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Anul IV. ' jr 401 F>ro*e*ar* din toate (grile uniți-vAl

Angajamentele armatei 
~ oamenilor muncii

Intre 10 și 2> Oct. rt. c, I'a 
■ticni'ști, I ct oșe ii, linii.o ra 
ți in li ' ura .c . ce tic munci 
tOi/ști, s’au tlsăua I emile

* cngrvsejehtr . vlor 2J Uniuni Si* 1--

Eforul poporu ui sovi’fic și 
elârzenia Luptei lui pentru rea- 
lizar a ocia ismului, pentru con 
sol darea puterii politice, ''eco
nomice, și mii tare a puternicu
lui stat din Răs .rit, n a avut nu 
mai o impor a i ă 1 mita ă în
tre gra uțele a e. El a iă\ ut -f 
o colosală importanți nt rna io 
n dă, coiso] dând ro ițiils Uniu 
nii Sovi te?, ci activ luptă or 
penriu pac J, ca animator a ftiă- 
ziti ț 10 ' d? liber ate a tuturor 
popoarelor.

I i reținând rapo turi prie
tenești cu toa e ările cârd i au 
ma1 i’es'at în prac ică ie' d ța 
spr ■ colaboia 'e in*ernațonaă și 
m ‘nfin rea păc i, Uniunea Sovi? 
f ică luptă activ pentru i ace i 
ia i o ărît a+i'tidbea împotriva 
terdi ițelor d ’e itor țări de a 
'submina 1b r'atea și inderei- 
d^nta roTar lor. #ceașcă (in
dii’ s’.a manifestat îi mod’i’eo- 
sebit c’rar din momi'’r'ful rând 
Gnrma ia căzuse pradi di ei 
bi 1 rist ‘ și cî"d per.co’ul 'de 
carb era amenințată su'e-anj- 
tatea raționali a'țări'or d 'Eit-

de din România, în num le 
a l.Goj sHid calc.

A)'gam,afe, nu îi idoJ bi 
■oucia i -, ci (ri i ie,.re/e daria 
uiassclor sind cil zat ■ e căt.e
• i mai buni fii a lor, p‘ in r a 
li/arile a ratate, ( rin j robleme 
le desb ‘ tu e și r>g > >n,eni.|i- lua- 
I aceste congrese au jucat’ im 
•ol. au avut o jiq oitanță' i ou c 
litoar ', pentiu mărirea mi c iii 
■lunci orc-.ti din (a a noa.r.'i, 
pTnlrti î da irea de i.ocra.iei | o
ptilarc române U 

niri i î.i via'a a piopuneriorț 
P-C-R etc.

Av 1 a i angajamente și le au 
luat cei d n industriile >ie alo- 
clUiiiice, [Ur li ere, coiislru ții-’ 
lemn forestier, textili ti, rlc.

Refacerea rețelei C F.R ; in- 
(.' isificarea transfer tir lor e o- 
\iare și a iugerea | i odu ț ei 'di | 
1033, .unt angajamentele i e 
car , i e.i riștii hi ît l,o ,rî,i sii 
I |tmă în viață.

I'i larii și mii:,iit rli din 1 i- 
calț imiimt.' au Lotărît <a pe 
viilor, produse]0r furnizate ia

________ I. Rusneac
Continuare înpag 4-a
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OHGflH ai P. C. H. PEHTRU 3U0EȚUL HUHEDOflRfl
In lupta pentru îndeplinirea Propunerilor P. C.R^

3n luna âeplemliraet minerit 
dan •$e8i**la au depașâl cu 20°o pre Juețaa «lin 1938 
cuț&iejcuncl a tloua cara ț/Drapelul «Sr®d«*c|icM

1) ac‘ea, pro' k-inele ca e u 
dominat [ reocupă il co i resi- 
țti'or • i care au ci cor wive i re- 
perciirsUiiii nu numai pe [ Ian. în 
î rn dar i pe p'a i inter a io- 
■al.. merită a fi cnnKKcute. Si i i 
■tul unității..al lup i îin:o''iva 1 
tuturor rămășiți 1 >r fa cisle si 1 
șeacțo a-e; mol î i area manșe
lor peitru desă âr irea regimu 
lui de c'emocra ie pontila'ă c'in 
lira noastră; înt. rirea al'anțci 
între toa’e pu e ile democrati
ce |O-u’are; apă area ti 'Oi o- 
l*dar a s'ablză ii nOieter ; î1- 
tărirea nii-c ri muuiorești dn 
într aga umc; Laroi <1 poziție 
lio ărîtă împofiiva poli icei a- 
țâ'ă oare la un r.ou r>z oi’i, a 
trusturilor monopol s'e; cf -, — 
i« ă ce a pr o u; a‘ pe f'ekga- 
|ii muncitorimii române li lu- 
«iările c’for 22 Congrese U- 
«ionak Sindicale.

I[i lumina realizărilor rreze 1- 
fale, anuali când m nu ios atât 
sarcinile din câmpul lor d? 'ac
tivitate, <cât și cel • ge erale, con 
gresișlii, în numele celor pe' ca 
re-i reprezei'ati și-ai fnat aaga 
jamente care j rin ralura lor 
vor fi factori de primă Cin porJ 
fanță în punerea n ■ îaa M de
zideratelor oamenilor muncii 
d> i țara noastră, în ridica; ea iii 
velului celor ie muncesc.

Pri icipalul angaj me t, îl 
•oistitu1 mărirea producț ei în 
tea e sectoare k.

La Petroșeni, minerii di i în 
treg cujr’.isul țării- au Lotărît 
ea până la sfârși.ul acestui an 
să depăs ască pl.ar urile de pro- 
ducți , să îniensifc' munca de 
culturalizare a minerihr; să t 
dubleze elior ur k pentru pu-(

30 d a ani dela Marea Revoluție Socialistă din Octombrie

Socialismul, baza politicei de pace a U.R.S.S.

PENTRU GRECIA 
DEMOCRATĂ
Lupta pnt’loVlor g'ecl 

pt't'u liidep'ndentă șt //- 
bt'tțitt, tmpofriva guvi"nu- 
lu' de lachei al 'mperlalisma- 
lui tn'ereaf or>at, ren izentat 
de cl ca S< fulls-Tcold iris, 
a l cet'it de m'iit timp de 
a mai ti o prcb'emd lim'- 
to'â t t'f fru ta l le bdt â 
nel E'adet devenitd astâzl 
teatrul unor 'ângercase c>o<- 
nirl inie fetele Armritet 
Democrate grecești șl 3tl- 
pend'atil v>)nztrit de fard.

E t> astozt un. ad< văr cu- 
ro>'ut de fott cd acemtâ 
mlnuK tâ fu ă a devnf In 
ul'imui timn obiectul fur'el 
Itit’rv-nțlan/ste o Imne'la- 
liifltor anglo - americani. 
Interesați la int'tllnerea în 
Ba cani o mnl focar de 
nel'n'ife slag estime! rirep- 
tal niDOtrlva sta elor demo
cratice vectre

[otd ceeace țu<iflfirâ in
teresul popnanlo' poșnl e, 
liiD'ânâ pent u rtco' strw țle, 
pace șl drmoc'ot'e, pentru 
ca Gr da sd înceteze de a 
mai ft teatru de răzbat

Ponorul nostru s” numâ d 
ca justtf ca'ă mândrie prin
tre acele noț unt '•ore înțe
leg că acolo în G'ecla, ar
mata genera u'ut Mu kn 
aoăiă tibe totea, pacea și 
bunăstarta viitoa e a mlll-

nt. Mih.
(Continuare în pag 4-a)

ropa Occidentali a devei.it cer
titudine, guvrr.it I sovie c pre 
văzând deslmțuirca unui r,ou 
războiu mo. dial pentru subju
garea și ex ermma ea , opotre- 
lor pașnice. Li nenumărate ron
duri, a fost atra;ă atenția 'gu
vernelor a ltor sta e asupra pe- 
ricolu ui iminent cel prezenta 
imperialismul hi lerist. L niu ea 
Sod tică ti dea spre orga ii a 
rea securită ii col t e ți ua- 
rea de măsuri 1 otiiîte și <f c- 
tive împotriva irc nd atorilor 
fasciști ai războ ul i. 1

Invadarea Abisiniei de că're 
Italia fascistă în'anul 1035 a/0..t 
prikjul unei noui interieii a 
URS^-ului, la Liga Nariun lor, 
unde au fost cerute sa teri ni 
economiie imediate i efecti e 
împo riva Iui Mu=so’ini, repre
zentând tend nțele imperialiste 
al’ fa cismu ui

Lupta popo’ulni spado’ d"să 
împotri-a interveniion știlor 
i’alo-germa’fi și a forțelor re- 
acțio-’are al’ îu' Franco, -a, răsif 
sprijin în Uniunea Sovietică.

