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Congrt sul Uniuneinoastre\
In zilele de 18 și 19 Oct. 

a. c. s'a ținut la București al 
doilea congres al llniunei Sin» 
Picatelor de Artiști, Scriitori 
și Ziariști, prilej binevenit de 
verificare atentă a realizărilor 
celor care și»au pus în sluj
ba artei și culturei posibilită
țile lor creatoare și totodată 
de trasare judicioasă a sarci
nilor care — în condițiunile 
regimului nostru democrr.t — 
stau în fața creatorilor și in» 
terpreților de artă, 
împrejurările în care aavutjnc 
acest congres al Uniunei no? 
tre sunt caracterizate pe pi. 
extern de ascuțirea luptei în»” 
tre forțele mercenare ale im
perialismului avid de domina
ție și instigator la războaie, 
deoparte și forțele pașnice ale 
democrației și păcii, stând gru» 
pate în jurul U.R.S.S. vașnica 
apărătoare a libertății tuturor 
popoarelor, mari și mici.

Ofensiva pe plan interna
țional a trusturilor imperialiste 
străine, a încercat să se spri
jine pe reacțiunea internă, în» 
curajând-o la noi, ca și aiu
rea, să lovească în cuceririle 
poporului, care pentru prima 
dată în istoria țării noastre au 
asigurat posibilități reale de 
valorificare tuturor creatorilor 
de artă. Agenții plătiți ai ace
lei categorii sociale, care în 
țară la ei au transformat arta 
și scrisul în bunuri de trafic 
comercial, au încercat să 
transforme România într'o nouă 
piață, colonială a dolarului, cu 
cor cursul elicei trădătorilor 
>istorici< manisto-brătieniști și 
a codițelor lor >titeliste«.

Că nu a fost cu putință a- 
crastă manevră, demascată la 
timp de vigilența populară, se 
poate mulțumi numai condițiu- 
nilor noui create celor care 
muncesc de regimul nostru 
tual, îngăduind propășirea 
tregului popor pe drumul 
nei democrații de rlp nou. 
tocmai aceste condițiuni
pun ca sarcină profesioniștilor 
artei să facă din manifestările 
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MLVERDOUX 
fie tncă £actuali- 

tete cererea de exphzarf
din U. S. A. a lut Citărie 
Chaplin, formulată de un 
membru al Camerll Repre
zentanților, după care acti
vitatea popularului actor 
„este dăunătoare" pentru 
regimul exis ent la America.

Ceace Implică această 
concluzie trebui âutat In 
noul film al celui care cu
mulează calitatea de actor, 
scenarist șl producător, 
„Domnul Ve-doux“, care 
pune rn fața spectatorului 
prt blema responsabilității 
societăți omenești înlesnind 
eonii/Iile care, tn socetatea 
bwghezâ, Ingădue Individu
lui să dezerteze din flescul 
ex stenjll lat, împins pe câl 
lăturalnice, de brutalitatea 
luptei pentru exletenfă. Vlofa 
lui Verdoux este banală până 
tn clipa când es'e nevoit să 
suprime alte vtețl pentru a 
co serva pe acea a copilu
lui șt soției lut, învins de 
d-~!c^ra rcctitîăftl uiitînrane,

M. Mih.
(Continuare In pag 4-a)
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entului de însămânțări

Fiecare plugar trebuț să 'n^n^ze suprafețe cel 
puțin egale cu cele recoltate^ vara anului 1947 
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Ministerul Agriculturii și Domeniilor împreun. Mțpjaterul W 
Interne și Ministerul Industrial și Comerțului ai următoare;

Deținătorii de pământ arabil 
sub orice fț^iă, sunt obligați 
a începe aratul Itntdiat,

In timpul acestei campanii, 
orice alfa muncă va fi sub
ordonată tnsămânțlrllor.

Deținătorii de tractoare sunt 
obligați ca Io termenul fixat de 
Camera Agricolă, să are cel 
puțin următoarele suprafețe:

6

3

2

Se distribue zahăr 
pe luna Octomvrie

a) Tractoarele cu pluguri c 
brazde, 100 ha.;
b) Tractoarele cu pluguri cu 
brazde, 70 ha ;
o) Tractoarele cu pluguri cu 
erezie 50 ha.
Arăturile le vor face pe ex-

ploatațiunile proprii ale deți
nătorilor tractoarelor, sau pe 
alfe exploatări agricole, după 
planul întocmit da organele 
dela Ocolul Agricol.

Deținătorii de vite de mun-

i A a"- 
.1—4, ’ 
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Arătura
are proptii sau ale altor plu
gari, după programul lulocmlt 
de Comisia Interimară comu
nală.

In județele cu animale de 
muncă insuficiente, se va pu
tea Impune aceleași obligațiuni

Ceatinuaie la p«J 2’*

21 Octomviie a. c, în- 
dlstribuirea cotei de 
pe tot cuprinsul Jude- 
Hunedoara. Distribuirea

La
cepe 
zahăr 
(ului
se face în conformitate cu 
dispozițiunile M sterului ln- 
uu?uKi 91 cjfi*vi"țuiui coteie 
fiind cele prevăzute pentru 
diferitele categorii

In fața muncitorilor tipografi

Tov. I. CHISINEVSCHI a demascat tendințele reacțio- 
' ____  nare și decadente ale artei

puse în slujba trusturilor
Teoliari Georgescu, secretar al 
partidului nostru «i mini tț.i de 
interne, condițiuni când forțele 
imperialiste organizate și d zijata 
de imperialiștii americani, cau 
fă să șantajeze popoarele, să 
ațâțe la un nou război, când se 
formează frontul, popoaje'lor 
împotriva Imperialismului fcoa 
iul anti-imperialist frontul de 
sabmlnare a imperialismului, 
incomparabil mai puternic de
cât frontul imperialist. Ae<et <On 
greș are o importanță deose
bită, penrfucă simultan cu pre 
gSfiiile de război, cu ațâ<ăr • 
de război, cercarfe imperialistei 
din America ri Angla știu foarte 
Mne cil suni mai slabe decât 
frontul antWmprrialist Știu că 
frontul antMmperîallst are mal 
multtf pjufere, că în frunteai pce-» 
stal front, stK putermea și Gnvtăii 
oibila Uniune Sovietică, sfa'i pol 
poarele sovJefire cari ftu șttu* 1 
■Imfidească mtarina de război gtt 
mană. Pe «cest front s^aîinl',»!i1 
țările nouii democra'fi, pe aceaf 
front Sff alnîa-ră 'mișcarea mll •> 
ferească dfe toată lumea, inclfl 
tfv mișcarea mhncitoreascK fl 
progresistă din țările imperialiste 

□ar fmperia’lștrt, tn goana leg 
IdtinM expansiune «I cptrorlrtl. in- 
trebufnțea2fi șl arma de lupta Wd 
dIopî'U Ei șî-act creat agenturi 
!tt diferita flfrl. La no# fn taff • 
aHnoaștewi, agentura bandei ma 
alste, tulfentstte, ttfelUte. a gvd 
fi ascansl sl deschis! care dilta- 
teazl IdeîH fmrer’a'EmuH. 
M încearcă s!ț lnfiTreze Tntsdniff 
■ăaisdfer pOpl’are rdeVI 'de expf-

burgheze
Primt, cu ptiieri Le aclamai!, 

tov. f. Cl.ișinevschi, membru al 
G. C., secre an al stației da E- 
riucație Politică a C. C. a' P- 
C. R. a spus Vm«n în fața Con 
greșului Uniunii mtincîtorilol 
Arie Grafice.

