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Se iau la întrecere plugarii
Un nou suflu străbate azi 

câmpiile uzinele țării. Luând
exemplu- lț t.......* "
mine și u‘»>e, s’au luat la în
trecere și țăranii depe ogoare* Educat în acest spirit țărJnul 
pentru a duce la bun dfârșjt •român după 
ccfhipania de însămânțări Tne- 
nită să asigure mai multă nra- 
nă întregului popor. Reese a- 
ceasta 
vocare 
paitra 
nostru, 
Timiș, 
precum și din rezultatele obți
nute jn aceasta campanie o- 
glindite în cifrele pe care le 
publicăm în altă parle.

Ce a îndemnat acest popor 
de țăranî și muncitori să-și 
schimbe concepția despre mun
că concierizată atât de clar în 
aceste întreceri inițiate de el 
la îndemnul conducătorilor săi 
firești ?i Trebue să se fi întâm
plat ceva în aceasta țară unde 
pâ 'ă mai eri muncitorii lucrau 
sub amenințarea carcerilor, iar 
Jaranii erau duși să lucreze pe 
pământurile moșierești sub paza 
jandirmilor orânduirii.

Da, dela 23 Aug. 1944, 
dar în special dela 6 Martie 
1945 s'a schimbat ceva struc
tural în această țară.

Astfel muncitorii și țăranii 
hu mai su-'t reprezentați în 
guvernul și parlamentul țării 
de mari industriași, de ban
cheri și moșieri, ci de oameni 
aleși de ei cari le apără 
■B.tertseh sunt o ga
ranție pentru desvoltarea con
tinuă a regimului nostru 
democratic.

Muncitorii se întrec azi în 
pentrucă ei 'știu, că 

produsul muncii lor nu mai 
merge în mare parte îri bu
zunarul spa’t al capitaliștilor 
brăpăref’. In mai mare măsură 
este valabil acest 'ucru pen
tru țărănimea muncitoare io
bagă până mai eri pe pămân
turile moșierești, dar stăpână 
azi pe acest pământ muncit 
de veacuri.

Dar mai este aceasta — ca 
și toate celelalte realizări 
rezultatul muncii politice duse 
de forțele sincer democratice

muncă

în frunte cu Partidul Comu
nist Român pentru educarea 

muncitorii din • masșelor populare în spiritul 
încreNeiii în forțele proprii.

dm telegrama de pro- 
la întrecere trimisă din 
țărănimii din județul 
plugarilor din Județele 
Arad, Severin și Alba

I

i

cei doi ani de 
consecutivă nu a a-sepetă 

șteptat ajutorul d<* peste ocean 
care a 
demnul 
ț. t în astă primăvară 
toate greutățile — mai mult 
ca oricând. Rezultatul 
azi avem porumb r.u 
pentru nevoile noastre 
ci și pentru export în 
bul căruia vom aduce 
materii prime și unelte agri
cole.

Conștientă de toate acestea 
suntem convinși, că țărănimea 
muncitoare din județul nostru 
va porni hotărâtă la câștiga
rea întrecerii dintre județele 
de mai sus, convinsă că prin 
aceasta î-și va face datoria 
față de guvernul țării, față de 
muncitorimea din mine, birouri 
și uzine, față d»* ea însăși.

B Someșfeleanu

sosit tardiv, ci la în- 
guvernului a însămân- 

cu

e că, 
numai 

îi terne 
schim- 
mașini.
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S>i!> uzinca „Trtbue să dăm țării mai mul fier“

MINERII DIN TELIUC,
unui nou /\

strat de minereu de fier
Festivitatea deschiderii puțului ,Gh. Gh rorghlu-Dej" 

șl af orizontului v. „Gh Apostol1'

încep exploatarea

C< lorJa inuiciloiească minieră T liucul Infeiior, a 
avut Durr.lneiă 26 Oct a. c o sâibăfoire de <> ntaie 
în<einnâ(ate nu numai pentru ea, ci peniiu întreaga mur.- 
citenime dit; ț ra noastră: inaugurarea urui nou oriz n.t, a 
unui nou puț centru colectarea apelor, punât d numele tov, 
Oh Gh°o'gh'n Drj și J tov, Gh. Apt sloi,

Opera de recmistruciz a țâ
rii, de ștergere 'a rdnilor râ6-

Pentru îndeplinirea planului de însănânțări

au chemat la întrecere patriotică pe muncitorii 
ogoarelor din jud.: Arad, Alba, Timiș și Severin

80’/0 din olanul de irsănânțări a fosi re--ițț/ k .‘•tul Hunedoara
La fel cu țărănimea 'din întrea 

ga țară, țiiă. imea dia județul 
nostru, a in,el s c..emările Co 
inaudameiituk i LJnnic de Însă
mânța. i, încadrându-se in na
rea luptă pentru d. c-re i| laAbi n 
sfârșit a aces ei campan i, reu
șind să ia țociil 'prinți e p ime 
le județe. Redăm aici situații 
însămânțărijor dm Județul î.o- 
stru: din totalul de 45.4/7 ha. 
prevăzut în planul cu 'grâu au 
fost însămânțate 36.553 ha, < 
ceea ce reprezintă un pio ent 
de 8o la sută, uo.odată ou m i 
fost însămânța e 637 ha.' cu lorz 
și 1.9 II ha ca cu secară Pe lângă 
acestea s’au mai făcut arături 
pe 45.9ol ha. din re tul terenu
rilor p evăzute în .planul de 
primăvară și 45 ba. ce Izlazuri- 
Penfruca munca începută s:>ț,5on

linue cu un noul avânt, .Județul ■ 
nos’tru a trimis telegrame Ju
dețelor Arad, Al a, 1 iiniș și 
Severin prin care ci.eamă la în
trecere a.es e Jude e.

fărănimea cLn jude ul no ( 
stru trebue sa po.n-a.ca cu 
noui puteri pen ru real zarea ■ i 
Jepă.irea acestui plan, î ide li 
nind astiel o da orie pair o ică 
și as gurând aiât hrana ei. c.i' 
și a populației dela r e

boiului și de.solare a iiej'i 
noastre economi.e, cerea tot 
mai intiTi fijer și o'el ot r,i aț 
multă fontă. Pentru aceasta eraj 
însă i evoc de caii i ăți) ina!.inaijl 
de minereu de fier r ecesaif 
furnalului Uzinelor din ( âlm/ 
sarcină ce trebuia rezolva u dq 
minerii din Teliuc. Și aceștia au 
pornii să o rezolxe. li chema, 
ia aceasta apelul fă u de iovi 
Gh. Gheorghiu-I ej în numele. 
Partidului Comunist I oinân; îi 
chemau conducătorii sindica i, - 
îi chema conștiința lor de oa-J 
meni ai munc i.

Și, minerii dn Teli:c au po ■ 
nit la muncă. ,,Pălăria de fier” 

-stra ul de mi ereu cu" >,el ii?i 
bogat procent de fie; — era 
sub picioarele lor. Pentru ex
ploatarea era necesară efectua 
rea unor lucră i ț regăti oare.

Timp de tre Iuni|'minerii[con 
duși de tov. Boji Lăscuț, Ilca 
Samoilă și Pan Petru au [ erfo 
rat si de;unat pământul, con 
struind un or.zO.it nou și in, 
puț pentru colectarea apelor, 
zi de zi, noapte de i.oap e, £m 
lucrat minerii până când, în-, 
trând prin puț au „ră-puns" 
cu orizontul în afa.ă’NuJ-a îrrt

I. Rusnean
Cont nuare in pag 3-a
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TIPIZAREA PRODUCȚIEI 
TEXTILE Și DE PIELĂRIE 
S'a desființat cota liberă. întreaga producție rămânând 

la dispoziția Ministerului
Mmis'erul Indus riei și Co

merțului a dat ol decizie ț o ri\it 
«ăreia se admi e numai pro
ducția de sto.’e și p.csavuri, Iri 
eotaje, clo.uri pen ru păi rii, va 
tă și lire, încadi a.e în urm itoa- 
»e|e 11 țategori:

Stofă de coslum bărbătesc,' 
postav țărănesc, pal on bărbă 
tesc, i al on . damă, rochițe iq 
damă, pituri, tricotaje (artico 
le de cop i pa italoni, ho e e, 
jachete, pullovere barbă ești ți 
de damă, c orapi b; r’ ăteș i, șo
sete spor , vea e ță nești), elo 
șuri de iălarii, va clină vată de 
crotoie, fire pe î ru îiduslr a 
de vigogne.