Guvernul sovietic s’a pronun- 

l'cntru reali a ea propuneri 
lor P.C R în s clorul p oduc 
(iei carbonifere, muncitoiii, teh
nicienii și ftincț onari ad- Ivi ue- 
li minele dî î Petri la, au stat 
în luna Septembrie a c^u.îr n 
tea bătiiiei întrccerilo în mun 
că în Vaka JUib i, d p și iu1'p a 
nul lor de produc,ie cu 7 la 
sulă, prin r al zarea a 5o.o2/"to 
ne cărbuni lunar, — ceia e ro
vine zilnic la 1.921 tone, față 
!d- 19p tone cât era [revăzut.

Prin obținerea acestor rezul
tate, minerii dela Pclrili au d 
pășit cu 2o la sută producț a 
realizată în aceiași luna a anu
lui 1933, când s’au extiag 41.038

SANCȚIUNI SEVERE
1

împotriva celor care practică supraprețuri
— Comunicatul Oirecțiunei Generale a Controlului Ecoronic —

BUCUREȘTI 22 (Ag^rpr'f) Di
recțiunea genera ă a Controlului 
Economic a început de erl pa
ralel cu acțiunea de verificare a 
stocurilor d- mărfuri declarate 
de întreprinderile comercia'e ji 
industriale verificarea prețurilor.

In acest scop iu f -st fixate 
echipe specule încadrate cu tech- 
nlcieni în mater e de calcul Ve
rificarea va fi tLctuată riguros 
la flecare e ernent component al 
prețului da cost, regie, amortis
ment, meuoperă, fiind cercetat în 
amănunt pentru a nu se putea

țat cu hotăiîre 'pentru a epura 
Cehoslovacia împotr.va agreso
rilor fa c ști.

încă cu mult înainte de is- 
buciirca ult mu.ii răzLoi.1 inon 
dial Uniunea Soviet că a aratat 
lumii întregi caracte,ul ant.-u- 
naan al t-oriri'rasiste â fasc sinti 
fui, care în practi ă îns'.amni 
deslă ițuirca răsbo u ui dc af i 
cotropiră înd rptat împo riva po 
poarelor pașnice.

cin primele zile a’t celui (de 
al doi ca războ u mondial cel 
mai crâncen din istor a ome
nirii, popoarele sovetice por
nind lupta pentru o-oarea, liber 
tatea și îndep.e dența patriei lor, 
au lup at 'o oda ă ’ți ca salva
tori ai tuturor popoarelor dor 
nice de libertate; împotri'a pe
ricolului de a 'fi subjugate (de 
fascismul german.

Popoarele dornice de liberia 
te au văzut în URSs forța ca
pabilă să raveze lumea de 'pe
ricolul fascist. In timp I răz
boiului, prestigul și autorila ea

(CoBtinuaie în pag. 3-a) 

tone, iar cia din August n. c., 
cu 4 la suia, 'Aceasta, ti toate 
greutățile de .aprouzioi a e care 
mai persistă în Valia Jiului.

Ca o iu marc a acestei n.i'nci 
depuse de nUieiii din I etrili, 
pe luna Septembrie crt. ei au 
obținut — pentru a doi a cară, 

„Drapelul Lrodi'cțici”, ta e 
astăzi fâl.aie pe puțul minei „A 
na Pauker".

Un factor Important în căști 
garea acestei victorii 1 i consti
tuit desigur înț'.legerea cu ia e 
muncitorii au urmat sfa tud 
și îndemnurile conducătorilor 
lor sindicali și ale comur.i ,t lor, 
precum și munca coluntară (338

strecura vreo greșeală ia calcul
In felul acesta se va putea 

impune traficarea unor prețuri 
reale.

S'au fixat totodată siucțiuDÎ 
severe împotriva celor care prac
tică supraprețuri si s'au lu*t mă
suri pentru leprlmarea terd nțe- 
1 r dc sabotare a desfășurării 
normale a vieții economice. Este 
vorbi de întreprinderile care ar 
refuza seu amâna primirea co
menzilor vânzarea sau livrarea, 
care ar cere un preț superior 
celui k gal, ar livra măi furi in
ferioare cantitaliv sau calitativ 
celor comandate sau achitate, 
sau ar face orice fel de greu ăți 
de acest fel.

Ev ntualele cazuri vor trebui 
reclamate controlului e onomlc ! 
permanent de pe lâpgă acea in- I 
freprlndere, care vp lua măsurile j 
corecpunzatoare.

RĂSPÂNDIREA CULTURII
POLITICE

Am publicat in ziarul nostru scri
soarea de răspuns, prin care Se
cretarul Secției de Educație Po
li ică a comitetului județe n P. 
C. R. Timiș a primit cu bucurie 
— așa cum o mărturisesc acele 
râaduri — chemarea pentru în
trecere in difuzarea materialului 
de partid, provocată de Secția 
Educație Politică, a comitetului 
județean P. C. R, Hunedoara- 
Deva.

întrecerea având caracterul 
unei ofensive patriotice pe fron
tul ideologic, are loc in cnndi- 
țiunile create de intensificarea 

|/O.'sturi) i luplim ntară (2 tf 
I o, un) presta.ă in etosul 1 nei 
S ptembrie a. c..

Evidențiați în muncă
Iu .'cea-.tă muncă (lupt?. ■ 

tiu realizaica propunerilor f'M 
titlului Comunist Român [rn 
mărirea pioducț.ei carbonih re, 
s’au ii xideii( at:

SECTORUL I: Grupele » 
agili Ș'efan dela namia r , care 
a depă it norma cu 7o la șuta. 
Da vid Alex., i El na Cornet 
precum ți cele dela cărbuni.

SEqTORUL II: Mobziva Io 
sif, Gii. Gheorghe, 1. Maiercak, 
și Stepei Mihai. La înaintări, 
grupele 1. Kraker, I. Storâk, li 
Miclea, I. Ra sz și Șt. Maslan.

SECTORUL III: Ca e,U<a 
ția caorră fr iepuri i 1 mu 
ririlor da.e de tehnic eni iii ru . 
te cu tov. ing. Lton d 11 oicH| 
ful sectorului, S. Zip-nfonie și 
I. Mencu.

Seremet Teodor coreip

(Coiinuare in pag 3-a]

AVOCAȚII DIN BAROUL 
Hunedoara nu vor mai 

apăra pe sabotori
Baroul Avccaților dn județul 

Hunedoara a convocat pe ztm 
d ? 19 Oc . a. c... adu area ^er.e 
raia a avocațil t d.n udeți e 
a lua în dbcuție problema apă
rării speculanții?r și sabotori 
lor.

După ample discuțiuni sa a- 
juns la concluzia că și fînfratio 
rii la legea me alelor p e ioasc. 
intră în catego. a acel ra, c r« 
prin ac ivita ea io-, p.rclite zfc 
economia raționala.

Adunarea gene aii, dup 1 c'ta 
cuții la care au par i apat n«- 
inero i avo ați, cu major fa» 
sdrobi'.oare a l o'ărî' ca a\oc ’# 
din județul nostru na vor mai 
apăra inculpații din pioc< ela 
de sabo aj și'aur.

Apărarea se \a face, prii a- 
părători delegați din o' ciu, coo 
form normelor în îgoare.

Il\l IVI AS SE
luptei Intre fort le imperial saiu
lui încercând să ațâțe la t u lou 
război și forțele pașnice ale de
mocrațiilor noui, grupate in ju
rul U. R. S. S. — apărând dre
ptul lor la Independență, pace 
și progres. P.ntru realizarea 
scopurilor lor de dominație ți cu 
eju*orul egenturei lor in țara 
noastră reprezentalâ prin restu
rile mtnisfo brătieniste șt a la
cheilor „titellștl", trusturile impe
rialiste Încearcă să infiltreze in 
massile populare idela de capi- 

Mihiil Mihuțeacu
— Continuare in pag 4-n —

devei.it
guvrr.it


2 ZORI NOI

Coltul
I

Prietenia și cooperarea militară
între poporul român și popoarele sovietice

REORGANIZAREA COOPERAȚIEI 
mă i ițg a- a. K» jkb m <5 ta«?«*<«■. 