.„Permiteți-ml, ea în ' cafila'e 
de memlbru al ComMeta'td Ceii 
trai al Partidului Comunist Ro- 
«jân și de soldat pe frontal 
ideologic să vfi transmit cinj » 
tea tuturor tapfKtoii'or fiOniii 
lui ideologia un fierbinte safat 
Pentru noi, luptători pe fron
tal ideologic, dvs. tipografii, 
eorpul artele» grafice, sunteți 
Cn «prijin foarte putelnic. Fărfe 
gvs. noi toți ceilalți cari hferfim 
și luptăm p» frontal ideongi', 
am fi lipsiți de un sprijin pOte* 
nic, legâ'um cW'spnieln fronta
la»

Congres»! dvs., fși desWsea 
tA lucrăG'.n în condțitmi deo
sebite, în condițluni pe cai« 
le-a definit atât di fltră'»Tt fev.

talare fațM de capitalism.
Este nectsar îa a este con 

dițhmi, când no știm di îtri 
perialljtn evțajf te război, să re

(Continuare tnJpafi, 4-a)

Impozitul agricol
ee va plăti numai în lai

Comisiunea ministerială pen
tru redresarea economică ți sta
bilizare monetară *a hotărlt aă 
— pentru a se veni ta ajutorul 
țărănlmri muncitoare — se va 
reorganina sistemul actual de im
punere agrară, stabillndn se tot
odată na plata acestui impozit 
să se iacă numai tn lei.

In urma sosirii unor importante cantități de bumbac din U3SS
SALARIAȚII VOR PUTEA CUMPĂRA

CANTITĂȚI DUBLE
In urma activității în plin a țe- 

sitoriilor șl filaturilor din țară 
cum șl a marei ointltăți de ma- .. r . |«1 MaU
URSS,, șl a perspectivelor de 
primire și din alte țări, orgmele 
de resort din Ministerul Industriei 
și Comerțului au stabilit că pro
ducția textilă s'a mărit mult în 
ultima vreme.

Din această pricină — și con
form promisiunilor guvernului, că 
pa măsură ce bunurile de con
sum vor fi realizate în cantitate 
mai mare, ele vor fi puse la dia 
poziția masei muncitoare a țării

loc de 50 de pnnete pt. metrul de stofă bărbătească de costum 
de 100 de puncte pentru nsetrnl de stofă de palton; 
de 75 de puncte pentru metrul de postav ; 
de 8 puncte pentru metrul de țesături de mătase ; 
de 20 de pnnete pentru un combinezon de mătase ; 
de 20 de puncte pentrn cămăși milaneze ;
de 12 puncte pentru o pereche chiloți de mătase.

O circulară in acest sens a foat 
trimisă chiar de Sâmbătă, tutu
ror magazinelor generale de des
facere, as1 fel că hotărârea intră 
io vigoare -chiar de Luni 20 Oc
tombrie.

PE CARTELELE LOR
— Ministerul Industriei |i Co
merțului a hotărât să reducă nu
mărul necesar de puncte pentru 
. ---J» âlb- îte nf furi
dela magazinele generale de des
facere, deocamdată la unele din
tre mărfuri, urmând ca măsuri 
similare să fie luate 1» raport cu 
producția viitoare.

Astfel, de acum Înainte, cum
părătorii de mărfuri pe puncte 
vor putea cumpăra o cantitate 
dublă de mărfuri In comparație 
cu numărel de puncte vechi.

la'ă acum, cum au foat reduse 
punctajele la mărfurile următoare:

25
50
37
4
10
10
6
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in 
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in 
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Județeana Timiș a primit provocarpa 
județenei Hunedoara Deva la

întrecere pentru difuzarea materialului de partid 
în ©n©«n*e<B zalei «le 7 Xoembrîe

Editura Partidului Comunist 
Româu a propus organizațiilor 
județene din întreaga țară să por
nească la întrecere pentru difu
zarea materialului de partid în 
onoarea zl'ei de 7 Nov. z ua când 
se împlinesc anul acesta 30 ani 
dela M rea Revoluție Socialistă 
din Octomvrie.

Luând act cu bucurie de a- 
ceastă inițiativă Secția de Edu-

csție Politică din Județeană Hu
nedoara—Deva a holărît in șe
dința sa tinetă la începutul lunei 
Octomvrie cu toți responsabilii 
de Ed. Politică să prov’ace la 
întrecere patriotică Județenele 
Tim ș si Arad.

Răspunsul tov. din Timișoara 
a ți sosit anunțând printr'o scri
soare că an primit chemarea.

Iată ți textul scrisorii primite:

SITUAȚIA v 
însămânțărilor 

în județul nostru

Către Secția de Educație Politică Corn. Județean Hunedoara
»ra0i tovari.i,
Am primit cu bucurie scrisoarea voastră din 12 crt. și pri

mim chemarea pentru Întrecere, ia ooodițiunile date de Editura 
noastră, până la data de 7 Nov. a c.

Cn salut tovărășesc,
Seeretarnl Secției de Educație PoliHeA,

38. JlVCOViCl MIRC0.

Răspunsul Aradului este aștep- 
tat să sosească dia si !■ ai.

Cunoscând posibilitățile mari 
ale celor două județe provocate,

membri de partid dia Județeană 
vor trebui aă depună un eiort 
conținu pentru a Ieși fnvîagfitor.

La urlaa spor la muncă.

Insămâoțârile ia Județ se de- 
siâroară coniorm dispozițiunilar 
date de Comandiaaentul Unic al 
Însămânțărilor. Până în prezent 
an iost însămânțate 24 095 ha , 
aproape 50°/, din total al tereaa- 
lui prevăzut in planul Inșăta&a- 
țărllor de toamnă. Din acest te
ren au iost iosAmâațate 22.431 lat. 
cu grâu, 727 eu orz, ți 931 ha. 
cu secaiâ.

3'au mal tăcut arături cari ta- 
tallzeaaâ 22.188 ha. dia plamd 
de tesfim&ațAri pentru primă rărit 
și 30 ba. de Idacuri.



2 ZORI NOI

NOI
, Comandamentul Unic pentru însămânțări

Destituire l^tă pentru orice co
municare , întârziere sau abatere 
In campania însămânț^cultorii care au sămânță lăsată cu 
ocazia corectărilor sunt obl^’ 8 0 însămânțeze până la I Noemvrie 

Comendamentid Umc pc.iiruhjsanianț,,-. !ace cunos<u ‘ “
,IHalzJC e sau abatere or e 

•onumcare mexacă de date iî 
‘«mpul campaniei d ills-ln-’ 
târî dn această toamna vo « 
sancționate cu destituirea <<1 r 
vmovați. Planul slabi it tre ue 
executat în întreg nie ini-emil 
1» la vreme IiitârzeT"• tu £xe 
cutarea acestui pl m va îi impu
tată în primuf rând r aueb, 
tehnice ale Minist rupi ÂgHcul 
turti: Șei de Ocoale, 1 ircc 
Jori de Came ă %i Inspectori 
Regionali.

Se pune în ved re agri_ul o 
nlor cărora li s’a Lisat, cu o- 
cazia colecari.or cauți ați de 
grâu nece are însămânț I io 
«ă sunt obligați să însămânțe’sei 
până la 1 No^nbrie a c., în
treaga cantitate de grâu tuși
te în acest rscop.

Cei cari până la I Nomi- 
brie nu au însămânța o Supra
față corespunzatc are cu a fi. 
ta tea de grâu făsată pentru să, 
Manță li se va eonii,ca| întrebi a 
cantitate de grâu rămasă nt- 
îiifixVTtârtța+.fî .-asu* J.-- V - *•

streinată vor îi obligați touși 
s’o predea și în acela? f.imp i 
se vor dresa acte .de ftpmite e 
în judecată

Organele speciale de co itrci 
ale Ministerului Agri Iuti ni t 
Domeniilor suut pe teren pen 
Iru a controla această acțiune.

Primari îLOiari șî admin Ora
torii agri oii comui a i sunt jobli- 
gați ca în ziua da 19 Oc . p. c.,

ne întreaga obște a sa- 
și să aducă la cuno, tință 

, comunicat
3
Serviciul meteorologic Cent 

al anunță ploi îndelungate in 
decursul toamnei, dcaceea țăra
nii trebue să se grăbească cu

lucrările de ducere la bun sf.ir 
șit a campanii de îmătnânțăif, 
știind că pii'i ac a.t i o îtr ioue 
la îmbunătățirea s tuațîai eco
nomice a țări ai vor 'asigut a 
hrana necesară întregului go,* r 
pentru anul <e vine.

Un milion Kg. bumbac sosit 
din U.R.S.S. va fi folosit pentru fabricarea de 
fire și țesături destinate salariaților și țăranilor

In ultimele două săptămâni a 
(sosit din U.R.S.S o cantitate de 
UN MILION KILOGRAMEBUM- 
BAC PUF.