La fecare di i a esțe ica.e- 
gori, dec z a [ revede di erite e 
caltă.i, cu dimensiunile îesped 
t.ve al; e ă urilor și CompoX- 
ția lor.

Industriei și Comerțului
la afară de produseMarătate 

în deciii? întreprindere inlu- 
strale \or [U ea executa/ oir.en 
zile sp ciale primite pâră îi ' 
prezent, pe.itru care Ministerul 
Industrei și Comerțului a Re
partizat ma e i prime precum i 
comenzile spe iale ce v or fi a- 
proba’e de Miri: erul Ird striei 
și Comerțului după apar ț a [ rd 
zentei deciziuni.

Stocur le de prod se exis'en 
te în într'prinde ile industriale 
la [ublcarea deJziun i, lor 
de dara e OFIL ulu. î i Rucure- 
ști și Oficiilor Eco om e ju- 
de.eie în Provincie în termen 
d’ 5 zip, delj ți u’li ca rea deci
ziuni! Oi ici le Economice ji de- 
țeie având obligați? d' >a.cen
tral za și trimite OFIL-ului acei 
ste date. 1

(Continuare în pag. 3-a
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Ilia ni se semnalează existența 
unei curioase fpec'i de biped. 
Manifestând curio.se înclinații 
singulare, individul se indelelni- 
cește cu pierderea timpului la 
capătul unui baston chipurile, 
de trestie — cu aparatura res
pectivă numit din cauza termi- 
naței undiță și destinat uzului 
protagoniștilor aemliaî rubricilor 
de humor,

h‘; ni
avea nimic împotriva acestui 
„bun obi'ei" care de altfel nu 
este decât ediția de lux impnr- 
ta’ă a autohtonului „a tă a frun
ză la câini", raportată în fapt la 
o specie aquatică penlru care 
emul nostru manifestă atente 
slăbiciuni hiănindu-i . . . in ex
clusivitate.

Atât
numai că respectivul „uns11 în 
dregătoria de tn* dic veterinar de 
plasă este plătit de visterie pen
tru alte foloase, pe care „vredni
cul pescar" le-a cam dat 
apă, neglijând serviciul și 
părtându-se dela rostul său 
în viața colectivității,

■ pe 
înde- 
liresc

Și 
ne ar fngrij >ra să aflăm că prins 
în undița vigilenței populare, ca 
un exemplar inutil din fauna lo
cală numitul s‘a regăsi in po
liția . . . peștelui pe uscat.

M. Mih.

l

i

Mari cantități de 
mărfuri pe „puncte" 

sosite la Deva V
La coop. „Horia" din D va 

a soiit o important;! cantitate 
de măi furi care se 
trib I salatiaților pe 
cu puncte,

Mârfu iie S‘ site 
motoarele : 12ooo rrt. țârză 
americă, 5uo 
6 o 
16o 
36 > 
k ști

Au nai fost repartizate ți 
sunt î i Curs de sosire la 
D. va : 1.260 perechi bocarci, 
632 perechi pantofi bâibâ- 
teșl», 632 perechi pantofi 
damă, 432 perechi gh-te co
pii, 15 3-iO m. pânză ametică, 
zoo in. finet, zOIOm. stofă, 
4.671 kg. săpun rufe, 26 642 
kg sodă penlru rufe, și altele.

Distribuirea mărfurilor va 
î iCi-pe îi Cursul acestei săD- 
iămâni conform dispoz'lh niior 
Ministeru ui InduSirl i și Co
merț lui

m stofă 
perechi 
perechi 

e c.

vor dis- 
cartelvle

sunt ur-

peiechi b «canei, 
pentru costum, 
corupi dame, 

ciorapi barbă-

Citiți in pag. IV-a 

Situația internațională după 
al doilea război mondial

In pagina ll-a

Expropieri definitivate de 
Comisia Centrală de 

reformă agrară

îndeplinind și depășind planurile cincinale

SINDICATELE SOVIETICE
luptă pentru întărirea forțelor partizane 
ale păcii, a spus tov. Em. Angheliu vor
bind despre „Sindicatele în U. R. S. S.

In cadrul pregăt iii sățtn- 
mânei I ret. nici Foinmo-Sovie- 
tice iov. Fin 1 an Ang! c;iu, n."-m 

bru în CC. al G-G.M,, a ți
nut o conferi.!'! la 'Casa Pi ie 
teniei Româr.o-^o ietce de pie: 
,,Sindicatele î;i URSȘ-

Pu;ă ce tov. deputat face o 
scurtă privire de lu glii diuiiit- 
lui străbi tu de siad ca e încă 
din timpul Rusiei țari te, des 
sprinzând ast ei uriașele ds an e 
parcurse de prol- a a ul rus, 
trece la anal zar-a ac i.i ă. ți’, 
d cale dup.1 marea Revolu ie 
Socialistă, ară ând că î n statul 
sovietic, sindi ia ele „nu num; i 
că nu întâlnesc nicio îngrădire 
din partea pitieti guvernanen 
tale, dar din con ră lob i i aju
toare uriașe pen ru des o ta ei 
lor. Guvernul sovietic a făcut 
legi, care Salis ac pe depli.i oâ

te revead cările mumior.mii i'e 
vend cari fetru car. ea a dai; , 
lupte îndelunga.e, grele și pft 
ne de sacr.i.i. S’a regie lei- 
tal număruf orelor pentru zică 
de lucru, s’au crea, asigurări
le șoca.le de stat, S’a pa, îi ța
pi.care o kgLIa ie de; muncă, a 
re favorizează muncitor m a. 
s’au aplcat con.racle cokci.c 
de muncă, s’au făcut îealizări 
uriașe în dome lini cd calei 
muncitorimii și a [ tegăiriî el 
profesorale, s’a întrouu s rvi- 
ciul medical gratui ș încă ® 
ser e într agă de ; Ite p»ri c. 
|izări în fol asul si d c li i'o.. 
Bucurându-se ce cd mai la g 
sprijin din partea s at 'Iui c 
vietic, sindi a el ■ au rec t fa 
manifestările d' <-ei 1 o ae 
tivi ate constructivă a e o .4

(Counuare in pag. 4 i
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Hotărîri definitive ale Comisiei Centrale de ref. agrară
In legătură cu expropr'er le fă 

■ite ia boxa leg i de reformă 
agrari. Camera Agricoli din 
Deva, ne-a adus la cunoștinfă ur
mătoarele hotărîri definitive ale 
Comialei Centrale de reformă 
agrară.

Fostele proprietă(1 ale celor de 
mai jos, rămân definitiv expro- 
piate, așa cum s'a hotărât de 
către comisia județeană de re
formă agrari :

Brazovai Alexe corn Peșteana, 
Seghesvari Ștefan 1. Iosif din 
Cert- jul de sus Buda Irma Va
lea SâDgeorg u, Fay Blanca To- 
tești, To'dk Gtza Ponor corn. 
Bretea Româna, Buda Adalbert 
Almașul mi', Fogarași Elisabeta 
ets. Dr. Iauu Aurel Vlaicu, Si 
m-mi Bela Tuș tea, Schuleri Fre- 
derieh Deva, Szente Bela, Ar a 
și Ludovic Aurel Vlai^u, Holtki 
loan Leșnic, Erna Waxman O- 
răș'ie, Dr. AugUBtiu Martin Oră- 
știe Ellza șl Rozalla Munteanu 
Deva, Dr. Romulus Boca Vâr- 
mag«. Mioara Pleniceanu Boholt. 
Dr. Haragos Adam Vfsca, B 'gara 
și B-Cfa. Apaty Arpad Unciucu, 
Kendtfy Givrllă Sântimfiriu și 
Râu Mori, Sztlagy ’gnatle D-va, 
Kcmya Sofia Peșteans, Antos Su- 
aana și Berfencsei Eiisa Deva și 
Leșnic, Dr. Oros M li aii, Hirău- 
Bârsău, Adelina Vulcu G osg'u, 
Litsch Iulie șt alții Sarmlsv g-tuza, 
Kontz Elena Cigmău, Iosif Indreș,

Mărfuri distribuite de Federala Deva, Cooperativelor din plasa l!ia

Denumirea comunei 
sau a satului

Plasa llia
Coop. Ardealul Boz
Boz 
Târnava 
Tărnăvit* 
Căbești 
Bărăștl! Uiel * 
Furcșoara 
Cialacuia _  ___
Coop Crinul Burjuc 
Brft vă țel

Coop. „Crinul" Barjuc a mai pritn't două oerech hamuri pentru c m, Tăttreștt, d^asemenl coop. 
oaai Valea Lungă 5 bic, combinezoane, gradcl 12,80 m. și țiglă 7200 bucăți.