Cuvântarea d lui prim ministru dr. Petru Croza la conferința directorilor de federale
In ziua de 2:> Oct- a- c., în 

•iidiul ciclului d i onlc-iințc 
orogiamat de (ăt.e ARl.US. 
Filiala Ceva, d, (ii neral loncscu 
Orilor -, ( wu rida i u le îulm 
»i membru în (jomi i tul l e i ra' 
ai A R L U.S-uliii a conferențiat 
des.tr ■ ,,1 ’rietenia ui c >o, e arca 
bure i o, o ul român și ) op ta
rei sovîe ice, î.i tre.ut și :p.e 
aetit”.

i'upă c . duce aiului comi
tetului Ccntial al Ailusl.șji, 
» >a- Spune: „Nicejtatea unei 
strâns ■ legatar de prietenie de- 
ourge din interese recijro e ■ er 
mai.ente, <1 luând | entru 1 o- 
mânia as[ celui unei gara iți le 
»de\ irat î sa c independențe".
'La tenul a tuturor acelor 

mari al: [ o or .1 ii aos tu, c I in 
d pendei a i..a, o al.t l.iurirea 
României î tr Jte, .ns.’ rș t a- 
euin în urma c. piria d: tub 
țugui fa ciSi ui r. alipi’ia Ar
dealului d Nord, stă sângele 
generos \ă a d ■ Ostașii ruși 
amestecat c i cel al -ostașului ra 
mân, î.iirăți i p acelea i c m 
puri de bat d .

Inc ■ u ul a este', pr ele iii da
tează din timpul torni.ii po
porului român, în contact per 
manent cu sla.i ale căror 
urme \ abile se p o c instata î i 
lexicul românesc.

Incețuul oo eră i rriltaie, 
datează stor c argumentat c.e 
documente, d- pe t mp 1 o?\o 
ailor noștrii.

Dinii rie pa t in r desăvârșe
ște ac a tă o per.ire i p ând a 
lături de Petru c.IlMare 'la Stă 
ni’.e? i 171ț. 1. ta ac. as a ie iy in 
bolică în rucât dupi e,ecul de 
aici și în timpul persecuți i tur 
cești, mulți români trec îi li- 
oraina i acolo se c0 s it .e pri
mul oprp de volun ari susțin :t

COLȚUL FEMEII

tn cadrul unui program cultural la Călan
In ziua de 12 Oct. a c, a avut 

•a la sediul subfi'ialel locale a 
V FA.R-ulul, in fața unei asis
tențe numeroase, .Ora femeii" 
care se bucură de o justă apre
ciere a publicului feminin de 
toate categoriile interesat in felul 
mm sunt realizate aceste Întru
niri ale membrelor și simpatizan
telor subfilialei, reușind să adune 
totdeauna un număr îmbucură
tor de participante. Au luat cu

«
Ia scopul sjutorării luptei pen

tru libertate și democrație a pa
ir ioților greci Uf*rul din Călan a 
realizat intr'o primă acțiune Ini
țiată in eadrul restrâns al mem-

lu cadrul campaniei Comanda- 
■aentului Legumicol Județean, 
Di arul din Călan a vizitat ferma 
■aodet a Statului din Strei pen
tru a cunoaște la fața locului

Șezătoarea
Organizația UF AR subfiliala 

Cugir a organizat șezătoarea lu
nară, în sala Cinematografului. 
Șezătoarea se încape cu confe
rința d-lui Dr. 1. Dobocan, me
dic de circumscripție, care vor
bește despre „Căsători- “ 
Rxpunerea este cât se poate de 
instructivă și pe înțelesul tuturor 
aecrntuând mai a'es rolul căsă
toriei in viața muncitorimii, fiind 

ina erial c ștv de poflorul \e ii, 
Chiar I udor Vlad mi eseu, lu 
ptătoiul p ntru di cp.urile cli
ca i or și-a începu cariera Imi 
lilara și a nivițat sâ 6 pic pen 
tru dieptaba | opuri 1 1 obidit,, 
tot ni landurile arma el rusești.

InatXrșil idzbo ni |> ut u >’ ilepen'len|4 
din 1377, înfrățește in luptă' din 
nou | o; oar<l nise, i și poporul 
roman, ca ap >i hi acestor.i să 
facă în anul i91f) 'I stavift îm
potriva încercăiii de subjugare 
a | opoarel(Jr de către mili aria 
mul u u o ic. I rm a i a o o 
pa a ru ajr i în istor.a acesiei 
colaborări, culinmati i.i axe ru 
ra din 1911, curmată însfârșit 
prin -chil d a 23 Au gust i*J1-1, 
pentru ca du; ă aceasta data să 
ne înlrățim din nou 'ii lupta 
du ă împ tri\a dușmanul i co 
mim de o'.dau .a: imperialii 
mul

,,f) dorită .■ices’ei piieeni — 
încheie oratorul expuneiea sa 

\om reuși sa durau o Fo
ni inie l.beiă, n.dcpe. deal i și 
democra ă Poț o ul ioman să
lii ă cu prieten e, admirație și 
rccuno;ti n,ă IJniunea Soi.e ici 
scutul i uternic și de nădejde e 
azim al faci, al 1-berli ii o oa 
relo, , al democ ț»ae. ,i al pro . 
greșului dm lumea î dreagă”.

După documenta'a coifcrină 
îndelung . p.laudată de numeroa 
sa asisten ă cire a ocupat ala 
lestivă ARLUS, a urmat i n' .ru 
mo., program artistic la car i au 
colaborat membrii aso iației 
compus din recitări, muzică in
strumentala ți vocală rusească 
și românească, primit cu at s 
facție de asis ența c re a (mai îi 
testat călduros pen ru p ie enia 
româno-sovietică.

Slt Nic. Stănescu

vântul prietena Conslan'lnescu 
Maria, prietena Budai Maria și 
dr. Vultur Mircea care a tratat 
despre mijloacele combaterii ti 
fosului exantematic.

Strădaniile organizației pe dru
mul acestor manifestări rămân 
chezășie că vor continua să e- 
volueze in direcția firească a 
rostului ei, contribuind astfel la 
culturalizarea masselor- 

brelor organizației, suma de lei 
1250. luând angajamentul de a 
continua a-eastă laudabi ă ac
țiune de solidarizare cu idealul 
de viață al poporului grec.
•

posibilitățile de colaborare Intre 
aceste două inst'tuții în vederea 
ducerii la bun sfârșit a sarcini 
lor ce revin fiecăruia în execu
tarea planului de muncă.

Coresp.

dela Cugir
viu aplaudată de asistența nu
meroasă.

Urmează d-șoara Elisabeta Be- 
oan, care declamă cu mult sen 
timrnt poezia „Marusia" după 
oare începe piesa „N. hotărâre", 
cu subiect din viața muncitorilor, 
în cadrul căreia se lântă „Inter
naționala."

Replice'* vii oglindesc viața 
nouă a muncitorimii, distrugerea 
urmelor f«spi«te.

In prezența d-lir: dr. Petru 
(iro a, I oniulus /ă o i, tov. 
Vie or Duța președ ntele Insti
tutului Național al ( operației 
e a avui luc zlDIe trecut ■ a 
Bit ur<ș'i, c,o:iferința pre?cdii- 
ți'br și director lor de federale, 
și a șeitor ide inspecto at re 
gional al institutului Național 
al cooperați i.

luat u ân ul d d scliide « 
și depunerea prime or lapcarte 
a luat cuvântul d. dr. Pelin 
(iroza, pre,(diatele Consiliului 
d Miniștri circ a sfits-

I o c cacc re pe re.c î. do 
meniul vieții noastre economice 
și fin.incHre acum ne î-d'-pniă 
spre o r viaLre r; organi aț ei 
coopera i te d n țara t’o s ră.

( r (I ci d s.en'ral' a ea fre- 
bue în ăptuitâ. I ar jocrrai în 
această d entrabzare r spunde 
rea es e și mai unare: 'deci si 
din .cest motiv Ircbue veglie 
și foarte b ne ale i 'oți oame’ii, 
care au funcțiuni de îndeplinit 
în jurul cooj erațici.

Reorpa Uzarea c opera ei t e 
bu ■ cu a ât ma grabnic 'făcută 
cu cât se | un în 'fată dup i ' ta 
biFzare c< rințe <a e re' uesc sa
tisfăcute în iii or pe 1 ia 'po
litici pe care o urmăm' lîn do 
meniul economic.

Dacă coopera ia din ț. ri noa 
stră red u ndu-i râ' du 1 or 
gani afla și f f 1 dc lucru 6t 'bi 
Hnd un pr c s program de 
muncă, stabilind me od ■ si mij 
loace prin care ră facup a ă sar
cinilor car ■ i se pun acum se 
reorganizează putem privi 1 — 
niștiți în vi or; și n’avem Vrei 
un mo iv fă tim neliniști i 'căci 
coidițiil ’ pr 1 i e pe plan intern
și pe plan ex'ern fac ca roî > ă 
putem să ne vedem, cu 'calm 
acum de 'r aha rp’stră îi do
meniul economic și financiar și 
să lucrăm pentru refacerea eco 
nomică a țării. f( ’

Pe plan intern am ajun. î ă 
realizăm o s'a'ullizare peți ică 
Cine mai vorbește de o (ncuă

0 importantă decizie a M. I. C.