Cea mai mare parte din a-
I ceastă cantitate va fi folosită 
' pentru fabricarea de ?rtico!e ra
ționate, destinate salariaților și 
țăranilor.

Astfsl, se vor fabrica 103 000

kg fire țărănești, care vor fi 1 
trlbuile la site prin cooperative, 
5 500.000 m. țesături, 16.000 
duzini mosoare de at*, 70 000 
duzini ciorapi și 5 200 duzini 
flanele, care vor fi distribuite sa- 
lariaților, pe baza cartelelor cu 
puncte

Separat de aceasta, se vor fa
brica pentru armată 400100 m. 
pânzeturi.

.4

a Comandamentului
(Urmare din pag 1)

și detonatorilor de animale de 
trac(lune din orașe.
Toate atelierele d'n sate și o- 

rașe, de reparat mașini șl unelte 
agricole se consideră rechlzi|io-

SPORTUL >
J POPULAR '

COLȚUL FEMEII

AMERICA IN VERSURI”
în cadrul unei șezători artistico-culturale

ff

d ..._______ __ __________________ _ _____________

A organizată de U. F. A. R. filiala Deva
sensul existenței umane, i i ‘pi 
realismul ei «i fără evitaiea' de 
varului a u ra io d junilor ticp 
te mumiorinii d cmjunctur* 
capiials'ă. versuri e acs'ei ri- 
sunând <a o chemare adieată 
oamenilor (tiuiicii d a < cup i .n- 
cul meri ai în îneca nsmul so
cial ceeace ignorează însă t cea 
stă | oezie nai stă este exi 1 .i i 
in mijlo.ul vieții a ira'br i'B 
culoare a câtor rea'i aii 
'• le i legitime a p rații rămân 
aproape i i întregime re erceta 
te.

D a upra atetici 'end nțe e- 
xistă î nsă o lirică neagră ,upra 
viețui id de i decenii automatia 
muiu o ic.al.poezi. care lipt ird 
cu insuficiențele inerente con
dițiilor de viață în care (,c rt- 
di ă, rămâne o inexorabilă lea
litate.

Chiar în (oidțiile tii’s e — 
cu adevărat tr'ste, dar* nu ire
mediabil ’.e-i sunt oferite de 
felini a exclusivi >tă amcri.anj, 
omul de mioare intuește el bera 
rea sa din sti| I : iul di.c Un nări
lor rasiale, îndreptând nădej
dea lui spre lăsăriiui de r.indie 
sn ră imb.iMul oare să îosyădue 
poporului american, eiberat d- 
contradicții, să se a.ezc la 
locul cuvenit în rândul naț iuti
lor iubitoare d? libertate, pice 

Drogres. 1 <
Ceeace montesta' il, adu b 

nou a castă coiifcrinț aeste pot 
ta ne ta tea verbului ei ș ne iul 
reci ăr lor cl iar în iimpuî expu
neri, mai.ier i tinzând să 11 de e 
în aceia;! măguri dogmele n 
care contribue la îisufle nea le- 
in J in rest nu 1 pJ ./derioa eca 
re retorism.

Au contr.buit li icdirca ;c 
centclor autentice a pce ii or 
slujind subjectul, i î.erpretar le 
a-n clor Ga bor și Mii uț eseu, a 
d-rci To: Veron ca i a domni
lor Băjescu-Oardi i Petrnca, 
Muzica a fost execu ată de jni 
Crișan și Csampai, i: r dinsurăe 
de dl. Bordan, satisfăcând ex> 
gențele unui public o hi unit sb 
urmărească astăzi manifestările 
care-i îngădue contactul pe ma 
nent cu arta auten’ică. i

Succesul acestei manifeAfiri 
culturale a Fii alei Ceva a U’* 
rului, ne îndrep ățește să spe 
răm că asemenea a ț uni vor 1 
rcaliza'e în în eg jude u , răs 
punzAnd derinței de documente 
re a acelor pături căro a "nu '« 
mai piot fi refu7a e astăzi <at« 
facți 1 ■ incontes'abii.e ale unt» nu 
tentice culturi.

I \
(.ojitinu ind i .ciul sâu d 10 

ferințe, U11 unea Femeilor Anti
fasciste, Filiala Deva, a pre.e 1 
tal publicului nostru jn seara 
zilei de 15 Oct. a , c., țo §ezătoaifl 
culturala realizată într'o f itn ă 
cu totul noua, capabilă să I una 
spectatorii în corespondență < i 
rectă cu subiectul și aspectele 
pe care acesta încearcă să le 
redea.

In cuvântul de 'deschidere 
d-na Elena lonescu arat/speei- 
li.ul acestei n a..i es ă ri culturale 
refuzată pâin mai iey pu 
în direcța cuaoașterfrțc .e* ' 
a evoluției acestui ge 1 Î11 1iJ 
tera’ura universala, dând ?po 
cuvântul d-:iei Minerva G r ău 
care va înc rea să prezi itel'umil 
di.i aspectele ace L i probleme 
de cultură, de netigăduită im
portanță-

Conferința îmbrățișând un 
subiect destul de dilic-j ,,Ame.i 
ca in versuri” la'ilânc .tutui (b 
binevenită contribuție li ctiioa- 
șterca liricei universale, respec
tiv a poeziei americane apar,i- 
nând acestui gc 1, a căruiLmoa- 
șie-e rste nie uită de anaiolegia 
rezumativă editati în Edit ra c 
Stat i care a îngădu t'documen
tarea conferen iaie.

Amintind caracterul scrierii 
di'rir sec. al 16-lea ș> al 17 leu1 
se convine că adev iraltil in eput 
al litera urei ame.i ane se 101 
fundă cu epoca puri a iă, inenți- 
nându-se pe Im a trasată dZpre- 
cursori, îngemănând se ît inen- 
ta’ismul cu reali ate i cudă In 
aceste co idiț.uni poez a în ear â 
să exprime, necesita ea luptei 
pentru ica’i a ea ur.u te.in de 
reală democrație care sa sa
tisfacă integral idealul de uma
nitate și ’ibertafe spre care tin
de poetul Poezia lui Walt 
Whitman este reprezentat vă 
pentru sec. al 19-1 'a îndreptă
țind aprecierile imanin.e a'e cri
ticei care recunoaște astfel con
tribuția lui la desvol area cultu
rală și socia'ă a Am-eric 1.

Caracteristica 1 ricei sec al 
19-lea și al 23-!ea es e ‘lăra în - 
doială evadarea d n forme e ri
gid." și emanti area din sace c'o 
țiul versifi aței, ducând la crea 
rea imei 1 ri e noui ac e ibi ă n a 
relui public și deci șt oam nilor 
simpli, cărora înc arcă să se a 
dreseze cât ma firesc și'cu mij
loace având corespondent î 1 via 
ța de toa e zile e, însu iri tare 
vor desăvârși contrbu ia poez'ei 
ameri'ane la arta universa'ă. 
Mai ales poez a progresistă ^in 
sec. al 2o-lea încercă să edea

I

Unic de însămânțări
nate la dispoziția plugarilor in 
acest scop.

Fiecare plugar va îtyămânța 
in toamna anului acesta culturi 
de toamnă, in suprafețe cel puțin 
egale cti cele recoltate iu vara 
anului 1947 șl peutru cari li s'au 
lăsat semințele necesare

Contravenientil la dispozițiu- 
nile de mai sus se vor consi
dera C' ntravenieDți la legerl 
speculei șl sabotajului economic 

Organele Administrative șl 
polițienești, ca și cele agricole 
care vor irilesni sustragerea 
deia obligațiunile preevăzute in 
prezenta deriziune, vor fi so 
cotite infractoare la legea spe
culei și sabotajului economic 

Pref cții de județ, directorii 
de Camere Agricole șl coman
danții Legiunilor de jandarmi 
au Însărcinarea executării de- 
ciziunii.

SURPRIZE

ia
cu

su

ETAPĂ
Rezultatele tehnice și clasamentul
Divizia Națională A, diputată 

Duminecă in țară, s' soldat 
afară de rezultatele normale, 
unele surprize.

Prima surpriză este eșecul
ferit de I.sa campioană națio
nală I. T. A., care in daura 
pronosticurilor a cedat Univer
sității la Cluj.