Coop. OpincaGurasada
8 40 25Gir 197 27 347 591 39 4 142 147 3 9 20 20 9 63 178 6 69 98 3 1576 9 5 2 2

Câmpul de Sus 77 20 250 131 231 15 4 57 57 3 9 5 25 4 27 178 3 29 39 4 6'6 3 9 5 2 25 11 2
Ruracșor 53 9 98 174 12 4 45 43 3 9 5 5 3 21 178 2 22 29 3 464 2 9 5 z 25 b 2
Vi ca 5< 9 95 171 1 l 4 43 42 3 9 5 5 3 21 178 z 22 29 3 45b 2 9 5 2 25 8 2
P.oiul de Jos 45 9 74 135 9 4 35 33 3 9 5 5 2 17 178 2 18 22 3 360 2 9 5 2 20 6 2
'B ilul de Sus 110 1'5 750 191 330 22 <1 8 82 3 9 10 15 5 37 178 3 40 55 5 880 4 9 5 2 35 15 2
Ctrmăzineștl 110 15 750 19 330 22 4 71 82 3 9 15 15 5 37 1 r8 3 40 55 5 880 4 9 5 2 35 14 2
Dă nule«H 1 68 11 250 116 2U4 14 4 51 51 3 9 5 5 3 24 1 178 2 26 34 8 544 2 9 5 2 25 10 2

Coop. ,,Hfureșul“ llia

Cuieș 42 9 68 126 8 5 33 31 3 9 5 5 2 16 178 1 17 21 3 336 3 9 5 2 20 IÎ6 2
Slcămaș 11 0 18 200 345 23 5 65 86 3 9 10 15 5 38 178 4 41 57 6 920 5 15 5 2 35 17 2
Dnnești 72 9 122 216 14 5 65 54 3 9 10 10 4 25 178 2 27 36 4 576 3 y 5 2 301

30*
1 1 2

84 11.250 41 232 17 5 63 63 3 9 10 10 4 29 17s 3 31 42 4 672 3 15 5 2 7 3 2
Coop „Albina" Vorta.

18Vnrta 125 18 218 375 25 5 )51 93 3 9 15 15 6 41 178 4 45 62 6 1000 5 15 5 2 35 2
Băgara 133 18 233 399 27 5 97 99 3 9 15 15 6 43 178 5 47 67 u 264 5 15 5 2 35 20 2
Luncșoara 45 9 74 135 9 5 35 30 3 9 5 5 3 17 178 2 18 22 3 3 0 2 9 5 2 20 6 2

2Vhca 237 31.500 419 711 49 5 169 177 3 9 25 30 10 75 178 8 82 119 10 18->6 9 15 5 2 45 33
Cert» jul de J îs 101 13,50) 176 3 6 20 5 75 76 3 9 15 15 5 34 178 3 37 5i 5 816 4 9 5 2 35 1 5 2
Conia 78 11 250 134 234 16 5 59 58 3 9 10 10 4 27 178 6 67 39 4 624 3 9 5 2 30 12 2

Coop. Plugaiid Zam
Glo 1 ghileștt 173 20 250 305 519

i
17 4 125 129

1
3 9 15 16 7 55 178 5 60 86 8 384 7 9 5 2 40

10
2 2

Cerbia 88 13 500 148 264 18 5 6 > 65 3 9 10 10 4 30 178 3 32 44 4 704 3 9 5 2 30 13 2
G >dinești 147 22 50U 257 44 29 5 107 110 3 10 15 15 7 48 178 5 52 73 7 1176 6 9 5 2 35 10 22 2
Petreștl 43 9 71 129 29 4 35 32 3 9 5 6 2 16 178 2 17 22 3 344 2 9 5 2 2V

10
6 2

Țlrr»*<C‘țH 76 11,250 131 228 15 5 57 57 3 10 12 10 4 26 178 2 28 38 4 608 3 9 5 2 30 2 2
Coop. Sâlisteana

Almaș Săllște
Brâseu 108 15,750 188 329 22 5 79 81 3 9 15 15 5 36 178 3 39 .54 5 864 4 9 5 2 35 10 16 2
Micănvștl 90 13 500 155 270 18 5 67 67 3 10 10 10 5 3] 178 3 33 45 5 72u 4 9 5 2 30 10 13 2
B ginești 61 9 101 183 12 5 47 45 3 10 5 5 3 22 17Ș 2 23 31 4 488 2 9 5 2 30 10 9 2
A m s»l 81 11 250 140 243 16 5 61 60 3 9 10 10 4 28 '78 3 30 41 4 64 < 3 9 5 2 30 12 2

Geoeglo, si Blrăloți proprietatea 
comunei Baia de C>iș, Fabrica 
de Bere Dr*her Antal din Buda
pesta din Deva, Popa Petre Bu- 
ruene, Radu Aurelia Ilărlu, Chl- 
mindia și Săukști, Firma Frații 
Cornis Sântpetru Bilomir, Hor- 
vath Toldi Ștefan Mintia, Piesch 
Ludovic Râu Alb, Aurel și ăna 
Vlad Bob&lna. Tdmășilonl Petru 
și Vilma Ciula Mare șl Boita, 
Pet rft Ernest Baia de Criș, 
Baur loan Batlz, B-ler H go 
B» a de Criș, Feher Diontsie 
Peștisul Mic. Bcovifs los,f Bala 
de Criș, Cltj loan Ribița, Szu R 
Andrei Pui, Dr, Fabian ilona 
Deva, Keipert Friederich și Cri
stian com. Aurel Vlaicu. Cuilay 
Elisabeta Ostrov. ScheDker Iosif 
Richsrd Deva, Mas h ikn Kuwi 
ganda Măgura-Topbța, Veres lu- 
liu si Aurelia Baia de Criș, Mi- 
Ier Fi io Battz, Cernovici Genla 
Zam, Sp rl Heinrich Crlșeni, Pc- 
k»r Robert junior Crișeni, Leng- 
vvarsihi Io sif Crlșeni, Alexi Carol 
Deva, Kompodi Iosif, Măgura, 
Deniei Ludovic Deva, Lidner lo- 
sif Crlșeni Altman Petru Certej, 
Hondol, Frații Cornis R'șculița, 
Ocskat Ștefan Simeria, Proprie
tatea școlii și Bisericii evanghelice 
Batiz Joia Ghcorghe Brad, Mi- 
hăilescu Molsc Tuștea văd. Ar
delean Dionisie Deva, Wagner 
luliu Deva, Hofbauer Ana și Eu
gen Baia de Criș, K»pri"i R i- 

164' z88H9| 4 71
61

221 29 250 38<J 663'44 4 145 165 3 9 35 36 10 70 178 8 83 1C0 9 |768 10 9 5 243
lol 29 250 227 393 26 4 95 98 3 9 20 21 o 43 178 4 43 75 6 1048 5 9 5 2 3)
138 18 139 41428 4 101 103 3 9 15 16 6 45 178 5 53 60 6 1 |i 4 5 9 5 2 3'
45 9 74 135 9 4 35 33 3 9 5 5 2 17 178 2 18 22 3 3r>0 2 9 5 2 zO

105 13 500 182 31521 4 77 78 3 9 10 15 5 35 178 3 38 53 5 840 4 9 5 235
118 15750 176 354 24 4 87 88 3 9 10 15 5 39 178 4 42 59 6 944 5 9 5 23a
63 9 116 204 14 4 51 5i 3 9 5 15 3 24 178 2 26 34 4 544 2 9 5 225

dolf șl Ludovio Deva, Draia A 
lex»ndru Brad, Mahold Francisc 
Deva, Unstsdt Filip B tiz

La aceste exproprieri se ex
ceptează pădurile și viile.

