iă mai 
construesc o colivie de mașini 
de extracție.

Observăm o adevărată între
cere între exploatări șl aștep
tăm’ cu multa nerăbdare, a că
rei exploatări va fi cea mai reu 
cită lucră re.

Deascmenea pe fac mari 
pregătiri în vederea paradei 
sporturilor ce va avea loc în 
ziua a 3-a a Congresului.

Tot în cadru! Congresului se 
vor da festivele artistiae, cultu
rale și un mare comerț-

I. HERMAN
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câteva magaztne orice ce
rere este întâmpinată ca 
tnvitațla de a revent peste 
o săptămână, plasată mieros 
eleatului în lipsă de aliâ 
satisfacție.

Simplă formalitate, pen- 
tracă nld a acest termen, 
cererea nu poate fi satisfă
cută, decât r.umatca ace laș 
surâs — p'ofeslor.al bine
voitor — nunii să defor
meze șl sil im ace, tn timp 
ce marfa ia caha ușii din 
dos a magazinului, satlsfâ- 
câ ,d clientela rafina'ă, care 
Igio ează prtțul max mal, 
sfidând solidaritatea popo
rului muncitor.

Unii monopollștl ai bu- 
nulnl pice, travestiți In co- 
me'Cianțl de ocazie, merg 
ca Inarăzneala până la a de
valiza fii ul, Ignorând 
Imeitata vecinătate a orga
nelor de con rol.

Ca tn serile trecute la 
„Deccbal* unde patronul p’e- 
t mâ 11 la pla â șl v Io - 
rea timbrelor pe care omite 
tn mod regulat să le aplice, 
revendcă beneficiul ta o 
ao'e lere pent u p'ompttu- 
dinea serviciului.

Acesta In lima ce la o ma
să din vrcină'.air, controlo
rii serv Au ul econo nlc erau 
cons'de uți o obebi de pr- 
sos, in concepția ndrtizne- 
țu’ui birraș.

Oii tocna> de contrariu 
ar tnbn convr.și, toți acel 
care refuză să f:e c ncu, 
sfnâni efo'tut celor cu e 
muncesc peni u menținerea 
stabilizării.

Des'gur, o conv'nge'e rare 
t'rbie tm rusă tmed at șl cu 
destulă eficacitate.

M. Mih.



4 /.ORI NOI

împotriva planurilor agrvsive ale imperialiștilor

„TREBUE SA FĂURIM UN FRONT UNIC 
al popoarelor din statele democratice**

— Declarațiile primului ministru bulgar Gheorghi Dimitrov —

PJ^AQA. — Ziarul Rude Prja 
vo » publicat un interview dat 
de Glt. Dimitrov coresponden
tului Andre Simon.

La întrebarea pusă de cores 
pondant dacă în politica actua
lă 6Unt tendințe în faxoarea unui

nou „Muenchen”, în ce se expri 
mă aceste tendințe, și prin c* 
reamintesc politica d n 1938, Dc 
initrov a răspuns următoarele: 

Evident „Mnencliei ul” dn 
h)38 nu se poate repeia în 'loa 
te punctele căci istoria nil 
repetă.

Imperialiștii pun la cale un nou război
întărit în mod extraordinar

se

Acum după înfrângerea Ger
maniei fapt caie este mai ales 
opera Uniunii Sovietice și a va
loroasei sale armate, un nou raz 
hoi imperialist se pregăte^.e îi? 
lume. Singura deosebire consi 
stă in faptul ca în 1938, inițiati
va: era în mâna imperialiștijloij 
germani și că acum ea se află 
în inai ile imperialijtilor ame 
ricani; atunci fruntarii Franței 
ți Angliei ajutau pfl Hifler, a- 
cunt e| ajutfi p.e Trunjm.

