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|ASANAREA FINA NTE1 
[NOASTRE P l TBL ICE |”

UlrimJe zib, bogate în c- 
venimente politice, au adus 
între alte pieclzăn și certuti- 
diura instaurării acelui spirit 
nou, atât așteptat, în concep
ții înfăptuirii ui ei reale însă
nătoșiri a finanțelor noastre 
publice, asigurată prin înlătu
rarea ve< hilor carențe și sigu
ranța, că în viitor conducerea 
acestui inipoitant departament 
va îngădui redreiatea și des- 
voltaiea economică a țării și 
exploatarea bogățiilor ei în fo
losul întregului popor.

Preluând răspunderea con
ducerii drpaitamentului Finan
țelor, noul ministru tov. Va» 
sile Luca, secretar al P. C. R. 
a arătat sa cine'e care, rezul- 
ând din necesitatea însănăto
șirii financiare a țării și în
deplinirea obligațiunilor trata
tului de pace, precum și din 
ducerea !a bun sfârșit a ac- 
țiund ce revine departamentu
lui în cadrul luptai întregului 
guvern pentru refacerea și des- 
voltarea econom'că a țării, 
pentru ridicarea indiscutabilă a 
nivelului economic și cultural 
al masselor populare, trebuesc 
urmărite cu perseverență și 
realizate de îi.dată, pe drumul 
care duce la bunăstarea și fe- 
licirea poporului.

Odată cu înlăturarea anta
gonismului dintre politica eco- 
. cmiică dusă în mod eficient 
de Ministerul Industriei și Co
merțului și peltica financiar ă 
evident opusă până în ultimul 
timp de conducerea liberală a 
Ministerului Finanțelor, fiiind 
acum asigurată unitatea de 
vederi, vor putea fi înlăturate 
piedicile care s'au ivit în ca
fea refacerii economice, se va 
asigura întărirea monetei și 
desăvârșirea stabilizării mone
tare, va fi însfârșit realizat 
echilibrul bugetar, ca primă 
condiție a însănătoșirii finan- 
ței publice.

Noul spirit care va călăuzi 
politica financiară nu va ur
mări în viitor mărirea taxelor 
sau impozitelor care apasă 
asupra masselor nevoiașe, sau 
realizarea de venituri din noui 

impozite sau taxe asupra pro
duselor de mire consum, ci 
înlăturarea evaziune! fiscale 
prin legiferarea pedepsei cu 
muncă silim â pentru act st de
lict, care împreună cu di c'a- 
rația falsă asupra veniturilor 
sunt calificate drept crime de 
sabotaj, în lumina nou lor le
giuiri care urinează a fi su- 
guse Parlamentului țării.

Urmărind ch ar în cadrul 
le,iții bugetare actuale lichida*) 
re r abuzurilor săvârșite cu o- 
cazia impunerilor, va fi asi
gurată, atât impunerea celor 
avuți șt îmbogăț ți în urma 
războiului și din anumite fur
nituri pentru stat, cât și înca
sările impozitelor și totodată 
rațicn lizarea și controlul chel
tuielilor publice pentru reali—

Mihail Mihufescu
(Continuare in pag 3-a)

CARTEA RUSĂ
Săptămâ ia Prieteniei Ro 

mârto-S vietice organizată 
sub ausplc ile Arlusuh-l, r>e-a 
dut printre altele ocatiurea 
să ctmoaș en pe unul dm 
cel mat iproptdți prietent al 
omului soviet c: Cartea.

Organizații e p'ofe tonale 
din orașul r.ostru — sindica
tele dt salunoțt din câmpul 
muncit inanu le și Intelec
tuale, Uf a ul. Apăra ea p..- 
t. ...id, tt'sfu ș t ș. l li. de 
toate gradele, s'au Ptrecut 
In aranjarea v trinelor ex- 
parând ju nei de stradă, 
întâmpinând cs'țel marea zt 
a omuiut sovietic, spirit (na- \ 
Mat, făuritorul patriei sale 
fericite.

la aceste vi rine, ca șl la 
standul mame organizat in 
cadrul rxpoziției do urnea
ți re asupra realizărilor din 
U R S S. deși hibă la Ceva 
pentru două săptămâni, 
omul simplu dtla noi a pu
tut verifica de cât p’tstlglu 
se bucură In lă ul popoare
lor s ‘Vietice, slova t parită, 
menită să ajute culturaliza 
rea ctlor care muncesc. Pen
tru cunoașterea acestor re
al toți caie Interesează clasa