Au fost infirmate avizele co- 
m'ii'i de reformă agrară jude
țeană pentru următoarele pro
prietăți :

Torml Ale*e Sarmisegetuz'J, 
Faur Gh. șl Costar Gb, Rișcultta, 
Balazs Francisc Crișeni, C< h 
Ladislau Deva, Haupt Ema Lă 
pvgiui de j s Rudolf Auria Râu- 
bărbat, Dr, Pietsch B la Râu Alb, 
Armana Teodosie Berlhelot, Ma
re Ștefan Demsus, V- si Ioni Jacob 
HătAgel, Jung loan Ztm, Mesco 
Aladar Deva, Prima Fabrică de 
Bere Dogaru—Deva, Buta Si- 
rnion Dâucul Mare, Dr. loan Po- 
povicl C'i iur, C'obusioach1 Alex
andrina Gurrsada, Schitu’ Adolf 
Crlșeni Daczo Francisc Lupenl, 
Grausum Irlna Lupenl, Vulcu 
Elena Orăș ie, Badre Margareta, 
Iosif și E isabeta Zam, /vkermsn 
E'isabeta Zam, Ilier Dionisie Pe 
șteana. Văd Costa luliana și alții 
Luprni S h kerli Augustiu Cri
șeni, Frendl Erna Lupenl pro
prietatea salului Balșa și Poiana, 
Breltigan Ștefan Deva, Neuhold 
Matilda Deva, Bnker Carol De
va, Sommer Ana Deva, Schu- 
man Peulina Deva.

Directorul Camerei Agricole,
Ing. Chiroașcâ

Ședința Federalei Deva 
y cu președinții Cooperativelor din județ 
l\ Duminecă 26 Oct. a avut !oc
îiitsala festivă I-'refcc uriif'o >,e 
clință a Federala Deva eu tc ți 
Președinții Cooperativele din 
Județ Ședința a (ost prezidată 
de <1. dr. Uragan I’reșddinte e 
Federalei. Pie edinții (.«), erați 
velor au prezuita. îapo rte de 
spic acti.i a ea depu ă după] ca-

u ^PORTUL > 
mJoulap^

In cadrul celui de al l()5ței tna ch iul i național

România a terminat
nedecis gli Polonia 0-0

Pe un timp ploios 'și frigu
ros, în fața a 7.ooo de specta
tori, s’a dL| ii at 1 umirecă îa! 
București pe sta 'ionul Ciule t, 
matcliul iiițeir a.io.’al de foot- 
ball între reprezrn a 1 ele Ro
mă I i și Polon ei.

Pentru na fo.iala Poloniei, a- 
cest ma[ch a fost 'sărbăto |i ea 
cel 1 de al loo-lea match imer- 
na i mal și concomitent cu (a- 
ce..1a revanșa joculli din vara 
.••.ceștii an de]a Varșovia, t’ni’e 
reprezenta iva noastră a câști
gat cu scorul de 2—1.

In pifna repriză ambele e

re d Iraian Suba Duec'orif 
Federal i a arătat noua lormâf 
de organizare a “^oo > rati clor 
insistând a'upra impor a i ei I r 
in viața economi ă.

In încheiere d. Grigorestu a 
vorbit despre v\ [ ri icar a iruo 
teîor i mdus raliza ea lo , 

cllic depun cloruri pi.fr.i de
se i Jtrea scorului

La relua ea i omâ 1 <'eci ă 
să câ i .■ a.est t.l im mi cil î - 
terna Jjiial al anului îi ciuda 
înfrânge ia sule ite |, Luc..r - 
ș i in ul imele n aic uri | ș e- 
sează dcl.i î.,ccpui i o ul 
deslășoară pe (craiul | olonezi- 
lor.

Ocaz i bune care au fesi
fatatj

In prime.e minute ale n ee a 
nuiui doi, Loinmiia o.> ine e» 
cornere, care î.isa r iman nc- 
f ructi li te.

In minutul fl de joc Murat 
scliooteaza putcrr.ic direct î i 
brațele lui Sk otnuy.

iu mi.lutul 21 1 onil dy aa^e 
dela II m. îrt| pcioai ele . i ui u i 
daș poldiiez,' b.aio ul ie i i 
por tarul Lil cheazi I i o e 
le lui Spielma.i care o nai e 
pregătea sa reia halo ul.

Polonezii preiau pent u câ ev a 
minute o.ensiva și reuș sc -a 
introducă bal i.ul în rora 
parata de Sador. i. i să fp ul 
nu esle rccunosiu d aii.itru 
fiindcă a fost rmr du din o 
zijia de ofsid (E te al dea 
gol marcat de l’olo ia di i a- 
ceeași poziție).

Români’ presează d i nou și 
obține alte 2 lovi uri de rner 
care <ămân i.e ru ti i.a e.

Mai sunt icca câ e a ini m e 
de joc < rezulta u'i a e a i.

La o lavitură d I F> m. 
toată echipa oaste |<tr la e d 
în careu pe care o ecut, 
Siclovan, Co ti a Mar.j e cu ia 
cu capul balonul, nsă ’skromny 
respinge mingea în c ,rn r. I it 
ter execu ă lovi ura d | o ner 
însă în fața zidului f cui . e 
polonezi în careu — rămîi.e 
fără ie<uLat.

Trebue să mențiat.lm îru- 
nioasa comportare a lui Cos ică 
Marine cu care din nou a jo- 
vedit forma Sa bunit ca și în in.at 
chul cu L'ngaiia făcând o par
tidă excelentă-

Pe întreaga perioadă a 
însămânțărilor de toamnă 

TÂRGURILE 
săptămânale din județ au 

fost suspendate

Comandamentul Unic de 
Irs’mânfâri din județul Hu
nedoara, aduce la Cunoștință 
pe îceastâ c le, că pe în
treagă perioadă a însătrânță- 
rilor de toarrvă, sunt suspen
date târgurile săptămânale 
din județ.
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Viata politică la zi

Declarațiile d-lui flirgil Stânescu
la întrunirea publică a P.N.P. din Deva

Minerii din Teliuc încep 
exploatarea unui nou 

strat de minereu de fier
Par.idul Na ional Popular a 

•rganizai Uunin ecă 26 Oct. ia. 
C., 1I1 sala ciurului ,,l rogi-csitl” 
din Deva 01 111 1 unire punici la 
care au mat cuvântul ci iri.i re 
pie ei.a.iți ai acestui Partid, 1 
din r care i d-nii di p ita ,i V. 
Staiiescu, se rctir g-.al a.ijunct 
al P.N P, 1 a bu 1 ădi lescu, pie 
șe i itcl 1 eclera iei, aeseiia.î 
lor Pa.roni din România, Alex. 
Ștefka t alții.

1>. Vi gl Sta eseu și-a înce
rc 
de 
1 o 

hre 
‘ce-

un guvein 
u mărea să 

1.0 s ra î ,tr un

put Cuvanidfc.i bj trecând in 
vida ac ivitaica ir datoire, 
jai și c.p oa.ire a maSoejO 
piilare | e a au dus-o î 1 
cu ul înde, ă a și aj ro iat
le u ma ( a ii îe ,is orice’ con 
duse ue ivia 111 și' i ră iimu, ară
tând ia ace edi.iai mers »e 
lima tiadarii pa,>a li î.ice ia 
re i de a cons i tu 
peste 1 o a , ca e 
ti uns orme a a 
focar de război

•Vorbi Oi ul a
as.a-i se con ta
Ccs poli ir 1 1 țara uoas.ră cam 
pul ior elor politce ca ifi_ân- 
du-se prm niipl licăre.

„Un j a ti.i i»t r c’ a disjă 
rut a si us< ti- a /cele iotă 1 
par ide mm c 01 e Li, l a. 1 tul 
comuni.,1 Mimau și Par îdul 1 
Social 1 etnocra se vor ma în 
tr’un iigur a. id nun c toresc, 
ast el mu ci ormiea îșî va avea 
un mst u i.ent p Jitie și jrg ni- 
zatoric imic. 1 1 .găr inea >el 
își are și ea cxjo.eitui ei: frr. 
I'lugaiilcrr. _ (

Nu pu em să salutăm decât 
cu bu.iirie această dări iecre a 
poli, ci <ar rejue să t agent 
<oiidu,ii lo ici și pentru cate- 
gori le de 111 ploc. Vii oiul po.i- 
tic al țării noas re nu [oa.e să 
fie dec.it 
litice:

un
un

— un

îi trei organiza,ii po-

1ar i.l ai muncitor mi. 
par i i al j lugăriinii. 

tar i i de mijlcc îepre 
zeitând nebcuaiiatea și mCa 
burghezi deli a e și ora e.