O figură frumoasă a făcut C 
F. R. B), care In dtplasare — la 
Oradea — a reuș't să-Și acumu
leze 2 puncte prețioase ia cla- 
sinient, dispunând de ecklpa 
gazdă Libert ițea.

Conform pronosticurilor, echi- 
pa mineră din Valea Jiului Jul, 
n’a d»smințit forme pe care o 
deți ie și a dispus la limită de 
C. S, M M, din Mediaș, trecând 
la locul 5 din clas«m«nt.

Fuzion rea U Tricolor cu A.
S P-iitia se pare a fi fericită. 
Fața de adversarul său pericu
los — Juventus — U. Tricolor

a reușit s4 termine mstchul la 
ud scor a'b si totodată si 91 d 
judece primul punct in clasam nt.

Deasemenl A, S, A. în reve
nire a reușit prima victorie 
dauna Oțelului

la

u-

lată rezultatele tehnice 
și clasamentul:

C F.R.—F.C Ploejii 4-0; 
ntversltatea — I T. A. 2-0; Cio
canul— R A TA. (DermaganlJ 
4-2; Jiul—C.SM M. 1 0; Fe- 
rar—DerrjHta 2—2 Juventus—U. 
Tricolor 0 -0; A S.A.—O,elu!3 0.

Clasamentul.
1 C.F R.T. 2. l.T.A. 3. C.F. 

R B) 4. Ciocanul 5. Jiul 6 Li
bertatea 7 CSMM 8 R. TA 
9 F,C Ploești 10 Universitatea 
11. Juventus 12. Fer. r 13 Dcr- 
mafa 14 A S. A, 15 Otelul 16 
U. Tricolor.

m. ta.

Alegerea noului comitet U T,M 
\ la Deva
A La seara zilei de 16 Oct. a c 
în cadrul unei ședințe plenare la 
care au luat cuvântul tovarășii 
Angtleluța, Mălăescu șl Fieieru 

, din pirtea comitetului Județean
al U T. M.-lul, prelucrând sar
cinile ce stau astăzi Iu fața tine
retului, a fost ales noul comitet 

I al U. T. M. din Deva care este 
format din tov. sil : Trofin Leo- 
nlda secretar, Fetlnca Tudor or
ganizatori, C.Iapâ Mercel resp 
cultural, Solomon Ludovic cu 
reconstrucția, log Țvr' J cu edu
cația spoiti-ă, AlmSșvn Petru 
resp adm . Cunci E isabeta din 
partea școalei profesionale de 
ucenice din Deva șl Geta Malea 
In resortul de fele.

către Uniunea Femeilor Antifasciste din Grecia
DRAGI PRIETENE,
Prin rad o i presă urmărim 

ai de zi lupta dârzăr'dusăf, ’e oi 
împotriva duș 1 a îulu nos ru co 
mtm, dușmanul î,i re =i omeni 
ri, dușman care ne-a 1 dus a.âta 

! nenorocire și suferință.
Vitcj a și per -ev e cnia voa

stră în lup la contra fascismului 
ne face pe noi. Uniunea l en ei 
lor.Antifasciste di.i comuna Cer 
tejul de Sus,'ca sățlVă/eiprimăimi 
prin aceste câte a râr.duri d i.i 
rația față de cur jul și tb.ega 
ția Voastră, dorindu-Vă -i p n- 

"tru vi tor aceia i dârzeni î 1 lu
pta menită sa'rcalzeze visul Vo 
stru care es.e și țelu (vostrufto- 
mun.

Am col c'.at în comuna n a- 
stră câteva kg. de marna ladă 
și fructe uscate, care deși în1 can
titate mică, reprezintă ie a, pin 
tru locuitorii săraci ai r giu-< 
nii muntoase îi < are ei te itua- 
tă comuna noastră, dorind p in

această modestă contribuție sM 
Vă dîm un cât de (mc sprijin 
în lupta pe care o duceți îm
potriva acestui dușman .I o- 
menirii care a pricinuit mulor 
popoare jertfe sângeroase, ]»- 
top de lacrimi ți suferință.^

Și tot p.utru a Văi. ar ta eu 
tim n ele nea.tre fri.m ase care 
urmă esc mereu lupta, voastră 
drcap*ă, vom confecționa mă
nuși și ciorapi d lină <cu <a e 
vom cău a să a'inăin suf rima 
câtorva dintre Vo:, su ori'e i oa 
stre râvnind li ace'aș id al te 
viață.

In lupta pe care o duceți 
cu gr u'ăți și jer f at. t 'e n ari 
Vă dorim un succes de I n i 
rea'iza ea unei democra ii pn- 
ternice și dura'il?, p- d tunul 
independenți patrei vra (re at 
reconstruc'iei și păcii șt al'<0: i 
nulul progres.

Cu o’utări priflpnpș’i, 
U F. A P "prtnl..| d ? Su» 

jud Hunedoara



VIAȚA OE PARTID

Ședința delucru a Comitetului Județean Hunedoara-Deva a P.C.R.
ziua ll-a

J
„Lumea sa împărțit în două tabere" K

a spus tov. Butariu Virgil instructorul C. C, al P. C. R. în cuvântarea sa

Ședința ue I.11.LTU a Comicii 
lui Județean Hunedoara b>eva a 
Partidului Comunist Român a 
continuat Vineri 17 Oct a v. la 
©rdnea de zi figurând aprecieri 
la ra| oarte.c date în aju i de se
cretarii organizațiilor din județ 
ți instructajul sccieiari.or de 
secții di.i jiide eana.

Rând pe rând .au cuvântul 
tov. Dancu Petru, Buda loan, 
Drăgoi Anton, Dudu a An-Jiti, 
ferica Vcsil •- si l'eri.-eanu Gh , 
Fior ea Sini on, Marton hi liard, 
membri în biroul comitetului 
județeni tare au scos în'ieiiden 
ță pirjle bune dar și • ane a'e 
rap-oarlelji, ară â d tei d ta i 
cum tr-bue du>ă munca diferite 
lor secți.

In ședința Ce după ținaiâjafl i 
at apoi (tivâmul tov. B i rujVir 
gil instructorii Comite ul .1 Cen 
trai care după ce '■c'făcud'o ana
liză amănunțită a muncii de u e 
dc întieiga organizație juie.ea 
nă, a ar ta situația politca in
ternă ți in ernațio -al i î î tar'* e 
desfășoară această munci ta 
sând sarcinii.* i e itru pe iiada 
următoare, sarcin» de importau 
ță \i ala pentru v itoa ea desvol 
tare a egimulu- dem era ic po
pular di î țaia npastră, l.’-sa a 
spus printre altee:

„Lumea s’a îm, ăr it în doua 
tabere, lagă ul împei.alist n 
frunte cu Statee Ui ite a e A- 
mericii care tinde spre sugruma 
rea libertăți popoarelo. așa 
cum face acest lucru îi d er te! 
părți al-- g'obului și lagărul snti 
imperialist și democrație îi frun 
te cu marea ți puernea I .R. 
S.S- care luptă pen'ru liber a 
tea popcare’.o. din iurrei î .trea- 
gă și împotriva declanșări u- 
nui nou război de către clici'e 
imperialiste.

Lupta ce se dă între 'aceste 
tabere este în curs de organiza 
re în urma consfătuiri c lor- 
nouă | arfide comuniste, coi- 
sfătuire li care s’a juis îa coi 
duzii interesante exprimate în 
declirația comună proclam.ită 
cu această ocazie.

Sarcina noastră elf de a în» 
cadra în aceasta luptă 1 arti ul 
Comunist Roman care să mobili 
2eze în jurul să» întreg poporul 
prin: consol darea și de-ăvâr i- 
rea organizatorică a Partdilui; 
intensificarea muncii ideologice 
și pol.tise, pr.ii consolidarea F, 
U. M. și adâncirea alianței toa 
stre cu țărănimea munctoare i 
celelalte forțe democratice d n 
țara noastră.