Dar scopul final este tot ace
fal cucerirea lumei de către 
un maro stat Anti-comunismui 
a servit lui Hitkr, drept perdea 
de luni în politica sa agrqsivă 
Totuși comunismul nu numai 
«l nu a fost înfrânt daiț s’a si

Uniunea Sovietică și noile democrații populare 
sunt principalele apărătoare ale păcii

■ 
urma celui de al doil ‘a Văzboi 
mondial, Cu toate acestea, a- 
greso ii se servesc din nou de 
,,anti-comu<iism”, de peidcaua 
de fum-

in ceeace prive-te corelațiu- 
nea dintre foițele „muenche. « 
ae” și „nti-muencheneze” în-i 
tre situația din epoca Muen- 
chen-ului și dintre situația din 
epoca actuală, sunt diferențe e- 
norme care se pot defini dup® 
cum Urmează:

a) Uniunea Sovietică a ieșit 
din războiul Ide eliberare în po
sesia unei enorme autorități In
ternaționale, cu o mare expe
riență mil-tară și cu o unitate 
de nezdruncinat a popoarploi 
sale.

neze. Dimitrov a ia pinis ca lo 
cui tuturor popoarelor demo 
cratice și din acest 'număr face 
parte și Bulgar,a, este în labăra 
forțelor uniiicate ale păcii și de
mocrație. care au în fruntea lor 
Uniunea Sovietică Bulgaria tre 
bue să rămână în aceasta luj H 
nu pasivă ci trebue să fie Un 
factor activ lapt ce eț>te dictat 
de interesele sale vitale și Ide 
necesitatea de a-și întări inde
pendența ci politică >i econ•> 
ini'ă de stat.

In momentul de față a deda 
rat Dimitrov, trebue să aducem

i

răsculat împotriva opresorilor 
lor. Lupta cu cuceritorii .mpe-, 
rialiști se agravează din ce In 
ce mai mujt, fapt care reprezin K 
tă și el o mare piedica, planuri 
lor militare imperialiste.

d) Mișcarea muncitorească ți 
democratică în toate țări e im
perialiste a sporit, în mod consi 
derabil în timpul războ.ului și 
devine din ce în ce mai gnul 11 n 
factor serios pentru .apărarea pă 
cii.

b) Uniunea Sovietică a elibe
rat multe state dq suh jugul 
fascist, aceste state luând în 
mâinile lor destinele popoa e.or 
lor. au format Republici popu
lare democratice cari, împreu
nă cu U.R.S-S- formează obsta 
•olul cel mai important în calea 
agresiunii imperialiste sUnt 
principalele apărătoare ale pă
cii)

c) In limpul războiului ehbe 
rafor popoarele coloniale, s’afij

Comuniștii în primele rânduri ale luptei pentru pace
«} Comuniștii care au doye 

dit un curaj deosebit în luptele 
âmpotriva fascismului, au fost, 
pe deplin recunoscute în majo
ritatea țărilor democratice, iau 
q parte activă la reedificarea sta 
lelor krr și sunt în fruntea a 
numeroase guverne. Ei au știut 
•ă grupeze forțele dem^crari.e 
¥ progresive pentru menține
rea independenței lor și a suve
ranității ior și sunt în primele; 
rânduri ale militanților pentru 
o pace indestructibilă;

f) Ultimul război a dovedit 
slăbiciunea capitalismului, carac 
Ierul șău a nti-popular și mi
lioane de oameni văd în mod 
net că salvarea constă numai 
in victoria socialismului.

Prin toate acestea de mei sus 
este vizibil că aspirația pentru 
pace și democrație "în lumea în-

treagă ieste mult mai puternică 
și mult mai răspândita decât în 

1938. Dealtminteri această a- 
spirație merge continuu spor 
rind, în timp ce forțele ireacjiu- 
nii imperialiste sunt sor ite să 
dea greș.

Imperialiștin și în spe.i i ccf 
din ‘America nu văd pentru ei 
soluția în ceeace privește vii
toarea criză economică, decât 
în pregătirea unui nou război ia) 
gresiv, în primul rând im' otri 
va celui 
al

i

i

Nu mai vrem să fim teatru de război
pentru imperialiști

aceia yi'ergem acum înainte și 
mai strâns și pornim hotar >ți 
spre refacerea uni ăți depli e î i 
tr’un partid unic piunciioresc".