Secre'aiul g-ral adj i ct. il 
Par i.lulu Na ional Pop ] :r a 
cri.i.at a itudi ea condu erii P.- 
N. L. Tăăre cu arătând că 
,,nesinceri a ea acestori oimen. 
este prea eviJ niă peitru a Ee 
pu ea crede in cola.orarea sin 
ceia 'pe care ei pretind că ,a 
aduc m B.P.D. Cum al fel ar 
puei i ixplcate acele practct 
ale lor da ori a cirora, a Cifscut 
la ma i num j osiibt iii la.ionis 
mul mo e ar ? i

Marea industrie a României” 
priptr’o lege a d-lui Pejan îu-

Tipizarea producției textile 
și de pielărie

Urmare din pa(f. 1

De i a ma prevede a roga 
rea ui pozi ip il r deci ei, p în 
ca e . e i i a ii ertca.de i.na ie

2o u sută i 1 pro uc a ,a 
bri elor, | re um i ori e alte 
di poz iiu- i re p e en ci
decizium.

,i i 1 mo ’ e tul ubl cării p e 
ze te ii ii î i r ag . produc 
ție î tr r nder io ii dus na 
le, rămâne ]i di poziția Miri'se 
ruliti Industre i Comer,uLi«

Producția de pielărie
De ceme ti s'.a moi ddio deci

zie rrn ca e C' labll.se came e 
rislicle riodu. iei de î ii Iți- 
mi ite . du să spre fabricare î 
care simt încadra e in 4 cate- 
gori.

încălțămintea se va confec
ționa nunta cu un singur rând 

sese scu'i'ă de orice impo ite 
directe ar ministrul lina (elor 
Alexa id i ii a acordat tutun rfyi» 
dusdiașijor ■ i exporta o ilor a 
mânări de plată pe ani de zile.

Trădătorii Gafencu, Cretzianu. Vișoianu 
și Niculescu-Buzești citați în fața 

Tribunalului Militar
Ei vor fi judflcați împreună cu

I
i Tribunalul Milita al' Reg n 

nii II-a 1111 tare Lucurcț i a e- 
inis ii ații sub lOimi m or 
ordonanțe contumacie i>t trădfttoi i 
de țira Grigore (Ja'e icu, Kih. 
(uet/ianu, Const. Vișcianu și i 
Grigore Niculescu-Bu. ești, fugi 
ți în străi hă e und sau pus 
în servici.il cercii ilor reacțio
nare imperialiste

Prin aceste ordonanțe cei ’-l

i
i

V Consiliului Județean Sindical 
( cu comitetele sindicatelor din Deva

Consiliul Sindical Județean a 
elaborat j entru marea n assă a 
s ndicaliștilor din Deva, ui plin 
de organ za. e a tuturor rC;oir-< 
telor s ndicale.

In vederea perfectării ace t a 
plan de muncă, Co.is liul Sini 
di.atc Județean a consacrat In 
zrna de 2.1 Oct. a. c o edință 
ordinară la care ~u participat 
membr.i comitetelor celor U- sin 
d cate din Deva, La aceasta șej 
dința a par icipat ov. Ardeeanu 
Victor secretarul Consiliul i Si î 
deal Județean. Planul d muncă 
desbătut în această și d n ă, pui e 
un accent deosebit pe lorgani- 
zarea și intensificarea muncii tui 
luror resoa telor sindicale, pe.n 
tru su ț nerea campaniei de 
strângere a recoltei și spriji- 
n rea efectivă în muncă, ef tua 
rea la termen a îi sămf.nță.r lor 
de toamnă- Planul de lorgan za 
re prevede trece ea la o cât maj 
urgentă organizare, a tuturor 
resoartelor sindicale, căi tîn- 
du-se cel' mai bune și practce 
metode, iar pentru sus i e ea 
campaniei de insamânțări for 
marea de echipe pe.itru repa- 

de talpă Se exceptează ci mele 
care se vor fabrica cu 2 r’ân 
duri de talpă sau cu o (singură 
talpă și talpă de cauciuc și bo 
cancii cu o talpă ș; pingea.

ANGAJĂRILE
de personal se fac 

numai cu avizul Comi
siei deplasare a forțelor 
de muncă de pe lângă C.G.M.

Confederația Ce crală a 
Muncii a trimis o circulară tu
turor organizați.lor s ndi ale 
prin care ami.iteș e că în con 
form ta e cu di pozi iu ile le
gale, n ci o angaj ire de peisonal 
nu este permisă fără avizul c o 
misiei d’ plasare a for e] r dj 
muncă de pe lângă Confedera 
ția Generala a Muncii.

In felul aces'a, induitrașii nu 
p!â eau impozi.e directe lai ăaxe 
Ie ce trebui iu sa le pl ițească 
erau amânate j ână ătiiid! tiu mai 
aveau nici o val i«'ire.

Se apropie ziua osândei

complotișlii național-tărănițti

trăda ori sunt cl ema i a se pie 
zenta în fa a I r.buna] 1 i 'Mi
litar lluiu eș i Sec,ia l-a spre a 
fi judecați pentru crimă e lomț 
plot, înal ă trăda e, ră vr.itire, 
insurec.i' aiamta și „en a i,ă de 
surpare a oidnei const uț o ra
le Ce e pa ru ori o a ițe. apar în 
Monitorul Oficial din 25 Oct. 
a. c.. I

Ședința de luciu a

rarea uneltelor agricole trebuin 
cioase țăra ilor, a echipelor de, 
îndrumare ctc..
Desbătându-se am.inun i aceste 
probleme merpbr.i sindcali.ti 
din Deva, au arătat un deosebit 
interes pentru ducerea lor la 
bun sfârșit. I ,

0. R. A. P.
Ceiliul de a Cetire Dcv*

Comunicat
Afragen a en iunea tu uror u 

zinelor, iabreeo-, ăbacăr ilor, 
cojocarilor, adică ,0111101 intre 
pri.tder lor cari prelucrează piei 
bru e, că comisia de verii.a e 
a co.elor de pi.'irbrufeî «i va fri 
cepe activi.alea îi jude,ul no
stru în cel mai scurt timp.

In scopul de a lușura lucră
rile acestei comisii, es.e necesar 
ca toa e iirL eprinder le sas 
menționate să înameze inspec 
toramlui reg onal ORAP, Timi
șoara II str. 1 Șlefa.i cel Mare 
nr. 58 până la ida a ce 31 Oct. 
a. c, un tablou cu următoarele 
da e;

1. — Numele, adresa și fe
lul intrepr.nderii.

2. — Descrierea de ailată a 
marinilor și ins alațun'ilor ce 
posedă, (numărul și volumul 
groapelor de va-, a bu q i-lor, 
forța mo rică, mașinile etc.).

3. — Capaci a ei de. producție 
anuală și felul produselo-, pre 
cum și pumărul angaja.ilor.

ORAP Deva

Se angajează imediat
Un murar cdific-4. Cu pur

tare bună și ?Cte în regulă, 
de către soc. „Mica" din Brad 
jud. Hunedoara.

A se adresi la tconomatul 
soc. „Micr* B aJ.

(Urmare din |uig. II

piedicat nici apa care se scur
gea în con iauUj nici ntunere-, 
cui adâncimii la caret lucrau, U lei 
pericolele' la care se expuneau 
permanent. Nimic In mintea; țor 
era întipărită o lo/ ncă: ,,T e 
buc să dăm țării niai mult » 
fier”. |

Datorită masur.lor de p otec 
ție luate și colaborări dmlre 
munci.ori și te hnicieni fucrarî 
k s'au efectuat fără a se n • 
tâmpla vreun accident.

In accde munci sau eviden
țiat tov. umeri Bojî Lăscuți, 
llca Samoifa, Dan Petru/D d ia 
Lăscuț-Monda, S. I e ric, Gh. 
Jurcone, (aii. frai da.ir, Gh. 
Zlatior, A. Buda, G i. '.'Zavo.a- 
nu-Gaspar, Alex. Petric, I. S a i 
ciu, S. Duduia, 1. Jurco .e, A. 
Lucaci, Ion Viman I. ijaii- 
dor și 1. Buda.

Festivitatea inaugurării
Inaugurarea noului puț, a o- 

lizontului și suioaiei s’a făcut 
în prezenta întregei j u ații 
a colonie. I c liik și a ti. lega ilor 
furnah t lor du Călan -i i »ui.c- 
doara. Au participat deasemeni 
tov. Emil Stanc u, ce.retarul| Ju
de, en i 1 lunedoara-Deva,P.C.R. 
1 NLtor, pre?edm.ele Consi
liului Județean Sindical, ctc.