M. Mih.
(Continuare In pag 3-a)
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ȘEDINȚA COMUNA A COMITETELOR CENTRALE P.C.R.și P.S.D.
in cursul zilei de 12 Noembrie a ca avut loc «e 

di t4 comună a p'enuliii Comitetelor Centrale ale Pa tidu 
lui Comunist R: măn și Partidului Social Democrat din Rn 
mânia Au tort luate în discuție Platforma Partidului Unic 
Mu. cito bsc si propunerile comisiun i de organizare

In unciiinu a e, comitetele centrale u adoptat atât 
PlaUorma cât ei propunerile organizat» ice, care au drept 
scop ca unitatea să fie din toate punctele da vedere or
ganică și nu o simp'ă contopire mecanică.

0 ganiz ți or respective ale celor două pârtii o mun
citorești li se vor inii ca ti ale normele privind munca de 
pregătire a paitidului Unic Muncitoresc.

Termin uca ce ui ele f c'oiiea 
răzobi mondi 1 ' i î n.’.â ge 
rea militară, mor.da i jpo.it ă 
a fascismului și ,rin pr. buși
rea Germaniei, J iponici și Tta 
liei, sta e iniperi I te, agres.ve 
și războirii.e, a însemnat o lo
vitură zgudui.o n* c'ati i mpe
rialismului in gem al o it ră 
o?re du- 1. .. mbariM .ra
portului de forae în favoarea 
democrației și a soci 1.sinul ii.

Înfrângerea milita.'ă a fas.iș- 
mului nu înseainna însă di pa- 
riția pericolului d. rena.tere a 
acestuia, nu înseamnă că pa ei 
și Securitatea popoarelor sunt 
acum asigurate și primejdia ți
nui nou război înlătura ă.

Cercurile re .c.ionare i npe la 
liste în frunte leu cele riord-aire 
ricane, se opun 'îeallză ii t n i 
păci democr'tic durabil , care 
să asigure Tibera 'desvoltare a 
tuturor popoaielor i i și ma
ri pe baza respectării indepen
denței și su, ei .u i- ții fe.ureî 
națiuni ți dreptului’ls u e a-și 
stabili orânduirea soci 11 inter
nă după .dorința 'sa'proprie.

Aceste fote reacționa e im 
periâliste, ameniiță cuc.rrl.' 
democratice de pie uti.idcni, a- 
tacă nivelul de trai al masselor

muncitoare și al m s elor ț o 
puliire încearcă »ă de, in e e 
atât în .propria ,*yr țară, c t și 
în alte țări, - prin ames e _T 
direct, _chi.tr cu forța arma ă 
ca în Grecia, 'China, Indonezia, 
IndoclUna, etc. — liber .pile și 
drepturile ce/i'e :e,ti cele m i 
elementare și să îră mei pla 
nor>o iJor peiitnj |ij erate și 
independența național?, spriji
nă regimurile fas i te -i . e na
șterea imperiali inulm fascist 
german. ...n

împotriva aces'or for.e re
acționare, impeii liite, instiga
toare la noui fi’ăzbo ie, s’a idi 
cat hotărît, cu puterea 'ți in
fluența ei m ren crescând i. U 
niunea 'ReiuibliiTor Sovietice 
Socialiste bas ion i p cu șî 
al apărării consecvent . d e - 
turilor poțo refor, uima'.i de 
popoarele țărilor nouii democ

România nu va tolera 
ca relațiile dintre ea și oricare din 

țările străine să se bazeze pe 
vasalitatea față de aceste țări 

a spus tov. Ana Pauker la instalarea

rații populare ri de lo.țr'c c<- 
rri'ii r.ibc anl.i-impcr-l.sie d.a 
toate țările.

In această im 1 t re dure 
forței, leuționare cap.taLs o- 
impi.-n di ,țe -i forțele demo-.a- 
tice m frnn e cu l'.R.S.Ș. p< ■ 
tril asig r .ei puii, libe A « 
și ndet e.idența po. oarei'r . I, 
sa muncitoare • c.i for i ce» 
mu cons <:\ent dem1 era C'
i mc? rolul lio'ăiîor in moi I- 
li/ jrca, organiza. e< i co uc<- 
rea tuturor forțelor dem .ut* 
ce în fiecare țari fi p rtc, . rq 
cum fji pe pl n i tema i ari