Dai ce înseamnă ace t partid 
unic tai clasei muncitoare? la
tă:

Ce însemnează partidul unic 
al clasei muncitoare

„Partidul Unic Muncitoresc, 
șpune tov. Vasile Luca - 

înseamnă voința unita a clasei 
muncitoare; inse m,iă organiza
ție politică unică a clisei jnunci
La sfârțit »'a trimis d. Trigve Lie secretarul general al O sU. următoarea

TELEGRAMA:

toare; iiueam,.ă ici* logia i.w- 
ca a clasei mumitoaie; inseaiu 
nâ tactiza de lupta unica a dasfa 
muncitoare; însemnă ca in ,u 
ru1! acestui stâlp, cu siguranța 
cu încredere, va marșului ,u- 
treg pojxarul către o xiața buu^ 
fericita

Și pe acest drum noi daqi U- 
sigurări eroicului popor grec 
care luptă împotriva fasci nlu- 
lui, ca stăm alături de el, ca Q 
vom ajuta mora ic® te și mate 
rialice.ște prin lupta noasirâ, 
□rin sacrificiile noastre. Și nu-« 
departe ziua când ne vom iia 
brăți-a ca două popoaie Ube
re și independente’’.

sunt mai bine hrăniți 
decât copiii, în St. Unite

WASHINGTON. — Direc
torul Institutului de agricultură 
din New York, într’un articol 
publicat în revista „Magazin", 
scrie că în Statele Unite por
ții suni mai bine h ăniți decât 
copiii. D sa subliniază că o 
treime din populația americană 
este subalimentatâ, din cauză 
că nu posedă venituri sufi
ciente.

mai puternic apărător 
Uniunea 'Sovietică.

urmăresc forțele 
imperiabs e

imperialiștii americani se 
țează prin toate mijloacele să-și 
croiască o fale spre cucer.rea 
lumii, fapt pe care nu-l pot Cin! 
cepe fără război Din aceasta 
rezultă faptul că ci susțin re
gimurile fasciste și reacționare, 
că acor'dă ajutor moral și Ima
terial Greciei și Turciei, că 'sunt 
rău dispuși fața de nouile de
mocrații din Europa de Est. De 
aci decurge lupta activă împo
triva comuniștilor și lupta ne
înfricată ce este dusă în Statele 
Unite împotriva Uniunii Sorie- 
tice.

Locul tuturor popoarelor 
democratice este în tabăra 

forțelor unite ele păcii
Întrebat de corespondent ca

re este poziția ocupată de Bul
garia în această luptă a fo ț-Tof 
muencheneze și anti-muenche-

păcii,

Ce

for

Gh.gDimitrov

la îndepllinire ceea ce n’anr pu
tut face în ajunul celui de al 
doilea război mondial.

Este necesar să creăm1 un 
front unic puternic a 1 popoare
lor din statele democratice pen
tru a asigura colaborarea inter 
națională pentru a distruge pla 
nurile agresive ale imperialiști 
lor, și indeosebi, ale monopoli
zatorilor Americani.

doo.ooo de cetățeni ai Capi
talei României, întrun ți azi 3 
Oct. 3. c, într’un mire m'eing 
popular,

Protestam cu toata energii 
împotriva barbariilor și pru 1- 
milor la care este supus popo
rul eten de către regimul mo 
narho-fascist, (sprijinit de baio
netele anglo-ame.l ai.e

Guvernul dela Atena, caie a- 
plică nu numai în interiorul țnB 
metode șî practici tî ic fasci tc« 
dar se dedă și la iieînce’ate pro
vocări împutriva vecin 1 r călj e- 
ste jrn pericol pentru pacea a- 
cestu părți a lumii.

Poporul român iubit« de pa

ce și progres, cere Organiza
ției Națiunilor Unite, ca sa ■ 
zeze de toate mijloacele care-i 
stau Li dispoziție pentru a fa- 
ce să înceteze intervenția strai 
na în treburile Greciei r dcj*n 
nia turbură’orilo» păci» dela A- 
tena.