Spiritul sărba.oresc în care 
s’a . ciesi'ășurat inaugurarea a 
fost unanim. Fe.eje muimerilon 
exprimau mulțumire și dârze
nie. Mulțumire pentru lezul.ai 
tul munci lor: 1 avă nu 'se 'des
chidea ace t puț și orizont, 
daca nu se efectuau lucrurile 
a căror inaugurare a fțost sări ă 
tori.ă, real za. ea pemru vii.or 
a programă ilor făcute de 'Mi
nisterul Indus.riei și Corner,u 
lui, era periclita ă. Acum însă, 
nu numai că va' fi și pe nnai de 
parte îndeplini.ă, dar pi o ucți 
'ii de minereu dei fier >a ied c 
va putea crește cu incă aproi| e 
2.ooo tone lunar. Iar dârzenia 
depj fața lor de a munci pe 
viitor a a cum au munci în <e 
le 3 luni din urină-

Să punem bogățiile pă
mântului în slujba 

poporului
Seria cuvântărilor a cieschi 

s-o tov. Icn Vi.ez, preșcdntele 
corni e ului de fabr.că.

Următorul, ing. Lazăr, vor 
bind în numele con umerii 
i minelor a arătaițc^,, la Ll.e 
marea P.C-R minerii din Te
liuc au înțel.s ca nu e isuiic.ent 
să sa.isfacă și cniar să depă
șească programul de produc ie 
ci e nevoe să se facă pregătiri 
și pentru nou cxp.l a,ări., C itând 
pe cei evidențiați, î.tg- La.ăr 
a adus angajamentul îndepli i 
nirii programului <_e produc te 
întoccmi. de Minis erul .ndus.ri 
ei și comerțului a [ ropunerilor 
P.C.R.

,,Noi minierii'avem misuiea 
să scormonim p.iinântul - ă-i gă 
sim bogă,iile, să 1' scoa.em i 
să le punem în ilujba j o. oru 
lui" a înc. eiat| mg. Lazăr.

,,Văzând grija pe care con 
ducă ori- noștri o poartă ță
rii, noi am depus toa e efo turi 
le ca ră realizăm ac st 'puț i 
orizon uri”, a spus minerul Foj 
Lăscuț, care a lucrat efee- 
tiv Ja aceste lucrări. Și sub *re 
cu ele regi.nu i am deschis o- 
rizonturi. Dar în timpțcega uncî 
inaugurarea o făceam prin'sil

nicia și teroarea la care leram' 
supu i, azi <4 facem prin ăr- 
batorire, prm recunnoaș'erea 
muncii și eforturile nnoas rc-j i a 
aceea bucuria noastră e cu atât 
mai mare. 1

întrecere patriotică între 
furnaliștii din Călan și 

minerii din Teliuc
Aducând s. lu'ul furnal il>r 

oin calau tov. ing. C. < ou- 
slantinescu a arătat că ceea 
ce au realizat miner.i di î le 
Iiuc, constitue un răspuns la 
chemările celor al c ror nume 
îl poarta jiului și lori/on ul V, 
— tov. Gh. <jheorg'.iu-t ej i 
Gh. Apostol,

Asigurându-i c'e [riinil lor 
în munca, tov. mg ;is anii es 
cu, în numel" mcalu.gitlor 
din Călan , a provoca’--] e m n e 
rii din Tfliuc li între ere i a-t 
trioiică pentru marin a od o 
țici. „Noi avem ji voie de mi
nereu mai .urnit, pentru ia ă 
dam țari, fie. ul de care are j;ej 
voie”. #

Astăzi munca minerilor
e răsplătită

După ce au mai vorl it iovi 
Șt. Nis'.or,, pre dintele Consi- 
siliului Județean Siidi.al ți 
tov. Mar in, din par eaj g. 1 e- 
liuc a P.C.R tov. Cm 1 Stanei , 
secretarul Judcțen i HuneJoa- 
ra-Deva a P.C.R. a felicitat pe 
mi.ieri pentru realizarea lor.

,,Să i,e amintim c gîn .reculul 
nu prea îndepărtat p.odus il 
muncii muierilor era foio-i la 
fabricarea armelor și muni iU r 
cu care tot munci ori. erau iră 
celăriți, în timp ce propriei rfi 
minelor și uzinelor aveau pro
fituri uria.e. As azi însă munca 
minerilor e răspl.ti.ă”.

Demască șpoi manevrele [e 
care imperial.știi anglo-am i 
câni le-au făcut prin luga lor 
Maniu de a subjugi din i ou po 
porul muncitor român. Și evo
când luptele duse c'e munci ori- 
mea din țara noastră p \itru cu 
cerirea dreptur lor și 1 Ttați- 
lor sale legitime, vor b 1 a 
subliniat aju orul nepre i 
pe care L'RSS l-a dat țării 
stre d de cărei s’a bucurat și ic. 
li icul. După ce s'^u citat <-< hipele 
evidențiate în muncă n e'p oa ă 
rile minelor din Teliuc, și c>.pe^ 
dierea a două telegrame că
tre tov. Gh. Gheorgb.iu-1 ej șl 
Gh. Apostol, fes ivi a ea inaugU 
ră i s’a terminat printr o n aj 
să comuna des.ășurată î.iir’tn 
înalt spirit muncitoresc. (

I. Rusneac

Noul ambasador al 
U.R.S.S. în State Unite

MOSCOVA. — Prez diurnul 
Sovietic Suprem al URSS a nu
mit pe Alexandru Paniu kin, 
Ambasador extraord nar i mi 
nistru ple 'ipo ențiar al l’RSSI 
în Sta ele Unite r le Ainerici î 
a de. ărc na! de Ni '< lai Ni vi om 
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Situat a internațională după J doilea război
Raportul făcut de A. Jdanov la conferința d n Varșovia a celor 

nouă partide Comuniște
(Continuare din numărul trecut)

Două lagăre în politica Internațională

Delegația militară română la Praga 
primită de premierul Gottwald 

Ministrul de război generalul Svoluda, exprimă 
recunoștința poporului celiolovac pentru armata ron ănă

și

a’ 
a-

ti"£;
o-o

* >

Apoi, Al Jda iov* ide i.ieștey 
•e)e două lini. principale caro 
se degajea-a în pol .ica interna
țională postbelică și care cores
pund impăiiirii fortel >r politia 
•c ît două lagire, „la ă |ul im-, 
iseririi.t ș: antid moc.aic de o 
parte și' lagărul an iimpcr ațsl 
și democra ic, ue al ă.ițar e. 1 rin 
ci[Xil i forță conducătoare a la
gărului imperialist este l '.S.A. 
în alianța cu U 'St Ainericai.e 
sunt Anglia ți Franța, iar pre- 
aența guvernului la >urist Atlec- 
Bevin î n Anglii și a guvernului 
soc.alid Ramadier în Fran a! mi 
impudică Anglia ,și Franța Să 
meargă în toate problemele .un 
dementa* 1? în iăgașul Rol ti ii mi 
perialiste a l .S A, ca sateliți 
ai acestora. Lagărul imperial st 
est? deareme ii sprijinit d?.s a t 
coloniale ca BdJj și ICI mda, 
de țări cu regimuri leac ionare 
ant democra ice, ca 1 urcia și 
Grecia ; de țări pol ticeș e i e- 
conom cește depeidente de U. 
S. A. ca-țările* Orientului Apro
piat, ale Americii dv( Sud, Cli
na”.

„i.atoriia educa iei inlenil ■ 
a sinc'i a* |or ;ovetc. o nouț, 
inora ă a iost cl d ă 11 Toii 
ci-|e burgheze. Muieitoril • 
vietic a devenit un om i ou. or
ganic legat de s a ul o i J » 
indestruc ib 1 legat d marildilt 
ceriri ale revoluției s“i pst . 
El lucrează -d s iplinat ș: liri- 
ficat. El și - c:i <ei mai fi M 
datore a lui es'e apar ren cu 
prețul vieții a marilor cuc1'1 bi 
ale revoluției EI i-tie c i nin fcr 
nu-1 deosebește c o ul îl ui e- 
ște de mu-ci orii ; I or a io- ah 
tn’i din cuprinsul l RS<^ i cf h1- 
mii intre ci.