Va trebui dusă o l.iptă Idâr- 
ză pentru curățirea \ e ii i oast e 
politice de elemnteie dușmane 
regimului democratic. Procesul 
trădării naționale <a e va a ea 
loc în curând proces în ca e 
vor apare în adevărata lor -’u- 
muă cl ci'e „istorice” î i fruite 
cu luliu Maniu și Miha'ache va 
tr bui să demonstreze mas el r 
populare că ideolog a i torică 
slugă a impera’i m lui anglo-a- 
merican-este o p'edică îi calea 
desvoBărv s4atu]ui nostru a po
porului nostru spr? so.eatea 
soc'alis^ă”.

Trecând apoi Ja trasarea sar 
cinilor în domeniul producte) 
a gri ol e tov. Puăru a arătat 
că Partidul nostru se co^sid ră 
mobil zaf pen ru r<~a’i’arei rla 
nulul de în ăm*nțar. N ’_ sej ad- 
inite nici o de'ă are p t uc / de 
aceată câmp nie deoinde >re 1 
ner-a Ua’ilizâ i de i: d • dacă 
vom putea a jura peitru i- 
tor hrana întregului popor, in 
special a spus d-St •; ■ > re 
bui combătută te, di ița a * a 
se semăna alt e,a i nu ce e tte 
prevăzut în plan ca grâu it;. 

numai pen ru iap.ul ca anuj ce 
sia s’au iă ut colectări de ce
reale O producție abu .d.n ă c.e 
grâu va puria Li anui excepta 
dHa co.e-iare acest produs a,a 
cum se întâmplă miu, aces a[ ^u 
porumbul, datorită laptu.m ca 
se găsește î,i caii.itaț. ii.desțu 
la toa re.

Va tr u’ci stimulat ajutorul 
reciproc. Să lie ajutat cei i uă 
mijloace jCtlru a-,.i j ițea lu
cra la timp pământul. Să îie 
ajutate autoiitițle pentru a pu
tea îndruma pe eren cam'pania 
de însămânțari. iar pi olo unde 
se obseriă sabotaj sau numai 
indolență sa se semna eze căzu 
rile ce.or în drept care' tor lua 
imedat măsurile de îndreptare 
Țăran.mea muncitoare, munți o 
rimea tinere ul i femei e tr.-- 
bue mobil zat- în a eastâ bată 
lie liotărîtoare pentru v itorul 
poporului întreg.

Producția industrială
In domeniul industrial a 

continuat tov. Bu'aru avem 
crear e condiț miile netesa-e pen 
tru a puia salis.a e necesită
țile noastre cu | rolu e ndis lia 
le printi’o continuă iideare a 
producției.

Producția nu o vcm r d ca 
însă prin afișarea lozincilor că 
vrem intri-ea producției sau 
prin formarea e-hipelo- d- șoc 
care după un timp oarecare se 
vor extenua și nu vori înaii.'i bu 
ne de nim c. Producția poate'fi 
ridicală prin organ.zarea muri 
ci', raționala distribu re a bra
țelor de muncă, folosirea raț'iol 
nală a mașinilor cere ne fur
nizează energie moții e, econo 
misir.a maerialuluî le me
tode noui de îmbunătățire a l > 
munn i, metode pe care <Iaa 
muncitoare de’a noi a do'edifică 
știe să le găsească datortă re 
gimului de liberta'e de ca-e se 
bucură azi în ța a 'c’asta. Co
muniști trebue să dea exemplu 
și în această d rec'.i?.

Lupta împotriva speculei
Dar legate de toate acestea

- a continuat vorbitorul - iov, 
Gh. Gheorghiu-Dej e rctari 1 
nostru gene al ne recoma dă 
să luptăm printr’o nouă meto
dă împotriva specuLi. Să coin 
teresăm mașcele con umăteare 
și în spec.al femeie în această 
bățăli?. Să le organizăm *£ e 
abț nă dela obiceiul , de a pti- 
ti or.cât numai să găsești”. A- 
vem o producție bui ă agr cola 
care a igură hraia poporul i ț.i 
treg și deci ru Irel ueis'-î r.e an
trenăm să facem- jocul specu
lanților care pieti id p ețuri Cs 
xagerate. Să organ» ăm' ’fTiii co
operative aprov zionaiea populi 
ției cu cc'e necesare căii iccoț e 
rati.ele sunt armele cele ma> 
bune de lu tă împotri a spe- 
culanți'or hrăpăreț'.

Pentru toate a es4ea î să — ] 
a încl eiat to". Buaru cuv n- i 
tarea sa — avem nevoe 'de un ; 
par id puternic ca:e să ciilău i 
zească lupta noastră. Să intl- ' 

rim deci part'duf no rru care - 
ne va du.e la no ii v efori.

Ședința a tost înebe ată dC - 
tov. Sfanț iu Emil secretarul < r- 
ganizațici jude ene care ține ă 
sublineze și să arrag“. a’eiția 
celor prezenți asup:a câtorva 
din sar inii? ’raate îi cur u' e 
dinței de lucru. D-si a spus prin 
tre altele:

t'eice re Tace să a’entfîncre 
dnre în forțele lagăru'ui demo- 
cra ie și anti mp"r al st, îi fo- 
țele noastre, este că nimeni — 

în afară de câți ta imperialist^ 
interesați nu dure,te iăz- i 
boiul. Popoare,e nu d re>c raz 
boi — a spus -General s imul 
Stalin și deci nu ni înspaimân 
tă gălăgia acestor razbo nici.

Vorbind despre con.cruța te 
lor lJ paiiide comuniste cea 
Varșovia și d ecoul pe ta e 
această consfătuire a avul-o în 
țări ca Angl a i Statee ti
uite, tov. Stanciu a .pus - 
Câ rid au avut loc t rie doua < on 
sfătuiri int rnațio-ale a'e :o iaj 
democrație , c jiivo ae d- 1 bu 
riști britannici, nici pr a bri
tanică nici cea amcrcană n’au 
făcut gălăgi' pe această ten fi 
tocmai pentrucă rocial demo 
crații de drcap a așa, cunit ree 
se acest lucru i d n •ec ara,ia 
celor nouă par ide comuniste 
sunt unelte în mâna iiruper a- 
lismulu. Saruna roa-tra affî e- 
ste de a demasca aceste unelte 
ale imper a'ismulu american.

Trecânnd la sarcini e econo- 
mi-e tov. Stane u a -adăug.t- 
Nu trebue să'utim1 că ind s ria- 
de stat, ce îtrele de ma in la- 
gricole .și fermele de -Țat au 
de jucat un rol foarte, inipor a lit 
în desvoltarea legimu ui nostru 
democratic de tp nou. Să sp-i 
jinim deci 2ceste p rghii ,al 'Sta' 
tului să mobi'i ăm1 echipe de 
repa-a unelte pentru puneri a 
în funcțiune a uti.ror r c oare 
lor dela cen r le de -maș ni, să 
mobilizam țără -imea muncit a 
re să depu'e furnică voluntară 
la fermele de stat.

Să intărim sectorul coopera
tist care duce 'la eftinirea pro
duselor prin eliminarea inte me 
mediarilo; di ntre sat și oraș, 
exemplul muncitor-lor deli Că 
lan care au prestat ore supli 
menfare pentru pro u arca fon 
dului de rulment la coope ati- 
va pe care au format-o- '-de cu
rând, este demn de urmat.

Tov. Stanciu a îiic'.e-at expri 
mându-și încrede;ea ca cele 
două zile de lucru, au îmbogă
țit activi,tii tje partid cu houi 
învățăminte și că mergând la 
organizațiile 'or vor ștf să înno- 
bilizeez întreg partidu1, pe to i 
membri dc part d peitru a Va 
viață sarcinilor pr mite.

Iar la rândul lor com'uni ti 
să antreneze în a eastă luplă,'în
treg poporul muncitor a căuor 
viață se va îmbunată i continuu 
tocmai prin punerea în a lie re 
a sarcinilor de miai sus Rămă
șițele fasciste și colp- rta*or ■ de 
svonuri unei e ale-reac i u ii d” 1 
peste graniță,trebue să fa ceama 
de noul avânt pe carc-1 a miș
carea noastră căci ?lffel vor î 
treziți p ii alte metode la 'rea
litate. Aceasta pentrucă po-orul 
nu roate șă fie expus d n cauza 
unei clici la noui pericole 'î 
noui încercări.