Pericolul pe c re 1 rej re >a 
ia uneljrile împ ri.i ti oi m- 
potriva păcii și liber ații i oua 
cârdășie a ,socialiștilor Le”d ei- 
pta cu forțele cxpitalisto im
perialiste îin.po.ri.a democra iei
ii țării 1 fisini UI, precum.;* 
interesele ilișei mu cioate n 
fața cjreia stă - in r o scrie de 
(ari și, mai (ales, în țările cu dq 
in aerați! noui populare, - - r 
cina d _■ a 'îniiin.a -pre soci L n\ 
fac sti apme ca r> ik e it' e 
vitală nu numai in ă irea ui r ă iț 
de acțiune a țji ei .munciV.are 
clar și crearei unul si îgur par 
tid, marxisi-leni.ii. t, acola - a- 
de condițiunile obiective ,7i sub 
iective sunt create.

Cu ajutorul eroi ei Auria « 
Roșii pxaporul român, scu'uratd 
jugul cotropi.orilor lătleriști 'i 
ai dida.um fa ci te antonesii»

(Continuare în pa£. 2-a

sa în fruntea Ministerului de Externe

BUCUKtȘTI, 14. Redio 
Eii după amiază a avit 

loc ș-dirița de închid°re a 
C > greșului Confederației Ge
nerale a Muncii. P/intre al
tele, tov Gheorghe Apostol 
a spus la închidere.

„Noi dâm jexemplu și 
altor țâri de felul Cu j 
înțel'gem să acționăm 
pent u desvcltarea regi 
mului nostru demec at, 
pentru temeliile socialiste 
de mâine“.

•

Noul Comitet Central
BUCUREȘTI 14 (Agerpres).
Io ftdința de huhldere a Cou- 

gzesilui Confederației Generale 
• Mencli, după ce s'a dat des- 
'T-ci’re vee'.lulni comitet, a'a

trecut la alegere noului Comi
tet Central.

La propunerea tov. Marin Flo- 
r«a Ioneacu, ia numele comisiei 
de candidare, se pun la vot pe 
rând și sunt aleși in unanimitate 
următorii:

GHEORGHE APOSTOL, Alex
andru Srncoviel Etailim Anghe- 
llu, Sto(ca Gheorgh ■, Serban 
Avram Mi»a Levin, Dumitru Să
raca, Liubi Chlșlnevschi, M«rfn 
Florea Ionescu, Mihail Moraru, 
Elena Stoia, Z harla Tăras", Ra- 
dovanovlcl Nicolae, Nicolschl 
Vanda, Crghiță Etni’, Dr&ncean 
Ion, Fhi Ion, Nicolae Mari a Voi- 
culescu Nicolae, Zastulca G»za 
Fi'craanu Conitantin, Neagu An
drei, Carcall Constantin, Zahtria 
Dumitru. Trand-iir Constantin, 
Ardeleana Ludovic, Claudian 

Louis, Vaslletcu Dumitru. Moraru 
Stelian, Costinaș Gheorgh’, lo 
nescu Nicolae, Mîron Dnm'iru. 
Ionescu Vi’g I. Muj'c Miha\ Ves 
can Gavrilă, Pierfrh lest. Chiri— 
lovici Ion, Iacobovicl Andral, lo- 
nescu Radu, Tulai Margareta, 
Rusu [chim, Bunescu Ion, Nefte- 
lea Iosif. Spir»»nu Consian’in, 
Roșianu M'h« I, Băibulescu Nico
lae, Bit rar Cristofor.

Comprimări de personal 
8a Ministerul de Finanțe

BUCUREȘTI. 14 <R^fo> 
Tov. Vasile Lura, ministrul 
Finanțelor, a dat o decizie prin 
care un mare număr de func» 
ționari ai Ministerului de Fi
nanțe și instituțiilor autonome

In pre.ența fu uror 'membri
lor guvernului J a uițgi î.urie- 
roase asi ,len:,e compus i di 1 
munci.ori, femei și ‘intelectuali 
a avut loc tM-erc iri "12 Noem
brie a. c. îns.aiurea ’ov. Ana 
Pauker sereretara Par îd.ilui 
Comunist Român în fr.m ei 
Ministerului ue Ex er. e.

După cuvânlul d-lui 1 ă ăres 
cu fostul ,i ul r și a ri pie. entan 
tulul s lariaților dn (mi i er 
a luat cuvân ul tov. Ana Pau 
|<er care a tr. sa noua li. ie ițioh 
tică a ministerului de exter. e 
spunând printre 11 ele:

Poli.ica externă a Româr.iei 
ca șt întreaga poli.ica a re-

d^pendente se comprimă din 
f uni țiu i în conformitate cu 
decizia Comisiunii Ministeriale 
pentru Redresarea Economică 
publicată în Monitorul Ofi
cial din 19 Sept. 1947. 

gimului nostru, corespunzând 
intere clor de viața ale in: se 
lor populare tre'aue să fie fă
cută cu cunoștin a, cern rolul «I 
aprobarea popo.ului.