Cartofii și porumbul
vor putea fi achizionați spre revân 

zare numai de Incoop
BUCUREȘTI, 22 (Agerpres)
Ministerul Industriei și Co- 

m°rțului a dat o importantă «to 
cizie potrvite^rea cumpărarea 
de car.ofi direct dela p-oducă 
toii în scop de revânzarei se \a 
face exclusiv de că re Inccop - 
ca maidatar 1 sta ului' prin <u- 
nitățile sale cooperative, î î j î- 
dețele: Trei Scaune, Ciuc, I ra 
șov, Târnava Mi ă, T rna a 
Mar?, Făgăraș, și' Sibiu i !de 
alți mandatari ai sta u'ui raii'țbe- 
neficiari ai autorîz ț i'or specîa 
le de cumpărare eliberate de 
Ministerul Industrei și Corner 
țulu« în cei Jile județe exce 
dentare în cartofi din țară^

Pentru alte caegcrii e te in 
ferzisă cump'rarca de cartofi 
dir’ci dela pndu ă ori îi scop 
de revânzarej. Cea emenea ie
ste interzis schimbul în natură 
cu cartofi.

Locuitorii din comunei; ru 
rale și urbane vor piuea cumDă* 
ra car o ii nece: ari pentru hra 
nă direct dela producători ^n 
baza autoriz ți;i de cunpărue 
care vor fi cl berate de primă 
ria comunei unde î?i au (dimici 
liul.

Toți cei cari au cumpărat î 
dețin în scop de revâ’zar? can 
ti ă(i d • canofi sunt obligați 
să-i vândă ?i șă-i pred.a In- 

stabilizare pol ica î i 3 asia ța 
ră susține un ,ot a‘ât;d c t .a,t 
n-ad var ca șl ac'ia cari vo • 
besc de o nouă s abil zare mo 
neiarli

Răbdarea i oastri în a face 
pe calea, (Oivinger.i p- cei r ti 
ciți ă se țflntoarca la laeeas a 
ma că a den o rației’ românneș'.i 
a fo=t interpr at i d- muie 
ori drept slăbiciune. Poate că 
noi am lost ră d itori poa'e' că'

rvouL
al uleiului, zahărului și marmeladei
Ministerul Ir.dustiiei și (>o- 

merțului a dai o decizie 'pun 
care:

Urinat ai ele pn du e, stau î i 
întregime la dispeița A’hiiste 
ruliu ’lndust i i și Corner u>i.

a) uleiul brut și ia mat pro
dus de fabric 1 ■ î îcad ate in 
Oficiul Indus'ral al ulei uilor 
vegetale și pro.enind din :e- 
hiințe de floarea soarelui, răpi
tă, ricin, in, cânepă, cosa; îloi 
leac ui bumbac

b) zahărul.
Toată prrduciia de arpacas 

rezulta ă din pr lucrarea c n it 
ti lor de orz puse la dispozit e 
di că re Ministerul Indus riei 
si comerțului stă la di pozi ia 
acestuia.

Fabrclp d arpa.a; au e'r p 
tul să cumpere orz din cota
liberă, iar arpacișil produs din 

I aceste căiți ați este liter la !vân
zare.

Fabr'c 1 de amidon, gluco- 
ră, dexfrină și diojdie comnr 
mată, \or trebui 6i execu e n- 
tocmai programul d ‘ ds ri u re 
întocmit de Ministerul I du tri 
ei și Comerțului. Peasemeni. ele 
vor da precăd.re la livrcri, tu
turor canti ăților pe tru care 
Ministerul 1. dust.iei și Corner 
țului va elibera autorizații d.< ie 
xporf. Canti ățile p oduse pe
ste cele necesita.e pe tru sa- 

ccoa-ului la preț cficid pânâ 
cel mai târziu la 31 'Oct. a c.

" O a doua decizie da ă 1 Mi 
nisterul Industriei ți Comerțu 
lui precizează că porumbul ia 
putea fi cumpărat direct dela 
producă or în scop de revân 
zare numai de către Incoop, în 
calitate de mandatar aT ;ta ului.

Deasemenea se interzice 
schimbul în natură <u porumb.

Pen ra uzul prooriu consuma
torii îl vor putea cumpăra di
rect dela produ ă'ori indepli 
nind acel ași condțiuni ca și <1 
cumpărarea cartofilor.

Plata măcinișului ’de porumb 
la morile țărănești se va 'face 
numai Tn na ură-

Producătorii vor vinde di po 
nibi'u' lor la preț of.cial.

INViTARE Asociația Profesio
nală Patroni Deva, Str. 23 Ang. 
Nr. 17 în^itA pe cofe
tarii, bomvotiierii si turUrii jos 
numiți, sA în intrze cu prima 
postă o adeverit:ți sau procesul 
verbal de impunere asupra imon- 
1 toiul comercial pentru exercițiul 
194p—47 în vederea distribuirii 
cotei de Zf-.hir acordate

Brad: Isoc Gbeorghe —Hune
doara: Szabo Peiru, Muntean 
Eva, Muntean Alexandru, Igna 

ain pierdut prea muft limp; ia 
op ra ma.ra d p c ficare t'« 
d sti id re -i de [ ropi r • a tu
turor.

Drr timpul, s'a srur=, nu mal 
\orbim i' i cuf, bila mțul de 
astăzi este clar.

Icheinnd d. pr m minislru a- 
dr,-stază tuturor coo, e a i tî- 
lor un cald îndem i ia mun a 
p.n'ru prmio-aria coo^ț- 
ți î lomânești.

li.'.lacerea celor te mai sus 
sunt Lbere la vânzare îi co- 
m rț. i

Fabricile de conserve, mar 
m ladă și iral .a, unt o lî ;ate, 
a țină Li dispoziția Ministe

rului Indu tiîe-i și Com< r u lu 
9o la sută din producț a lor 

i i or exec i a <1 spozifitiiiil d ■ 
li.-rare al acestuii.

R ■ Iul de J(J )a sută 'r irnâne 
Iii r la vânzare.

13erea și bomboanele sunt li 
bere la vânzare.

Pr.țul co ei libere la pro
dusei de mai’ sir este acela» 
ca și al co ei dii jate.

Foot-ball

Succese frumoase ob
ținute de divizionarele 

județului nostru
Id cadrul Div'z'ei Nițlonsle 0ț 

ech pele Jud țului nostru au ob
ținut succese frumoase

De remarcat e>te faptul ci, din 
cele 5 »ch pe divizionare cire ne 
repr'Z'ntft în cile doui serii ale 
Diviziei patru au invlns, 
cu excepția uneia care a fost 
iafrântâ

Astfel este de menționat -suc
cesul obținut de echipa munci
torilor U. F. H. care in dep'asare 
a reușit sA învingă echipa Loco
motiva din Reș ța.

Deasemeni e hloă Minerul din 
Lușeni a învins la scor reduta
bila echipă din Arad Sparta.

Singurul eșec al etapei 1 a su
ferit Mica care in comnanla C. 
F. R Arad a cedat la un sever 
scor.

Echipele seriei a IV-a C. F R. 
Simeria șl C. S Aninoasa și-au 
mai acumulat două puncte pre
țioase in clas -ment.

lată, rezultatele tehnice:

Seria lil-a.
Minerul—Sparta 7—2 (4 —1|
C.F.R, Arad — Mica 5 - 2 (2 — 0) 
U F.H.—Locomotiva2—1 (l — •

Seria IV-a
C. S. Aninoasa—Explosivii 

5-3 (4-2)
C.F.R. Simeria—Sanltas 2 —• 

(1-0)’

m. m.

$tef-n, Gladows hl Birtolomec.. 
Orăștle: Kares Rud If, Romeșin 
1 ie, Farcaș Emil, Ghf-mali Glle- 
raslm, Firicel Maria Pui: Pistoc 
Nicolai. — Simoria: Igelschl Mar- 
garc'a, — Hațeg: Huszar Ana, 
Greu Constantin, Puchlu Gav- 
rlla, Jacobescu Gh orghe — 
Petrșani: Walter Rudolf, Deme- 
ter Ghrorghe. — Hârău : J -hom 
Sfg'smund. — Luoeni: Vusc Her
mine. Solomon Bela. — Vulcara: 
David Juliana(Continuare in pag. 3-a)



ZORI NO! 3

Magazinele autorizate 
să desfacă produsele industriale 
raționate în județul Hunedoara 

— Ele sunt obligate să ridice marfa ce li s'a repartizat —
DupA inform^ ile date de Ser

viciul Aprovizionării din Oficiul 
Economic Județean ;

Ministerul Industriei șl Comer
țului a autorizat pâoă in prezent 
desfacerea produselor industriale 
ra|ionate flnbrăcămmte și îocăl- 
țămln’c) ia următoarele coopera
tive și magazine din Județul Hu
nedoara :

Deva Cooperativa „Horla" 
distribui : textile, încălțăminte «1 
coloniale. Cooperativa „Plugarul” 
coloniale;

Dragomir Voișian coloniale; 
Lfiwy coloniale; Crislescu T. 
pește ti mezeluri,

simeria Cooperativa „Pro
gresul", magazinele ; loan Farău, 
Viotlla Silvia șl Giodean Miron 
coloniale.