Alegerea comitetului U.T.M. 
la Orăștie

Miercuri, 15 Oot. «. c la O- 
rășrie tn pr^zerți tov. Mircea 
Mălăies-iu secretar Ju ’ețean în- 
t'ro mzre adunare J.\ care au 
partlcÎDat peste 150 tineri, s'a 
d^fnltivat comitetul organizației 
locale a U. T. M.

’u fost e'ed în unanimitate 
tovarășii: O ore- Niculoe, Coz<e»n 
Rnmulus, Pooa A rel. Gronc«a 
Mihii, Vioiica Cdă-T-a si "Ți

Au luat cuvântul tov Z m- ri 
-are arată ps scurt situ-ți* po
litică interni ji txiernă ; cari sunt

Prin zecile de scrisori trimise ziarului nostru, 
populația județului cere

Să fie pedepsiți cei ce au ordonat 
și patronat crimele dela Lupeni și Aghireș

In nunierile trecute sie ziarului nostru, am demaicst politica 
de trădare a intereselor țârii, de jaf, crima ți nelegiurl, pe esre 
partidul național țârâimc condus de luliu Maniu, a due-o de alua- 
gul exisXței sale,

In urma demascărilor făcută de noi, h redacție ne-au sosit 
și continuă a sosi scristirt^prin care, aducăndu se noui date a- 
asupra crimelor și fără delegilor comise da clicile maniate, 
populația cere drastica pedepsire a agenților reacțiunii din țara 
noastră, grupați in jurul lui Maniu.

Scrisoarea muncitorului 
Hustig

Din partea tov. HuA g Șțe 
ian 11, angaj it al S oc. i CtiQ 

1 șanl dm anul 191Î/, ne-a iosit .a 
redacț.e urmă oa.ca stri.o.re, 
cu atât rjiai scmiidicativă, tu 
cât, tov 1 lustig i. imul di i c i 
ce au fost răniți cu loca ia mă
celului dm Lupeni, ordona. cQ 
Maniu:

„In dimineața lui 6 August 
102.1, am- pleca la scrJcu Lu 

j eram la uzina Ileana, (ț nJ am 
• ajuns la uzină a-mi t uz.t mun 
I citorii Strigând: ^,Nu inergCm 
I la lucru Ștefan, ci mJrge in -n( 

uzina clectr.că unde ț, an ad.i 
nat jnuntiotri dda toa e uz - e 
le”. Acolo am stat tua ă noap 
tea. Când a ven t trenul de 
noapte în gară, nu a dat sem
nalul de sodre, pentrucă în iei 
se afla o companie de;,merce..an 
înarmați. c°bormd dm r n a- 
ceștia au pl cat spre ,,Cas na 
Română” urde s’au îmbătat, iar 
dimineața la ora 5 au ’vei.i la 
uzina electrică, ordonă du ne să 
părăsim- uzina. Noi l -am răs 
puns însă că nu o <vom p®rj«i 
până nu ni se da (pâine. I e a- 
iunci președmte a sind catului 
era Munți anu, pe care l’-U cos 
din mijlocul nos ru, Deschizând 
focul, eu am rărna-. în irmjiiO- 
cul muncitorilor. Vrând șă .ug 
pentru a scăpa de gloanțele iu 
cigatoare m’au dobo ît cu ta 
ionetele jos, iovindu-ntă î 1 par 
tea stângă a șalelor.

Tov. Fruja Petru, a căzut pe 
ste mine, pr.mi d un cartuș în 
cap; cartușul, trecând prin țapul 
lui a intrat în mine- în șăie. De 
atunci am- rămas cu cartuș ! în 
corp limp dje 8 ani când ini 
l’a scos doctorul Lepădatu, ră 
mânând în con inuare bol av 
de șale. Astăzi cu gre 1 p oh Imun 
cii ca să-mi intrețin îamilii, cin 
cauza acestui bete.ug.

După ce s’a terminat măce
lul Rozvan — prefect pe timpul 
acela a dat mâna cu d.r.cto 
rul Frel, spunându-i: „Zece ari 
nu mai a\em-lde lu ru/cuje !”

Pe a'unci șef al guvernului 
era Maniu.'

As’ăzi, când Maniu este che
mat în fața Justiției pentru aȚla1 
socoteală de crimele, ia u le i 
fără delegile comise în i npul 
guvernă i sale, noi minierii Vel 
Jiului împreună cu memo la ce
lor uciși la Lupeni la 6 Aug.

sarcinile care stau in fața noului 
comitet |i sprijinul ne car** tre
buie să I de» tinerii U T.M.-isti 
pentru ca rezultatul munci șl 
planul de muncă să fie depfșlt 
ți tov. Miriea MHăiescu a vor
bit arătând tinerilor pregă irele 
care se fac pentru intâmpim-rr a 
sărblrli M»rei Revoluții din Oc- 
tomvrie 1917 a popotrilor so 
vietice.

Tiv. O irca’Nicnlae r-ord se
cretar în numele comit ’iihil 
iduce »ng j^m-ntil >Ie a du - la 
bun sfârșit p'xnnl de mtînră. A 
urmat un scurt p'"(J am ar-lstic.

Popa Aurel coresp.

1929, cu idduveje ți orfanii, îl 
acuzam p nlru laptul d. a fi 
ordonat i ț atronat acest măcel 
și-i cerem să răspundă jxmtițt 
aceasta. I

Hustig Ștefan

„Maniu mi a ucis fiul 
la Aghireș1,

Dimany Iul ana, dc 6l ani do 
miciliat în corn. Vulcan, țjUdrtlu 
nedoara ne scrie:

,,in ziua de 2 4 Get. 1944, 
fiul meu Dimany And-a îm
preună cu alți 12 1o\arași,aui fost 
uciși mișelește în tom. Agi ireș 
jud. (Juj, pe simplul motiv >fi 
au fost unguri

In noaptea de 23 — 24 Oct 
194-f, gărzi.e lui Maniu au che 
mat pe jiul m u cât și pe eei 
12 tovară i la postul de, jandarm» 
„pentru a lamuri unele che 
stiuni”, iar apoi să-*' lase liberi. 
Dimineața, familii.e respective 
văzând că nu se mai întorc, 
au pornit în căutarea lor. în
trebând la podul de jandarmi 
de soarta lor, șeful de post a 
răsppuns că nu a fost adus ni 
meni și să-i caute prirrf sat. 'Târ. 
ziu trupurle lor ciuntite și’des- 
figurate au fost _gă ite, desbri 
câți și aruncați sub un pod din 
afara comunei.

Famiha liului meu a rămas 
fără nici un fel de sprijin. L»n 
cauza acestei situații a murit 
și soția fiului meu, lăsând în 
urina ci o fetiță, care acuma 
se ailâ în grija unei pensionara

In numele mamei lor si al 
soți lor ai căror fii și soți^au Test 
asasinați de bandele p-tronate 
și în solda lui Ma :iu/ce » ca ace 
sta să dea socoteala pentru -ân 
gele pe cire l-a vărsat, pentru 
trupurile copârțite la Aghifeș 
din ordinul lui Maniu”. i

Oimjny luliana

Ura poporului e îndreptățită
Ceac? ne scrie tov. Fiustig4 

ne-au : cris și al ii. Seri o ile pe 
care li primim sunt mu te, dar 
toate oglindesc acea lu.ru: ha 
tărîrea ca care poporul inund 
tor, stă; ân pe destinele sa e, ce 
re socoteală celor ca e ’-au je
fuit, J-au înșe at și l-au lini t n 
lanțuri precum și u-a nemăsu
rată dar îndreptățită pe .are 
massele populare o au fă|ă tfd 
aceȚia.

Colțul tineretului
U T M -iștii din Simeria au por

nit la acțiuni voluntare
Deși obosiți după orele ores- 

tate în câppul muncii U T M-Iștii 
din -îeria au "înțeles să vlafi 
în sjutorul guv> roiului De Irn re- 
dressrea vconom'et nst on *le. f ir 
rnftnd o erh pă o nouță din tovii; 
Deac Remis, Sâ bu (i«n P'p» 
Paveh D>m"a Petru, SmeanE- 
mî1, Ile» N, Șjimu J-i'că, Ca- 
zacu Va-slle, Lasconi P *fni ai Su- 
sr.r ă Petru, c-.re a d scărcat 4 
va^nn" te *-irb nr iu m ii vo
luntar, I țdogâai că aceste v i- 
gvin» trebu sc reiat» circulației 
cât mri repede onubil.