Poporul elen care a luptat 
ți a sângerat pentru cauza Na 
țiunilor Unite trebue lă a să-sl 
aleagă ringur regimul sun 
dorește să trăiască.

Poporul elen are dreptul te 
aceasta în numele idealurilor 
pentru cari au luptat și s’aa 
jertfit milioane de oetaș» ai N«- 
țiunilor Unite.

Despre prețuri și impozite
(Urm«r« din pig l-a)

muncit și așteptat cu nerăb
dare înfăptuirea stabilizării.

Speculanții, sabotorii cari 
au fost în primele zile năuciți 
de grandoarea operației încep 
să-și ridice din nou capul, în
cercând să sfideze eforturile 
depuse de întregul popor mun
citor, Prin dosirea mărfurilor, 
prin speculațiuni de bursă.

Guvernul britanic este nerăbdător 
să restabilească întinse relațiuni comerciale 

cu Uniunea Sovietică
L1VERPOOL. — D. Harold 

Wilson, noul ministru britanic 
al comerțului a afirmat, că 
,.guvernul britanic este gata 
și nerăbdător să restabilească 
întirsî relațiunî comerciale cu 
Uniunea Sovietelor. Dacă un 
acord poate fi realizai, în 
cursul negocierilor comerciale 
dinfre cele două țări, aceasta 
ar fi o contribuție însemnată 
nu numai pentru comerțul lor 
exterior dar și pentru restaura
rea economică a întregei lu
mi".

In continuare, ministrul bri
tanic al comerțului â decla
rat:

„Unele din industriile no
astre au depins într’o măsură 
considerabilă — în anii tre- 
cuți — de exporturile noastre 
în Uniunea Sovietelor și sco
pul nostru a fost și continuă 
a fi desvoltarea unei piețe 
cât mai vaste în Uniunea So-

la 
ia 
să

vietelor și țările din Europa 
răsăriteană, în general.

Marea Britanie a trimis 
Moscova tnesîgii repetate 
care arată, că este gata
înceapă noui tratative comer
ciale. Aceste convorbiri pot 
începe îndată ce guvernul so
vietic va fi de acord,

Noi sperăm și avem cre
dința că guvernul sovietic 
răspunde invitației noastre, 
făcând prs’bi’e aceste nego
cieri atât de vitale ambilor, 
cât și lumii întregi".

GUVERNUL SOVIETIC 
vine în ajutorul 
Egiptului, pentru 

combaterea holerei
Guvernul sovietic a hotăflt 

să trimită guvernului egiptean 
un transport de 1 milion doze 
de vaccin artihrieric.

l.npnmcn* Judațulai M-wd^ra Deva 797—1947,

prin ridicarea fără temei a 
prețurilor la unele produse, oi 
caută să semene neîncredere 
în opera guvernului inițiată de 
partidul nostru.

Muncitorii, țăranii, toate for
țele producătoare interesate la 
menținerea și lărgirea poziții
lor câștigate trebue să știe c6 
speculanții sabotorii și toată 
reacțiunea din țara noastră ur
măresc răsturnarea stabilizării. 
Traiul lor de huzur este con
diționat tocmai de scăderea 
nivelului de viață al celor ce 
muncesc.

Și partidul celor ce mun
cesc învață și aici massele ce 
trebue să facă. Muncitorii sunt 
îndemnați astfel să munceasct 
mai bine, țăranii să producă 
mai multe produse agricole 
necesare hranei populației 
muncitoare dela orașe și sate.

Iar pent ucă strădaniile lor 
să fie încununare de succes 
a nevoie de vigilență pentrw 
a doborî orice încercări din 
partea speculanților de a în
șela mai departe poporul, e 
nevoie de un schimb intens 
între sat și oraș prin exc'u» 
derea speculanților cari sunt 
gata totdeauna să ofere „ce
va" peste prețul fixat.

Numai astfel prin efortul 
comun al muncitorilor, țărani
lor și a celorlalte forțe pro
ductive bătălia stabilizări, va 
putea fi definitiv câștigată de 
cei ce muncesc contribuind Ia 
îmbunătățirea continuă a traiu
lui celor nulți.

B Someșfeleanu