Cugir Coop. „M u n c i t orui“

responsabililor culturali 
sindicali din jud. Hunedoara

Vineri 10 Oct. a. c, in si a ifc 
stiva a Preteclurei a avut ioc 6 
ședință itt lespo.isabln culturali 
sind.cak din jud. tiunc-icara îi 
prezența Iov. Caadrea Dunnțru, 
din comisia cultura ă a Conic de 
rației Uenera e a Muncii.

Ședința este cesHii ă de tov. 
Tonici Mi.iai s<-ere a ul ec iei 
de idu.ațL- și iul ură d.pi care 
delegaj. resoar.e or di î diferi
te și.idca.e depui iapoarte ce 
activeatea depusă, di i c re e- 
rullă a ât reaazarle cât și toate 
gr u ă.ilc cu ora le-au lăut ia 
ță, în munca lor.

Tov. Candrea Dumitru a aja- 
tat apoi intr’o do.um n a ă ex
punere că de felul cu n va fi 
dusă muiinca responsabililor cil 
turali pe noul drun all . ealizării 
unei culturi populare, pe care 
trebue pmves cu încredere ți 
curaj pentru ca munca de kultu 
rali/a e a inasse o ■ ;ă înregis 
treze acea coti ură menită t=ă 
ducă la adâncirea democrației 
noastre de lip nou, di pi ide ,i 
rea'i'a ea ace u pas îîaiî'e spre 
progresul și bunăstarea între
gului popor.

Deaceia inc’ e e tov. Can- 
drea, toți cei rrezenii la rceastă, 
ședință trebue să re pregătea ci 
în mod e'ectiv rei rn mure1, dej 
ridicarea niveltfui c '1 ural al tu 
turor membrilor sird a'ișfi, ca e 
să contribue apoi la adânci ea 
acestei acț uni în 'sânul mas e- 
lor largi populare.

(Urmare din pag 2 a)

Asistenta entuziastă ■ aplaudat 
g°neros această piesă, atât de 
frumos redată, pregătită d« prie
tena Ana Bica învățătoare.

In pauză a cântat talentatul 
tovarăș B 'garu, *cordlonist pro- 
ducându-se cu melodii populare 
r^s și române.

Urmează apoi expunerea prie
tenei Ecaterina Negulescu, învă
țătoare, despre „Lupta patrioți- 
lor greci. “

La sfârșitul ș^zătoirei prietena 
M-rgareta Dă'ăbanț, In numele 
subfilialei mulțumește publicului 
pentru concursul dat și anunță 
desch derea unei liste de sub
scripții benevole pentru aduna
rea unui nou f >nd, tn folosul Or
felinatului din Păclișt.

Șezătoarea de'a Cugir 

distribuie: textile, incălțăm'nte șl 
coloniale.

Bala da Crlș Coop. „Dum
brăvi”. colonia'e

Brad Cousumul Soc. Mica 
distribuie' textile, încălțăminte și 
coloniale.

Coop. „Brădeana** coloniale; 
Ileațiu N. Țăndău Siuiton și Da- 
vid Romulus, coloniale

Călan Coop. Salsr'aților din 
uzinele Călen șl Hanzl Matilda, 
colonb le,

Lupenl Coop. „Cărbunele**, 
Radu Io-.n, Curuț los.f, Navradi 
Fiancisc, coloniale.

Romos Coop. „Romoșana**; 
coloniale.

Petroșani Coop. „Minerul'; 
coloniale

MărtineșC Coop. „Valea Măr- 
tfnrșii**. coloniale.

Turdaș Coop „Turdașiaua**, 
coloniale.

Crișdor Coop. „Minerul1*, 
coloniale.

Livezeni Centrul de aprovio 
nare 4 L. S

Hațeg Coop. „Țara Hațegu
lui”, Veil D'zlderiu, B»nciu Tră
im, Gold Ștefan, Popa Floarea 
și Suclu Ch, coloniale

Oficiile economice șl serviciile 
de control Economic Județean 
vor lua toate măsurile necesare 
ca magizinele și Cooperativele 
si-și ridice produsele repartizate 
și să înceapă vânzarea.

S a hotârîi amânarea Congresului C.G.M. 
pentru 10 Noembrie a. c.

Datorită marilor festivitiți po 
pulare ce vor avea foci în'.cadrul 
sărbăto irii Săptămâni Prie.eni 
ei Româno-Sovietice între 1 — 
7 Noembrie a. c., -7'sărbătorire 
la care ia par'.e activă îi'reaga 
mișcare sind.ială, Com telul 
Execu tv al Co.ifedera iei Ce- 

•nerâle a Muncit a l.o.ărît 
ca deschiderea Congresului C. 
£h M._ ce urma, să athe Ioc

In lupta pentru îndeplinirea
Propunerilor P. C. R.

(Urmare din pag 1)

Grupele conduse de tov. Mer 
lac Petre, Qh. Irimie, Pop Lu
dovic și Fr. Tritan s'au icvdcn 
țiat la cărbune, iar la înaintări, 
cele conduse de tov. Riss; Carol 
și Pal losi.

Mai menționăm grupele tov. 
Gr. Sikr, Pal F.a.csc, șiJMus.ă 
Dionisie, care, în afară, de ,șu 
tul” lot*normal au luc at volun 
tar și la suprafață în Ip.ele li
bere.

Spre 900 tone cărbune la zi 
la sect III

In cadrul campaniei pentru 
realizarea și pe mai departe a 
propunerilor P.C R-, munci om, 
tehnicienii și funcț onarii ad-tîvî 
dela Sectorul III și-au luat an
gajamentul „de a rid ca triplat, 
până la I Ianuarie 1948, pro

ducția de cărbuni dela 72o; one 
la 9oo tone la zi, tprin îa'io- 
nalizarea brațelor de muncă, e 
conomi- de timp și mat riale si 
prin discipl nă în muncă”.
Pentmca nroducția să nu sufere, 
colivia puțului Ana Pauker** a fost 

reparată într'un timp record
Un aii fapt, încadrat în lu-

Muncitorimea ceferistă din Simeria întreabă 

n j|>um bh li

\/speculantul Marin Trandafirescu?
/ \ Io mica colonie ctfsristă d<n Simeria unde trudeau din g tu 
câteva sute de Lmilil de ceferiști s'a pripășit după primul răz
boi mondial omul de afaceri firi de caraottr și hrăpăreț Marin
Tr. n *s'lr< seu

La început, il vedem urnit 
lânii cu câicva utii d mărunți
șuri, iar p.e urma iu valiza, fă
când comerț amin lanț prhi ga 
ră, prin c.irciuini, și ț.trizi. Mai 
târziu, când și-a acumulat t 
va capi al vinde i și prin lâigu 1 
piua cânii a putut deschi le u 
mica prăvălie. Primi ținti a 
fost atinsă Di acuma mai lip ca 
ceva cu ce să atragi clientei"», 
pe muncitorii sărăci iai cu sa
lariul lor de miz ii abia1 trai u 
depe o zi , lla, Și, rcest lutru 
era vânzarea pe c idif îi r te 
lunar -. Cu ac st sistem m Iți < 
munci ori au <ă ut îi cursa lf i . 
Aveai nevoie de o I aină ‘au o 
pereche de bocanci î să , aveai 
bani, mergeai la 1 ra, d ifire cu 
iscăleai o cambie ș ni .lțuinit 
de acest avantaj 1 .udând chiar, 
gestul „binevoitor , ț Iveai 1 ni- 
știt acasă făcând so.oteală câ 
vii putea plăti in mai iinulte 
rate lunare I ar lini ri ți-se în
tâmpla ca din șal ru sal'nu ți* ra 
mână suma necesari pentru a 
plăti rata și &tunci in ra in ac
țiune avocatul lui Marin iran 
difirescu. Rezul atuI via ca sala
riul mu ci orul u î itra deadrep 
tul în buzunarul acestf.i odios 
speculant. Continuă d jișa ■ ni 
de zii’ a re isi sit-și aci t> « 

1 vere frumujeă deschizând cea 
mai mare . ravalie din Simeria 
și pe lângă ceea,ta și) un rest u 
rant, unde se putea mânca *i 
bea pe credit dacă i rai tce.eii t 
și iscăleai o cambie. p t

la 3 Nloembrie. să se amâne 
pentru I u 1 10 Noembrie a. c..