MIHM lONESCU

lu.ru
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CgfcE« <D 1» JE XJEJLJ 
Teroarea împotriva propriilor lor ofițeri și soldați 
domnește în rândurile MONARHO - FASCIȘTILOR

CAIRO 2o — .(Agge pre^ț.
Corespondentul agenț ei < rs 
tiansm.te:

Persoane sosite din Grecia 
declara ca c11 toata teroarea 
brutală a mo,narho f.i-c.ști or,i 
și n ciuda spriținului cons de- 
rab.l dat de anglo aineric mi ăr 
matei inonarl.Lte, lupta popo)( 
rului grec împotriva regimului 
monarho-fascist se i.itețede zi 
de <i pune armata monarliș 
stă într’o situație gravă.

Rândur.le a 1 matei democrat1 
cresc mereu cu sule și mii d« 
noui luptători pentru cauza ii d 
peiidenți și libertății țării Oțr.

In ultimul timp grecii bogați 
transferă în grabă capitaluri e 
lor în străinătate sau pleacă în 
Elveția șl alte țări ducând cu ei 
aur și obiecte prețioase. <

Ofițerii și soldații înșelat; ai 
armatei mo.iarl.i te își dau me
reu seama de 'dragul cuif î I var 
să sângele luptând îm1 otriva 
proppriului lor popor. Nu rare
ori câte un întreg deta ainent 
în frunte cu ofițerii refuza Săi 
lupte împotriva armatei demo 
erate. In cursul ultimelor luni

Congresul Uniunei noastre
— Urmare din pag. 1 —

ei fi ale scrisului bunul între
gului popor, în slujba căruia 
au datoria să rămână până la 
urmă.

In fiecare cultură națională 
— așa cum a afirmat-o Lenin 
marele dascăl al omenirei — 
există două aspecte care se 
opun: unul este format de cu
rentul reacționar și obscuran
tist al moșierilor și capitaliș
tilor, cel de al doilea repre
zintă realitatea elementelor de
mocrat ce și socialiste, apărând 
interesele masselor exploatate.

In această direcție, sarcinele 
care slujesc primatul acestor 
inierese, înlesnind exodul celor 
mulți spre satisfacțiile artei și 
cu'turei, impun congresului a- 
numite concluzii rezultând din 
«ercetarea critică a realităților 
culturei și artei românești, fără 
de care vechile carențe carac
terizând tendințele reacționare 
și decadente ale artei burgheze, 
nu vor putea fi lichidate.

Apelul Uniunii Sindicatelor

Acord cultural 
ungaro-bulgar

SOFIA. 2o — (AgerprceX- A- 
gența M.T.I. transmite:

Înaintea plecării sale la Buda 
pesta d. . Dijno Kazakov, mini 
strul informai lor, a declarat zla 
riștilor că scopul acordului, cu| 
tural anglo-bulgar este rcalza 
rea unei aproppieri colaobrăii 
culturale între cele 2 țjki.

IMinistrul a adăugat că aco» 
tiul are și un caracter* po’lticf cjl.fc 
apropierea dintre cele 2 tftri va) 
servi la progresul tuturor țări 
for din bazinul dunărean șt b 
ufențjierea păcii. 

cea l’.ooo ofițeri ș' sțoldaț* au 
tost exilați pentrucă aii refuzat 
să lupte împj otr.xa irmahi de 
mocrate.

Trei tineri din Carintia condamnați de 
autoritățile engleze pentrucă 
purtau un fanion Jugoslav

V1ENA 2o Agerprcs co.es' 
pondeiitul a genței Tass transmi 
te: z.
Tribunalul mili ar britanic di 1 
Klagentfurt a condamnat la di 
ferite pedepse cu închisoarea 
trei tineri d*n Carintia car, par 
ticipaseră la construirea'liniei fd 
rate a tineretului din lugo. a\ia 
si s’au înapoiat deacoîo cu iun < 
fanion drept recompensă pentru 
munca lor.

Sentința este moli.a ă țrn 
faptul că tinerii condamnați' d i 
ceau.^un steag jugoslav”. Nici- 
un fel de alte acuzații, iiu[a,u ÎQst 
formulat^. împotriva lor.

Carintienii au declarat că ve

de Artiști, Sciiitori și Ziariști, 
rasează sarcinile cerute de ne
cesitatea acestei clarificări i- 
deologice depline: >Să zdro
bim uneltirile ideologice deca
dente bazate pe dezertarea în 
fața vieții și proslăvire a teo
riilor demoralizante. Să smul
gem din rădăcini buruiana ră
mășițelor fasciste. Să nu lă
săm să se Infiltreze în Româ
nia otrava ideologiei destruc- 
tive a așa zisei culturi a A- 
tlanticului*.

Porniți hotărât pe acest drum 
și făcând din carte unealtă de 
muncă și armă de luptă, în
flăcărând prin opere de artă 
elanul creator al poporu'ui și 
făcând din presă un demn 
purtător de cuvânt al cauzei 
drepte a celor mulți, care să 
lovească necruțător în tot ceace 
este trădător și reacționar, 
profesioniștii artei și scrisului 
vor putea face dovada posi
bilităților lor în efortul de re
facere materială și morală ă 
țării.

Revine în special ziariștilor 
~ ca unii ce prin munca de 
fiecare zi sunt în centrul preo
cupărilor masselor — frumoasa 
sarcină de a contribui prin 
scrisul lor la efortul de cu
cerire a unor noui condiții de 
viață, menite să asigure în
tregului popor muncitor drep
tul la pace și bunăstare prin salv
gardarea independenței noastre 
și desvoltarea tinerei noastre 
democraț'i populare.

Mihail Mihufascu 

Zeci de curți marțiale pio 
nunță zilnic condamnări la moar» 
-[ov .4 Jojua|jjo eJJjjoduii 
dațiloi lor.

chiul steag al partizanilor ju 
goslavi pe care Tau primit pen 
tru munca lor le este scump 
și că ei nu au Er^zut ci ;în Au 
siria este fapt cores i ue un 
delict pedepsit cu închisoarea

URAGANUL
a cauzat victime 

în Ungaria
BUDAPESTA 2o (Agerprcg 

Agenția M.T.I. transmite:
Uraganul venind din directa 

Gronlandei s’a abă ut Sâmbătă 
asupra Ungariei și a la BM
dapesta viteza de 122 km1.

Uraganul a produs mu t- pi 
gube, 2 persoane au fost uci e

Crucea Roșie a trebuit săi ’n-, 
tervină în 5o de cazuri

Circulația tramvaeo, a fosi 
întreruptă pe mai'multe II iii.

MODALITATEA DE PLATĂ 
a impozitului special de către chiriași

In conformi ate cu dispozițiu 
nile date ue Ministerul Fn.anțe 
lor, prin ordinul ci.cular Nr, 
26o428 din 4 Oct. a- c, ee a- 
trage atențiunea asupra mo la 
lității de p.pta a nnpop itulu i sț.e 
cial de că.re chiriașii de apajeta-; 
mente de locuit și localuri ide 
prăvăli, depozite, ate.iere, birou 
ri, etc. și anunțe:

Cota din chirie ce se carsă 
statului de către chir.a.i, a.ept 
impozit special, ese de:t

4o la su ă, pentru imoibleld 
servind de locuințe i.ucicționari-' 
lor particula!- neîncad.uți în 
contractele coie.tice de muncă, 
liber profesioniști ©r și me.eria- 
șiior patroni;

pentrui mobilele servind ae 
ateliere ce’.or care folo.esc ce) 
mult 5 lucrători sau fca.e mo-* 
triee până la 5 ’H-P-ide cabinet, 
separate de locuințe, în care IU 
berii profesioniști își exe» ilă ac 
tivitatea țor.