„De ace a munc torul *ir<>' 
ca]ist s’a acoperi de r 1 rie îa 
războiul de apira-’e a p‘t i 
lui socialiste împo'rivn cotroil 
tor pr fa-'ciș'i germani. Acest '* 
rdism de care a dat d,o a<48 
munctorul so\ie ic în lăzboti 
pentr u apăra ea pa riei soc a 
liste, es e de a'a cea m"i ’ 
a profundului Ini atașament' f.a S 
de cil mai avansat re; im den o- 
cratic di î lume, regimul so a 
ciuli st.

„Deace a se. poate spune - e 
drept cuvânt că victoria asi pra 
fascismul, i e te în mare p r • 
și o \ictorie a n'rdi a eior -.o • 
tice”.

Tov. Eni 1 a i z' ngh, liu, P i 
pă ce ai a] ?ea ă e i I ,ia ? n 
citonască di t l RS<; car. s< 
bazează pe coisti u ia ci ti
că, stabili, tă și după <_e icV v> 
condi i 1de inu «că da < a e m » 
ci'orul sove ic re parte în l . 
RS-S Ș‘ după ce arată '.i -ri 
prea pe car? staul o i’l t 
prin intermediul sindica elor, 
o poirtă față d' ‘oț cei <a--i 
muncesc, spu.e că:

„Aceste câștiguli i.-torice, 
munc toriniea soviet că cie h« 
tărî.ă ă le cons 1 deze și
1? litre: cî. i ea.eca după nu 
rea victo i? ob i u i î ’ r bo
iul pentru apă a ea pa riei o 
cialide, clasa mun i oare d'n 
URSS s’a angajat piuă de elat» 
și notărîre în 1 pta peitru ica 
lizaria i denășirca roului pțo > 
cinci al, stalinis di i peiioida 
anilor 1940 D5o. Prii aced 
nou plan cn i al se va rt n e 
odăi i cu înden) ni ea lui o ere 
ștere a standardului < e via a 
pentru c lașa munci o"-e <o 
desxol are și o consolidxr* a c- 
coii-o nici sove'ic” i o î.. ari • 
a po'i i?i internațional’ a lh lu
nii Sovietice, o î rărir ■ a ror 
ței ei uriașe puse în serviciul 
păci dintre popoare. i

Cât despre cel de (al c'o lea, 
lagăr, antiimperiafst și an 1 
fasest, „baza acestui lagăr, Ie
ste URSs și țările Idemoc. ațiet

Căile politice
Orientarea aceasta, ara ă Al. 

Jdanov, or.entare inspirată și a- 
pica ă de rcaciiriea americană, 
prevede o act vi a e simultană, 
în toate d rec i le:

1) măsuri n ilitaro-stra egice,
2) expans un a economică
3) luptă ideologei. 
Inlapturea planurilor mili

eo-stra.egce ale \i oarelor 
gresiuni este 1-ga.ă de ie din a 
iie a folosi la maximum "pa
ratul de producție ce r..zboi al 
U.S. A.,‘aparat care a ciis-ut în 
mod neobipiuit că >e s ârșitut 
celui de al doilea război mon
dial.

„Planul mji aro-stra egic 1 
USÂ [ rețede crearea în imp! e 
pace a unor numeroase baze 
m.lilare și baze de ope.a m î 
situate la mari d păr ări de zoii

> r 1 american și des inate să 
r o i e în scopur a re i e 

r va Ui i nii So\iet*ce și 
r lor democ ați i noi...

Expans unea ic nomică al. 
^.A const.tue o complec ard im) 
por antă la real zar. a pl nului 
strategic. Impeiialsmul ameri- 
«an caută șă folosească Ica un 
cămitar greuiă(ile pombelne ale 
țărilor europene și în specal 
lipsa de ma < rii prime, de co n 
bustibil și de almen.e în țările 
alae, care au suferi cel ma 
niurr aepe urma războ ur.n pen 
tru a le d c a condi.i de (ajutor 
înrobitoare...

In felul acesta, lărg rea sre 
relor monopol ste de desface
re a mărfurilor ameiicaire re 
îmbină cu dobândi ea de c tre 
USA a roi baze d? < p ra iuni 
împotriva rou lor for e ceniocra 
tice din Europa...

In sfârșit, tendința U. S. A. 
spre domina i? mondia ă și spre 
orientare an idemoc at ă cu
prinde și lupta ideologică. Sar 
cina principală a păr ii ide lo 
gice din planul s'ra e ic an e- 
r ca i con ă î î a an aja pi ia 
publică, răspârd nd clon ii 
despre pretinsa agre-ivi at? a 
IJn u..i Sovi’ic? și a ărîior de 
mocrației noui, și în a jrezenta'

acest lagăr m.ră di a d 
astfel de î.ăii, care lut 
impcrialioniul ți a i p’ăJ 
pe cajea' desxoltârii ue-

, ca 1 o .ni ,n a, t nga-
La lagărul a..ti-

mai ad ră b.d >ne- 
îi smipat ze.i-

Sir a Laga 
se spriji-

>11 
pre

îm-

noi. In 
meni ți 
rupt cu 
șit ferm 
mocra i e 
ria, finlanda, 
imperialist 
zia, Viet-Neain, 
ză Incba, Egipml, 
gărul ant imper al st 
nă pe mișcau a muncitoi cască' 
și democratică din toa e ț rile, 
pe paradele comuniste i'ră eș i 
d.n to.ite țări.e, , Ipe lup -norii 
mișcării de cliberaie jaionali 
dm țările colonial ș Ucpeic'en 
te, pe sprijinul iu uror forțelor, 
progresiste și democratice, ce 
exisiă în li-care țari.

Dacă atâ a timp c'.t (a durat 
războiul, ccrcuiil? reacționare 
d n Anglia și U S.A 'nu indrăz! 
neau să acționeze f țș împo
triva Uniunii Sovietice și 'țari
lor democra i e, în elegâ d bi
ne că simpati le niasselor poj u- 
lare din lumea întreagă sunt n 
întregime de partea acestora, 
după războ. , în O.N.U. 'de piț 
dă, Statele Unite șî Angla, ,fac 
totul pentru a se lepăd i de ub 
ligațiiLe țoate înainte” și' a d'ice 
o pol tică de ațâțare a popoare! 
lor lor și de izolare a U.R.SS.

imperialiste
astfel blocul angla saxoi în ’rd 
Iul părții care se apară și 
scuti de răspundere pen ru 
gătirea unui nou război.

In lup a lor ideologi a 
potriva ÎI.R.SS., imperialiș ii a- 
mericani, nepricepu i în pto te
mele pol tic ? și demo is rânau 
și ignoranța, scot în ievid nță, 
în' primul rând ideia, că ( ni'.t- 
nea Sovietică ,ar fj o J u ere lai t 
democratică ți totali ară, iar U. 
S.A., și Anglia și toao lumea 
capitalistă o democra ie. 'A- 
ceastă platformă a luț t > ideo 
logice apărarea pseudode- 
inocrației burgl eze i abuzarea 
comunismului de 'o alitarism— 
unește pe țo i dușmanii cla ei 1 
muncitoare fără excep ie, înce
pând cu magnații captaliși î 
terminând cu lcadeii sociali? 1 
lor de dreapta, cari sunt gata' 
oricând să îmbrățișeze orice 'că 
lomnie împotriva l.'niun i So
vietice, ce le este suflată, de -stă
pânii lor imperiali;t>.

Doctrina Truman, planul 
Marshall și problema 

Germaniei
In contnuare araă căi expre

sia concretă a ten din elor ex
pansioniste ae USA în condiții 
le ac uale es e"doc r.i a"l rumân 
și planul Marsl alb Inlcsen ăiam 
bele documente prez nă ex^ 
presa ac R iași pol iici ’d-și ele 
se deo ebe-c prn forma în ca 
re este prezen a ă în aml e- 
le documente ace ași pre.enție 
americană de subjugare a Eu
ropei...

Primirea defavorabilă pe ca
re a întâmpna -o doctrina 'Tiu 
man, a făcut necesară iepariția 
planii ui Marsl all - o încerca
re mai voala'ă de apli are a 
acele a i politii expansioniste.