Deasemenea se smâ ă pen 
tru ziua d“ 8 Noembrie convo
carea pentru -edi.i a Co.nîtetu 
lut central al C. G. IM., în 1 c 
da 1 Noembrie. i

Delegații la Congres și mem 
brii eonii etulu. Cential vor ha 
pe această cal? cunoștință de 
schimbările hsd-UÎte, 

pta pentru mării ea pr ducii i 
la minele din Petrila .șt car/iiîne- 
rită a fi evidenț at, îl consti ue 
repaia.ea coliviei ia puțul mmei 
„Ana Pauker”, — care, di Ccau 
za mânuirii greșite a unui dupla 
tor s’a defectat. Datorită price 
perii și muncii depuse de' ing.Qo; 
cârlă Sergiu, subing. Mureșan. 
șef de ateler Borod. Victor/la 
ca o.-, Adalbert, Ciu uruț și Cot 
va Ioan, precum șt grupei *iy- 
mată din 15 muncitori cond-iși 
de tov. Scovram Ernesț, îe.a 
rația coliviei, care normal ar (,i 
necesitat cca 4o ore de muncă, 
a fost efectua ă într’un i’mp('le- 
cord de numai 19 |ore ( p oduct a 
nesuferind astfel cu n mic din 
cauza defecțiunii coliviei.•

Munca depusă de muncitorii, 
tehnteienii și funcționar i ad ivi 
dela minele din Petrila, real ză
rile obținute și anga.anr ntefe 
luate, consti :de o elocv en ă do
vadă a entuziasmului <jj care 
oamenii munci din tara no, șiră 
au primit propunerile P.C. R ș‘ 
a ho ărîrii cu ca. e au ipașit la 
punerea lor în via'ă, — pent.u 
întărirea democ a ei populare 
românești, pentru binele popo
rului român.

Având această talii ite I ran 
dafire^cu a fost bine v z't de 
politicieni „istorici”, devenind u 
nul dintre [îainzanii cii mai îi- 
dc|i a Im Afauiu, dușmanul iii 
sei munci oare și trădatoiul j o- 
porului Român.

A venit 2J August D-î-l. A 
venit 6 Martie lh-15, c mdl a in
staurat regimul democ a ic l i 
noi in Țară, dela care dat i to .i 
cetățenii cinstii ,i pa roți sau 
avântat în marea i p ră de de 
mocra izare și ii dresarea e o 
nomica a 'țarii! Ace-t sp iu 
lanț nu a vrut nici1 atunci Să 1 i- 
țekagă imperativul vremui.or, 
nu avi ut să tie căi s’a chimbat 
ceva la noi în țară ti a ioni 
iiuat afac ril. lui murdare i 
palitica lui ma listă. In ura lui 
contra democra iei și ■ ont a |o 
porului mui ci or nu a i r V o 
coteala ca î i aparatul de tat 
a fost introdus I meitul popu
lar, care, /ie sa-și faca' d to ia 
în interesul masselor la gi in ni 
citoare și nu în inleresuțaceloia

Știri clin 7 eline
Duminica 1) < )c . a. c., a avut 

loc la Tehucul Inferior țedin'ai 
pentru înliin'area SiC.ie l'.F, 
A.R. D-na Valeria Zavoianu a 
ară at prin ctivân a-ea sa 
nnilor adura e îjtr’un numiir 
mar? ca aceastâ prgamzatie are 
menirea de a duce lupta iclă.uri 
de guvern pentru pace, prnsp 'iiate 

și înfrăfre în're popoa e, 
D sa 3 documenntat femeilor 
că mamele rămase fără fii și 
soțiile rămase fără soți cu co
piii mei d- crescu* ș; cari Juc 
gr ul de pe Urma ră beiul i pro. 
vo.at de par idele „is ori e” in 
frunte cu trălă o ul Mani’u ^u 
da oria să mobilizeze toa e te
rn ile în hip’a contra roilor a 
țâțători de nzboa.e i să’i de
maște pe loc sub pHcef'onră ’ 
ori unde s’ar maaifes'a e;.

După sfâr itul adun.- r i s a tre 
cut ra aTegerea COnd etul 5 din 
care a fost aleasă d-na Vakria 
Zăvoianu ca președintă, d-na 
ing. La?ăr Tasia v cepr edi î 
tă iar tovarășa Maria Poris ca 
secre*ară, urmând ca în de
cursul săptămânii să se adune 
Comitetul pen iu prerătrea țla
nului de muncă pe viitor.

*
In ziua de 5 Octombrie a. c. 

tinerii U T M. iști Călan s’au de
plasat la Teliuc unde pe scena 
teatrului comunal au desfășurat 
un frumos program cultural.

Tinerii furnaliitl, care In trecut 
au fost ținuți in îotunerec, au 
doved't cât taknt. câ*ă pricipere 
și inițiativă posedă Toate versu
rile, cântecele șl scenetele din 
orogram au fost executate cu 
elen și entuziasm, distrând pub
licul care i-a răsplătit cu vii a» 
plauze.

♦
In urma reorganizării, în viața 

de partid a Org. P. C- R. Teliu- 
cul Inferior activitatea politică a 
pornit cu elan în toate sectoa
rele; org mizatoric. și producție. 
Tovarășii comuniști și netn»mbri 
de partid dând dovadă de eroism 
în câmpul munci ; cât șl de ac
tivitate intensă pe plan cultural.

•
A luat viată și Uniunea Tine- 

cari trândăvesc i se lifăesc in 
lux și bcl-sUg In r’o Zi 'Li 
ma unn (nichi-zj.il, ip culai- 
tul manist Mari i I randa i eseu, 
care sa îmbogățit pe pmarea 
muncitoidor n-.i-iMi diu S-me 
lia a lost .ires'tat riinis în ju 
d ci'a penliu po ul i -i oare 
de măriuri

Mu'ic lorii dm ' imeria au p i 
mit cu vi' ■ tis a pe ausiar ea 
lui I randa.irescu.

Mare ]■ a fost insă mira ea 
când u va/ut c < ac t p cu- 
lmt tara ' iuțiu[e a iost on- 
dimna! numa. I > 2 li ni inc i- 
soare l ar i i-a >• a indignat, 
profund mU'ci" ine, din Sine 
ria și jur - te ia-;tul că i urna! 
dună 9 /il I i'da nscia oT 
pus in lil.i riate <lm înoți e ' e- 
cunoscute p u a in pr zint ci- 
noscandu se l. riui ia iu >- te 
la prima i ispravă d<; ci-t tel.

I* c ■' a mu nitoi im a din Si 
mcria cn i i < ate p o e-ek- 
d abo'a- i /Ite a'ateri ale 
acestuia s.i fie ud< cate împn u 
nă pentru a put a fi p< deps t 
dup i faptei - sale de dușman ;I 
clas i niun i nare -i exploata'or 
nemilos al ei. 1

Bologa Francfsc

ritului Muncitoresc din Teliucul 
Infrror, datorită unor tineri ca: 
H.iidu Gheorghe, Bobora Ionel, 
H-rban Petru, Arcan Elena, Ză
voianu Nllrioara, Petric Livia, 
H-t'ke luliu, Dang«ci Petru, Pet- 
rlc Ionel, Herb-n Alexandru, 
Tabac Teodor, Vasiu -Gheorghsf" 
Luca S mlon și Lup Aurel, care 
au înțeles cu toții rostul acestei 
org .n z-ții de luptă a tineretului.

Tinerii și-au tormat un cor șl 
au pregătit o piesă teatrală „Va
luri cu noroc” cu care s'au pre
zentat în seara zilei de 19 Oct. 
1947 în fața unui numeros pub
lic care a rămas mulțumit de 
această f nmoaiă serbare.

Programul a început cu Inter- 
2i',: iniudl îiuvrepi șt ^iar-
șit cu Imnul minier

Dcsgur, că U T. M.-ul din 
Teliuc va trece și la alte acțiuni 
ca ridicarea producției, întărirea 
acestei organizași peatru conso- 
lidiritatea regimului democrat din 
țara noastră.

Corespondent.

Ședința grupurilor j 

sindicale din retrila |
Marți 14 Oct. a. c., a. m„ f 

avut loc mediata grupuri or sin 
dicale, la care au luai parte de
legat; dela: mina Petrila, Di
recțiunea Minelor, Piepara ia 
Pe r.la, Servic U; Colo.i i.or, A- 
te.iere.e Petio,e.ii și dm partea 
pensionarilor.

Delegații au arătat greutăți
le pe care le întâmpină tr.und- 
to’rimea din uzine, din cauza 
anumitor 1 psun.

La sfârșitul rapoa te!or a luat 
cuvântul tov. V-scan Gavri ă, 
ară ând sa cinile pe care '.e-a 
trasat noul corni € al LL iu i i 
Sindicatelor Miniere.

D-sa a subliniat câ m rirea 
producției este de o importau ă 
deosebi ă pe ,tru menț t e ei s(a 
bilizării monetare.