65 la șu'ă, țjPntru imobilei» 
servind de locuințe comerdan- 
ților și industriașilor;

6o la su ă, pentru imobilei» 
care sunt folosite d<! jntreprii 
derile comercale industrial# 
pentru prăvălii, d.pozite, btourt 
cluburi, ștranduri, ți hoteluri. ,

75 la su ă, din chuie^vor val
sa statului drept impozit special 
chiriașii imobilelor folosite pen 
tru prăvăliile și lo jlIi I le de( lux 
prevăzute la arf. 7 p. ej did 
Legea chiriilor. ‘

Plata se fgce de chiriași pen
tru prop»letar, la prec«pția îrf 
raza căreia se găsește situat# 
clădirea In care chjlașul res
pectiv locuește. Chiriașul face 
plata Ia PetLepTfe, în haza unal

Cuvântarea tov.
Urmare pag din 1 a

cunoaștem că ma, puternici sun 
tem noi toți ecl din frontul anU 
irnp r.alist, să șt.ni cij cu cat 
vom ti mai ho arîți și mat fe mi, 
vom putea respinge prii e unei 
tui ale ini| tria.fsmului jinpo ți- 
ca independența stalului no tru. 
Imp riabșli. americani au <r;a 
nizat un dmnp ng cu Carii, na 
re, filme îmbiba e de tendin
țele reac ionare și decadente ale 
artei burgheze puse în sluji a 
filistinilor Scopul ;cstui-dft 
ping este otrăvirea spixtuali a 
masselor popu are clcli ■ ra e și 
sate.

pfaccea cu atât mai m'uli cu 
cât muncitorimea ti|>ografi 
ste direct legată de trontui ideo 
logic, acest front treime in ard 
și irebue să fim necruțători față 
de orice încercări de in.iltrare 
a influenței străine in rânduri e. 
masselor popu are du țara o.a 
stră, în rândur.le intelectualitit • 
noastre.

Lupta împotrica mțperia) s- 
mului, lupt i împotr.va pro o- 
cătonlor și ațâțător ior de lăz- 
boi, împo riva ideologiei stră
ine, în țara noastră treime si 
fie »r, luptă concretă și munci
torimea tipogiafă, cu cai în
treaga noastră muncitor ine se 
poate mândri cât de mnurat 
și-a îndeplinit datoria de cla
să în anii dc după eli era’C și 
înainte, împotriva Torțelor i £- 
acționare își va di fara 'îndo
ială și acum contribuția activi 

i împotriva dușmanilor exteinl sl 
| interni. Ea va populariza opc 

rele marxiste-leniri te în sânul 
massei popu'are făcând ca ace 
ste opere să apară în roi.ditiuri 
mai bune din punct d vedero 
tehnic. Munc torii ști i că lup'âi’Q 
împotriva îrrvperialismu ui, întă- 

declarațiuni timbrată cuț 16 lei, 
în care se indcă: ttumel ';i)bcU 
pațiunea chiriașului, numă.ul a- 
pariamentului, cu aiă.ajtea nu 
mărului de camere de locaițsau 
pentru alte scopuri, stiada i 
numărul unde se găsește clă
direa, numele .propr etaru (Ui și 
chiria ce se plâ eje lunar sau 
trimestrai, cu ară.area i iterva U 
lui de timp pe care se 'laee 
plata chiriei, i oate aceste da • 
vor fi obligatoriu menționate și 
și în chitanța de plată u impozi u 
lui special.

Impozi ul specăl se dator«a 
ză și se calculează numa. asupra 
chiriei cuvenită pentru timpul 
dela 15 August 1J47, și până 
la 23 Apri.ie 1948. Acest impo
zit special trebuie eărsat fiscu
lui, de către chiriași, chias da
că acesta a plătit inainte fcle 11 
August 1947, sau după acea da
tă chiria șl pentru timpul Vjmă) 
tor datei de 15 August 1917.

Pentru chiria datorată până 
Ja 1 Noembrie a. c., Impozitul 
special trebue p.ătit necmdițio 
nat până la 26 Oct. '1917. Cili 
riașii care nu se vos conf >rma în 
tocmai vor suporta q jnai * '• 
de 25 ’fg, care este ireduct bi ă.

Este în întertfsul chir ași q! 
precum1 și a proțl ei arilor, i 
care sunt solidar răspunzători 
de plata icnpoz tulul special cu 
chiriașii — ca fixare să se în-* 
grijeascS a plăti până laf 26 Ocf. 
1947, impozitul special cuvenit 
după chiria care se da o»«îză 
pe intervalul d» tințr dela 15 
August 1947, până [■ I Noem 
brie 1947, având în veder< că 
■urna» astfel ș« v» putea evita 
plata majorflrâi de 05 i#( sută.

I. CHIȘINEVSCHI
resc bazele economice ■ e n uit 
noa tre dcnio. a,i. ( ucer* e de 
uoui pxiz.ți economice, î. t> aus 
na consoiidar.a Jelii Kiaț ei j oa 
stre. I t

C.ongresul dvs. așa cum
și vede dela în evul, se iie.lu- 
șoara așa cum irehu.- bj d 
desfășoare un congre; al inua 
citorimii din arte grafice. Ed 
cred că dvs veți lai.e un msj 
re serviciu clisei mu icitoare 
luptei pentru triumful defin.lv 
al demo rați i popu are î 1 1 M 
noastră, dacă va seți ocupa d« 
problemele de cui ură șT de 
ducatie în șânul c'a-,ei inund 
toare.

Întrucât congresul acesta al 
dvs. se desfășoară in a t'ei id» 
condițiuni în care pentru a i u- 
tea lupta mai bine trebue tJi 
șîim cât mai fmult, p nir.i a 4>u- 
tea.consiru trebue Fă'cunoiș'enii 
este ne e-ar ca ț robleme'or dd 
educație și cultură sa fe dăm 
o atenție deo eh ta < a sul uri zn 
înarma poporul cu invățunintd 
le teoreti e de bază marxiste-'e 
niniste, ca să ; utem lupta mei 
bine pentru icdresarea ve ii nc» 
stre economice, ț e îtru a ț utea 
învinge influențele ideologi e 
străine, pentru a pu'ea 'up4a cai 
succes pentru triumful sco «bl 
nostru fundamental: fascismul.

„DOMNUL VERDOUX"
Urmire din p»g l-a

In care cel slab (s>e con
damnat la ntftlnțâ, tn bce- 
flc'ul celui tare. In țața 
Jmtitel — acutat de crimă 
— Verdoux. are sa i se 
expl'Ce dtos~b rea Intre vina 
lui st resoontab litaiea celor 
care ou tnlesnti ororile tăz- 

, ba u'ul, vinovat de numărul 
fab. los al victimelor acestei 

I rafinate metode de omuci
dere tn masă, la dispoziția 

l căreia se încearcă astăzi si
fie pusă știința cu dticope- 

! rlrlle ei.
Eroul filmului — pașni

cul domn Verdoux, — ri- 
! ței indu-se la cei cart au 

acumulat averi de pe urma 
aces’or crime — fabricanții 
de armament — remarcă 
tocmai an astfel "de 
exemplar ar fl trrbu't în
săși să devină, țăcâ du-ne 
să recunoaștem tn caustici
tatea replt.elor lai, geniul 
nregalatuiul 9Charlot“ apă
rând Incăodotă viața oame
nilor ștmp 1 împotriva ame
nințării ur.et noui vărsări de 
sânge. Fdattl In sine, lă- 
măne o chimire ad esatâ 
lumii pentru crace șt este 
deci fi es' să fi nasttulțumU 
alica profitorilor de război 
șl pe sprijinitori ei Răspun
sa! Iul Charde Chaplln la 
declarația lut Bark n, ce'ini 
expuls rea sa, merită să fie 
cunoscută: ,Acesta este un 
procedeu obișnuit fascist, 
îndreptat spre zăgătulrea 
libertății cuvântului șt a ex
presiei libere a gâadurlot 
prin cinematograf.

Atitudine de altfel con
damnată de sute de scriitori 
șt artiști din U. S. A. care 
oer ătsfilnțarea comttetilut 
pentru „actfvltatra antt- 
americană* care „persecută 
pe progresiști șl protejează 
ideologia fascistă0.

Fapt msnit desigur si 
dea de gânsUt tn anumite 
cercuri de cealaltă parte a 
Atlanticului, unde tot mal 
nudte glasuri se rldlcdi pen- 
t'U a apăra democrația șl 
pacea.

M. Mfii
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