Diploma-,i sovietici au ară
tat deal fel că „,! lanul Mars- 
liall” urmărește în fond , aju
torarea cu pro ia e nu a 
țărilor aliate, ci a concernelor 
monopol ste din Germa ia, ie 
faceri cărora planul Ma.shcfli 

ii atribue pe față ,un rol lleose 
bit în Europa”.

De aci însă o rezistența se
rioasă chiar în țâr.le( cli pe acum 
dependente de S ate.e Unic 
Franța și Anglia, Perspectiva re 
stabilirii imperialismului ger 
man ca forță reala capabila siv 
se contrapună democra iei și 
comunismului in Europa, ou 
poate tenta n ci Anglai i i I ran 
ța. Aici se vădește una din prin 
cipalele contradicții clin sânul 
blocului Anglii l'SA. fran
ța”.

Sarcinile partidelor 
comuniste

a 
le

Pupă această amplă anal za 
situa,iei pol.tice i iternaționa 
secre arul general al pan du- 

lui comunist (bolșevic) a ara-, 
tat că ie revine astăzi comuni
știlor un noi deosebii: acela „de 
a se pune în fruntea îe/.isențci 
împo.riva planului amcr.can de 
aservire a Europei, de a de 
masca cu curaj pe toți torpil
ei interni ai imperialismului a 
inerican”, de a fi „forța condu 
căioare în airageiea tu.Urcr e.e 
mentelor antifa ciste ubit .aie 
de 1 ber a e în luptă imporiia 
nouilor planuri expaas'o iste a 
mericane de subjugare a Eurp. 
pei”. '

Oratorul a mai subliniat că 
,,între dorința imperialiș ilor de 
a deslănțui un nou război i 
posibilitatea de a 'organiza Un 
as?m r.ea războ e fo dis anță 
uriașă”, atrăgând otoaată a ei 
ția asupra faptul i că „peiicoll 1 
principal pentru clasa munci oa 
ră constă actualmente în sub
aprecierea forțelor sale și îi 
supra aprecierea forțelor adver 
sarului”.

Par, a încheiat 'Al Jdanov 
„dacă partidele comunis e 'cor 
sta ferm pe poz i le lo • daci cge 
nu se vor lăsa în imidate și șan 
tajate dacă ele vor f s r j-i Cu
rajoasă p ci trainice și| dem irai 
ției populare suveranității națio
nale, libertății și indeppndenț i țări
lor lor, dacă el?, vor ști în lupta 
împotriva încercării ar de sub 
jugare economică si politice a 
țarjor Io , să se pună în f unica- 
tuturor forțelor care sui ț ga
ia să apere cauza! o oare și Ei- 
-dep ndenței națio al-- atunci 
niciun f.l de planuri 'de subju
gare a Europei jiu vor putea fi 
realizate”.!

COMUNIȘTII FRANCEZI 
obțin tot mai 
multe «otur

I

PARIS. — Ziarul „blumasii 
te” jjubl că urmă.or. 1 tabel ca
re arată spor ea' număr 1 i de 
voturi obi.ue de comuni ti, în 
curs de doi ani.

In ziua de 21 Oct. 1945, co
muniștii au î.iregis rat 26,12 la 
sută din votuii, îi Ziua de o 
Noembre 1946, 28 li su'ă, în 
ziua de 24 Noembrie 1916, 
29,3 la sută, și la 1> Oc . 1'547) 
3o,65 la sută, (după ul mef. 
știri).
MB£<XUMK
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PRaGA. Agen ia t !e gra
fica cel.o I ivaci iransn.i e:

D. gem ral l.ascjr, m ni Irul 
de răzbxji al Româ i li și gru
pul care il înso.ește a .io i pri
mit de c. genera') î uchi ^Siobo 
da, ministrul Apăr mii Na iuna- 
le, in | r zența gen ralului 1 o- 
cek, șeful Man lui Stat Major.

Ge.ieialid Svoboda, a expri 
mat recui.oștm,a | o, oriifui ce
hoslovac [ eiiiru rolul ji cat Je 
armata româna i i lup a entru 
eliberarea ( e .<«1 ivaciei, cu p:e 
țul vieții a 2o. oot dintre iii ăi 
cari au căzut lup! md ț e tciito 
riu) cehoslovac

tie ierahil Svobod i a înmâ
nat ofițerilor români, d?co a

Sindicatele SovieVce 
luptă pentru întărirea forțelor partizane ale 
păcii, a spus tov. Em. Anghel u vorbind despre 

,,Sindicatele în U. R. S. S“
(Urmare din pag 1 a) 

sovietic^, la o strânsă colaboia 
re cu to,i iac oru care, io,.ț. i. ue 
în mod eiecțtv la cons.rui.ea 
primul, i stat socalst di i 1 .mc.

„S ndicateie iau par.e a.ti .ă 
la munca de uesvottare a s a- 
tului. Ele î.i spun cuxân ul cu 
pnxire l.i rid.ca ea prodncti i- 
taț‘i muncii și Lot ee iac ;io- 
puneri peafi u stabil rea no. n,e 
lor de lucru, a scări de salari
zare și a întregei tegislaț i mun 
citoreș i

,,S.ndicateie iau rar e activă 
la toa,e niamlcsiănie polțtce, 
propunând și alegând cin s n 1 
lor depilați care să le icp.e- 
zinte in.eresele în Soiie.ele Su 
preine ale Kepubl celor l ni na 
le și Soovietde Supreme :E 
URSS.

„Creșterea [uterncă a ‘.indi
catelor sov e i.e, care pumăr i 
astăzi pese 23 miloane ‘niunc- 
tori ,i funcționari și care în 
196o, va atinge număr I de 33 
juin. m (ioane oame ii se da‘o 
rește [ U erne i deivol ă i indu
striale a (URSs, sub' conducerea 
part duliii comunist - bolșevic 
al lui Leni î și S al n”. t

„Conferenț ari 1 dese ie roi 
s'tadiul îi:ai i a. de civ 1 za ie U 
care a ajuns Uniunei >So\ie 
tică <;arc c'i î pu ,ct de vede e 
industrial a de\e it prima ț ră 
din Europa da ori ă e orturilor 
cro ce a[e muncitorilor sov e i- 
ci si.idicahțti. Acest avânt a a- 
vut urmările cele mai li e fn 
cătoare pet ru fel' l de trai al 
muncite ilor sovie i i.

Dar acțiunea sind cale or so
vietice nu s’a țimi a numai 11 
atât.

„Sndi'atc[e soviet'ce au dese 
nit o adevărată școa'ă pentru 
întreg poporul niunc or. An in- 

' tim câ eva ci re grăi'oar ■ î i a 
ceasta pr țintă. In to af, în U.

i R.S-S- există cproape Eooo c u 
| buri munci o eș i. Până Ia r:‘7.

boi, si^d catele sovie i e au i’U 
pus de 28.ooo bibi o‘eci cu " 3 
nrfioane volume Ac s'e mari 
ctiel'ueli p.cn ru edu a ia mrnei- 
torimii' do-cdesc g'ija dco ebi- 
tă ne ca>e o. or? satul ‘-ovie'ic 
pentru rdmarea nivebdu' cnț ii- 
ral și cdiic.Tia mun'':torimii. Pa 
că la început, în‘URSs,/,m exi
sta decât o singură șc ală su 
perioară a mi carii sndi cale cu 
sediul la Mo coca, astăzi, n- 
tât în capitala URSs, fâ și 11’ 
Leningrad, Harkow, Odesa.
Svcrdlosk, MinsR, :i 'It’șbent,, 
au 1 at naștere adevăratele 
niver > ăți sindicale. 

file scGidati- de d. Eduard 1 • 
ne;, fie ed ntel ■ I e ublice ce 
ho 1 ivace D. gc «f 1 dituțj 
La ,cir a mul pm ( în imn ele 
legației

A| oi, iiiv.ta i lomâiU au •- 
cui o v./i i d-lm d.r Vaclav ',u 
cele, primarul orașului Prag'i. 
care i-a salutif ii num le ‘fi 
pula.iei ( apitajei. DUfă ne ifti, 
d. ge teral I a ca- i oc-j u o c' - 
ioana pe moi iii ntul E o.lui 
Necunoscut.

La prânz, de| ga.ia roma® 
a fo->t p.r.nii a de 'd Prim m ,it 
stru Klemen < ottwald î . ț> • 
zența d-lu cir. Via amu'< I n.<)i 
tis Minis ru) Afacer lor St aii *

lmpnmtr,a Județului H ucdo.ia D,Va 797—1947