Tov. Vescan și a l at .•‘nga-» 
jamentul de a hon un -atei' cheJ 
stiunile de ord.n mai. ra', ce 
preocupă muncitorimea asigu
rând pe delegații mu c tori'.ot* 
de îmbunătățirea situaț.eL
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Angajamentele armatei 

oamenilor muncii
(Urmar* din paji I a) 

laiiaților să |e fie îmi tiu tăț-tâ 
călită ea, [ rin ion r 4 nea mate
rial lor pe tare le priniesd spre 
prelucrare.

In afară d încadrarea 1 r in 
lupta pi ntru îinlr nă 'țir a vie 
tii noastre sanitare, muncitorii 
din această ramură au a I s <a 
ho ărîre tare le face cin te kles 
fi n'a ea bacșlșuli i la frirert, — 
obi e u împrumutat i impămân 
țciiit la noi în tară.

încadrați în frontul idi’o'o- 
gic al progresul i, slujitor i a 
tei, artiș’i , scrit^rii î rz ari- 
știi s’au considerat mobili a(i 
pe ntru combaterea ideo ogiei 
de adi'nte, rei’ru trninff f de
finitiv al democrației populare 
românești

,,Congresul pro lamă bot rî 
rea fermă a came iilor ."r ei i 
scrisului din România de a 'T 
încadra fără rezerve in acest 
front” - a luptei pen ru >p»o- 
gres — spune re'ofuția vot.dă 

șl ,,dă ca sarcină Im ului Co 
initet și rrganizaț i'or sindical.’ 
componente, să îndrume prin 
toate mijloace 1 je pro esio i 
ș?ii artei și scrisulu a upra i o- 
stului ac'iviă', i lor cr atoare și 
să combată orice înc r are de 
a infil ra în Româna baciul 
așa zisei ,,cul ur ’ a AU nliin I ;i 
a tuturor tendințelor de a ț-TO 
inova a a zisa „ar ă pen'r i a’ ta” 
și de a izola pe aitist de fpoi o 
ml în mijlocul căru a tr iește 
și creiază”. Și mai d par e ) 
,.Congresul cere ca lozinca ..Ar 
ta în sltij'a poporul' 1” să de 
vină o r alitate și re omandăț 
organizarea de acțuii concrete 
pentru di u/area presei în po
por”.

Dovada întăririi mișcării sin 
dieah dirj țara noastră a 'fost 
prilejui ă cu ocazia congr se 
lor, de ho ărîrca de alunga e 
din rândurile oamenilor muncii a 
ek'menntclor trădătoare, a ca
rieriștilor și celor ce s’au In.ilt

Socialismul, baza politicei de pace a U. R. S. S.
— Urmare din paij. 1 — 

lat în sindicale cu scopul de a 
1 ' submina.

Ast el minerii au a i ugat d n 
rânduril lor pe Liunie < iher 
mau, lipogra i, p.e Ștefan L dea 
leș, tir trivăOtodi pe merita 
hu liț i l’itres u Miionescu- 
Mera.

Spiijinul niprccu cțit pe ca 
re Uniunea Sovietică 1 a dat ța 
rii noastre a fost c\i ’e ț a (deoJ 
sebit, în decui uf lucră lor co i 
grcselor. Textil Iii, metalur 1 
ș'ii, ni uri cei <1 ■. tr.mspoi fu I, 
dela CFR, p trol, ele.. — toi 
au siiblinmat că ajtt ortil m-" r ljui 
ve in d< la hă ri , l RSS, .a fost1 
un prim fac or în indepl ir. a 
programelor de produ fie în 
munca de refa ere a țării i oi- 
stre. L

internațională a URSS a cres
cut enorm. Incradeiea popoare
lor în Uniunea Sovietică și a 
găsit o expresie \ie îi tra ațele 
de amiciție, asistentă mutuală 
și colaborare post-bilică, înche
iate de guie nul sov etic cuUmui 
te state din Europa. Gu emul 
sovi tic ajută în mod efec ivi 
popoarele țarilor eliberate sa
și refacă v a a economica |ș j Ei 1 
turală și să ] ășeasca teme ni: ț e 
cal.'a desvolă.ii democratice 
pentru a fUtia juca un ucî1 de
pendent în rapurtu ile ner a 
ționale.' >

In spiri ul comunități intere
selor în lupta pentru ] ace ai a 
loc conso.idarea rapo turi'or de 
amiciție în re Uniunea So, ieti 
că și cclelal e țări demo ratice. 
Po oarei’ s’au convins pe baza 
propriei experiențe că l'nurea 
Sovietică este un ad v rat apă 
răior al libertății și democra
ției, un pu ernic spr in tor til 
păcii și pr efe iei î tre popoa'e.

,.Uniunea So fetică este ere 
dincioasă programului sau de 
luptă pentru o pace trainică ■ i 
pentru sccurta'e, apă ând rn 
ci;i U co.aborări cinstite îitre 
popoare.

, Uniunea Sovietică e-fe ren 
fru c ope area între toa’e po- 
poar 1’, pei'ru co’a’’O a e1 îi- 
tr’ tăril’ ma'i, ș; mei pe ta a 
princpi'or e^a'ită4ii d’ de-tu 
ri și rccuncaste.i legitime p Sta

Cele 22 congre e uiiona'e 
sindical’ au consti u t însi i 
un prlej de a'irmare a 'ti u ’i- 
nei muncitorimi român fa'ă de 
încer arie și ma e r le inipe- 
rialiș'ilor anglo amcr ca i i a 
slujilor lor de a sugruma 1 bir 
tatea șt independența unor țări, 
d? a provo'a mm roii răzhoiti.

In ac< astă dircețe cele 2 ; ei 
congrese au fost to odată 2 ”d'j 
foruri acuza oare de ud sa 
pronunțat verdictul nemilo; al 
oamenilor muncii dn Româi ia 
împotriva partidelor „is'orice” 
pentru crimele săvârșite d 'Ma 
niu și complicii săi, slugoi ai 
afacer’smului fără pa*rie, cme 
au cău a4 să du ă tara r-oasfră' 
acolo unde Tsal larii.n du (.*<"re 
cii, în gh'ar 1 itnper alismul i 
acaparator ampri"an. 'ar pr n 
luarpa de pomfie ho'ărîtă (de 
spri jnria a limfei de e'i era e 
a ponoarnlor di î Grecia și Spa 
ma, ceU 22 congrese a" e'iden 
țiat lo ul pe care Ponorul nu n 
citor român îl o iră în (marea 
fam’lie a po-i0ar lor bip'ă4oa 
re pentru pace șt democrație, 
— un locrde cinste. i I

I. Rusneac

telor înalt șt rnlct. ’Accstca sunt 
principi 1 • co aboră i d mocra- 
fice între popo re, înt u a 'că
ror apă are vom fi cridinci și 
până la capăt ’ (V M. Mo otov 
14 Oct. 1946).

Uniunea Sovietică consccven 
tă princ pi lor de coțal o ar ii- 
ternațională. pe baze d denio- 
crați ‘ și egali afe, dem scă orice 
încercă 1 ale rea.țu ii i terna- 
țional ’ d’ a submina pacea șî 
securitatea de a oeslănțui i n 
nou războiu.

,,Pentru pac a i amiciția îi
tre națiuni, împotriva instiga
torilor la un nou războ u 
sunt cuvintel? cu care A. I. Vâ- 
șinski a început disc’irg d rostit 
la adunarea generali a O.N.U.- 
în ședința d n 13 Sept, a c., 
cu car? prilej a expus lipsurile 
ac ivității Orga izației..

Intre altele, delega u! sovie
tic a menționat progresul > e- 
satisrăc tor țn activi alea d re
ducere geiernii a î arm nor, 
ară'ând că nu s’a făcut fr ici in, 
progres în chestiunea di truge- 
rii armelor atom c’. ONU ,a to- 
1 ra int rve ț a îi afece i'e n 
terne ale unor stafe sme ane 
cum sunt Grecia șî Turcia, fon 
s'itu nd î' d’răra’ea dela prin- 
ciniiU stând la teme] ana iza- 
ți ’i Peasemenea încer area de 
a forma un bloc împot i a U- 
niimii Sovietice rămâne în ”m- 
pNihilă cu mineri e Organiza 
țieî Na iunilor Unite.

Pentru Grecia 
democrată
Urmare din pag. l-a

ocnelor de oameni simpli 
dtn țoale coifurile lumi șl 
u cep â cu tntuzlcsn să 
contnbie in mdsniu poclb ■ 
lltâfiior lo ojutonireu vred
nic lor i atri^țt greci. <•

Am pub1 cat ta z arul 
noit>u sc ’S area pi In rare 
Untu ea Ftmei'or Antif s 
elite din Ce te f <1 >‘e Sus, 
salută u adm rafie dă zeula 
luptei poporului grec, ne care 
șl f-mene hitelrg s'o spri
jine pita mpdesta lor con- 
tibut'e, reprezen ând obol I 
semnifica' v al unor oament 
nev lași dl tr’o nglune să
racă de munte.

Pe acești oameni slmoli, 
m ncHorl sau mo iești sluj
bași reprezen ând lumea 
munc'l, l-om putut litâini 
și pe strCzdr orașului »c- 
centânl cu Int'l g"e / slg- 
nele d str bu te d- Apărarea 
Pat iot că pent u coțlv i lei, 
ven ti să contr'b <♦ simbolic 
la Je tfe e po'orului grec. 
Sentimentul de solidaritate 
cu creos ă acțiune, era grs- 
t l firesc, invș‘t de majo
ritate' c<tă{entlor solieitofi.

Iar dacă s’au semnalat șl 
except I — tristă șl teg eta- 
bilă anoma le — ctim -ă- 
mâ-'e cazat d 'ei E Todo- 
ron profesoară la liceul de 
fete d'n Irc, care a căutat 
să d’natii'eze dela tnăl Imra 
nobilei s le pr< f'siunl, sensul 
nat'o-al ol a estet o ț uni, 
faotul ru drmonitreoză de
cât urgenta problemei.

Lup'a pentru i/chlda ea 
resturilor fascls e rămâne 
pretutindeni o Imperioasă 
necesitate, Impută de dreptul 
popoare or de a lupta pen
tru hbe late, pa e șl demo
crat le.

IVI. Mih.

in sânul acestei "Organiza ii 
URSS duce o politică d ' extin
dere și consol darc a co a’ oi ăi ii 
internaționale, o politică d s ric 
tă respectare a Chartei și în
deplinire a principii or lei.

ne 1 această lupți lămâne le
gată de mari griutiți, po oa- 
rile sovietice, care au adusf jert 
fe mari în războiul dus mpo- 
triva dușmanului crunt al ome
nirii — farcsmul - nu po‘ ac 
cepta o nouă dominație mon
dială. cnr<- să arrnf<,z> la liber
tatea și ind pendența poșoare 
lor pașnice.

U -iunea Sovietică, în jurul 
cărpia riimân strâns unite toa e 
țările dornic” de bună stare și 
progres, pășește cu îic-edere 
înainte, luptând pentru o race 
dreaptă, stah’lă și î d”’pngată, 
P”niru li’to'ul oamenilor siTrplî 
din toate colțurile lumii.

Arestarea lui Ion Hudiță
Maiți dimineața, organele 

Siguranței de Stat an arestat 
pe fruntașul ma^ist Mn Hu
diță. fost ministru al Agi’icuf'» 
tuni în timnuf guvernării ge
neralului Rădescu.

Ion Hudiță este implicat, în 
complotul încercat de către 
clica trădătoare de sub con
ducerea lui Itiliu Maniu.

Cu toate atacurile furibunde ale reacțiunii

PARTIDUL-COMUNIST FRANCEZ 
își menține solid pozițiile 

Declarațiile fruntașului comunist Florimond Bonte 
după alegerile municipale din Franța

PARIS. Ros u! de radio 
Paris a tia ismU d <1 ra ide lă 
cute de l lorinioid I onte în 
numele Pardd 1 i Corriinist 
Francez, unei agenții d p.e ă 
cu o a ia al g r 1 »r inu iic p le 
din Franța

L>-sa a declarat între ahele: 
Par idul ( omu iist își menține 
solid poziți 1 cu îoate a acu- 
rile fu îbiind al reac.iiuii

In întreaga țară poporul a 
confirmat îutiea^a sa n re- 
d re în partidul nostru, pe 
care 1 o ot ște d ept un prin 
cipal sprijin al lepublicii șl

Răspândirea culturii politice în masse
(Urmare din pag. 1)

fulare fața de capitalism, prin- 
tr’o acțiune susținută prin presă, 
literatură și cinematograf, stipen
diatele politicii de expansiune a 
imperialismului reacționar |i de
cadent.

Lupta împotriva acestor ten
dințe, impotriva Ideologiti străi
ne, trebne să f e o luptă con
cretă in care clasa muncitoare 
având In frun e Partidul Comu
nist, trebue să ocupe locul me- 
ritst, popularizând ooerele mar
xiste leniniste in sânul masselcr 
populare care lă Înarmeze po
porul cu Învățămintele putând 
să asigure desvoltarca democra
ției no>stre populare pe drumul 
cuceririi unor noui condiții de 
viață

Chemarea Secției de Educa
ție Politică a comitetului nostru 
județean pentru a lărgi difuza
rea materialului de partid în 
condlțlumle stabilite de Editura 
P. C. R. se încadrează fn acea- 
s'A acțiune, prin cere cat anga
jați in munca de 1 trecere salută 
cea de a 30 a aniversare a Ma- 
rel Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Calificarea concurenților în a- 
ceastă întrecere la carer es>e în
că așteptată aderarea Secției de

Mari cantități de mărfuri distribuite la sate
BUCUREȘTI 20 (Agerpres) In 

cadrul urei co ferințe de presă 
iov. consilier ministerial C, Doa- 
cea a făcut eri o amplă expunere 
brzată pe cifre in legătură cu 
cantităț le de mărfuri raționali
zate distribuite ,în cursul ul’im?.- 
lor două luni dela stabilizare, la 
sate,

D-sa a arătat că dela 15 Aug. 
la 15 Oct. s’au trimis 4 342.740 
m pânzeturi, 220 602 kg b m- 
bac, 392 653 m. stofă. 136 855 

1 buc. tricotaje, 45 547 per. cio
rapi, 231 203 duzini ață, 168.993 
per, încălțăminte, 3.153 058 kg. 
fieroase, 611 300 unelte agrlco’e 
6oo.oookg. sodă caustică, 147600 
bu-. țiglă

Deasemrni s’au mal distribuit 
mari can'ităti de vise, sare, za
hăr, chibr tari șl sunt propuse 
iar un le !□ curs de expediere 

câmp o iul oi’oarei ,i rd'pc» 
deiiț. i I ramei.
Pol t .ca gu emamnt Tă M 

izsta, fiira il Gauffe, a î Iernii 
năruir'a imșc.uii r oulzl ■ ane 
populare și noua slăbire a ’pa» 
lidului -oc al t i a și H grupa 
rea forțelor riac oiare îi p» 
tele noului partid gaull st

In aceste cor.duiuni este r© 
ce.-ară momi zaiea to' mai in 
tensă a lor.ilo mu. ci ore d ’•• 
demo: ratice peitiu li.erea la 
șah a fa ci tilor, a.o'o u de e* 
va tr c la ■ ei d 1 oi:e i 
scrutin pentru desemnarea jrf 
marilor municip ilitațil r în ce
lelalte orașe.

Educație Pol tică a jidețenel P. 
C R. — Ar«d, se v» fsce ți ând 
seama de îndeplinirea unul nu
măr de cond ți', a .căror ducere 
la bun sfâr it a fost dct.tă ca. 
premii.

Aceste condiții privesc extin
derea difuzării — cantitatea de 
volume difuz.te ; numărul b blio- 
tecilor — de partid și diverse 
organizații de mas .4 și in sfârșit 
achitarea In timpul cel mai s uri 
al fecăiul stoc expediat, fapt 
care demonstrează viteza de 
pătrundere a materialului până 
la uhima crganiz țle de pirtid 
și complectarea integrală și ex
pedieri a In termen, conform in
strucțiunilor a „Rapoartelor lu
nare" pentru difuzarea hteratjrei 
de parti d

Conșllenți că ducerea la bu* 
sfârșit a acestei sarcini, menite 
să i aducă in frontul luptei ideo
log ce, mob:nzâodu-1 împotriva 
tendinței r decadente a'e reac- 
țiuoel din afiră și din țară — 
este o dxtirrîc a acti
viștilor comuniști formă ,d avant- 
garda Intr galui popor, întrece
rea va fi iusiflețită de dorința 
de a evidenția realitatea nepre
cupețitului efort al oammilar 
muncii, pentru cauza indepen
denții și a păcii.

alte mari cantități de mărfuri,
Ș’a oreclzat că aceste mărfuri 

au fost r<-partiza*e a ltei ca dis- 
trlbut-ea prin federale să se facă 
fărănici-o întârziere.

PROCESUL intentat 
P. N. L.-Brătianu
Marți dimineața, la Bucu

rești, a început procesul in
tentat partidului n ționakl be- 
ral de sub conducerea lui Dinu 
Brătianu, pentru sustragerea 
unor mari cantități de arme.

Au fost audiați, Gh. Fo- 
tino și g-ral Racoviță, care 
au dat relații asupra felului îu 
care au fost făcute sustrage
rile de arme.

impriiiivi a J .iK|U.ui Hucidu.ia Li.Va 797—1947.