Tov. Ana arata apoi piedi
cile puse poporului român m 
toată istoria sa în .are dict u 
ala.uri d? interesele cla edr .â 
pâmtoare di.i România și în e- 
resele marelui caji. 1 str..in— 
german, englez, am-ncm, fran 
cez, etc..

Dur chiar și dup i 6 JVlartie 
a spus tov. (Ana 'Pauker — s*a 
manifestat (enâința unora dc a 
întoarce Româma pe \ecl.iuf 
drum. Or este cu nepu î.rță ca 
un minister care 'trebue să fie 
exponentul liniei poli Le exte» 
ne a unui guvern democrat Si 
fie dominat de tenJm.a Ue ■ 
schimba sau sluji la revizu rea 
acesteilinii.

Tov. Ana a (arătat apoi'-?;» 
cinile serioase care st u în țâța 
guvernului! Va trebui s. a iga 
ram țarii noastre bocuPce i sft 
cuvine în rând -I popoarelor 4- 
bere. Sângele vărsat da cfje

— Continuare in pa* 4-« —
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Platforma Partidului Unic Muncitoresc
(Urmare din pag l-a)

we, a (recul Iu n> i »oitâ et pa 'n 
«le.n-roltarea sa i dorici.

După 23 August 19II, 'd.r 
mu aici după 9 M ir.ie 1945, 
m RomântJ se de,voltă o seiie, 
de mari reîorme prin care :e 
lichidează ră'iă.i.eie leuJațe și 
alte măsuri care i'sigu ă de .vel 
tarea țărănimii române pe un 
drum nou în ; I an ța cu ihsa 
muncitoare.

Aceste re-ui a.e au putut fi 
realizate într’un timp relmtiv 
scurt, datorită c e.te.i și ‘în- 
tar.r.i 1 rontului Unic Muncito
resc care a concentrat in ju 
rul său toate forțele democra
tice - datorit! consolidării a 
lianței dintre muncitoriinie și ț i- 
răuimea muncitoare i cufiboră 
ni frațe tirîntre partidele Erou 
tulul (Jnic Munci oresc i i ron 
tul Plug rjor.

Asta'i t.ă.ă urnea mu ici oare, 
intelectu Li, funcționarii, strdu 
rile mijlodi, în im ijorita e i lor, 
recunosc proletaria ului rolul 
de conducător ai lup ei pentru 
intere ele și năzuinți F Lungu
lui popor. ; <■

Raportul de forțe în'.re de
mocrație și rcacțiunc 's’a tscl.lm- 
bat radical în favoarea 'democra 
ției; iar clasa muncitoare a cu
cerit rolul lno ăiîtor în 'condu
cerea trebui ilor statului.

Și în România, pe pi nur po 
Utilii interne, s’a produs |o re
grupare a forțelor în două la
găr* potrivnice:

Unul democratic și an i-imi 
penălist format di î for,eTe 
muncitorești uni e, Fr n ul Pfu 
gai lor și alte Par ide și orga 
ni/sțiuni democratice — I g r 
puternic „ofensiv, spr j nit ide 
marile masse popuf re.

Și'altul reacționar j. am de 
mocratic, format din rămă.i.e e 
fasciste și cl.cile reacțton.re in 
descompune e, cărora li s’a 'a- 
lăturat și par.idut |naționăl-libe 
ral Tatărescu.

Ascuțirea luptei îu're forț Ie 
reacționare imperialiste și tor
tele democratice, precum și as 
cuțuea luptei de clasă în ac,iu 
nea pentru consol da ea sta >i 
lizăiii monetare lela.erea și pla 
nificarea vieițf cconom.ce în 
folo ul clasei munci oare și al 
masselor topulare deli o a e 
și s ite în lup a pe îtru desv citi
rea nai departe ,a României i e 
dru ’ul democratei, spre socia 
Usm, impun refacerea iur.ită ii 
organizatorice și p.oli ce a cla
sei muncitoare, p r.n c earea ți
nui Partid Unic Muncitoresc.

Crearea Partidului Unic Mun 
citoresc este o clic tiune vitală 
pentru clasa muncitoare din R,o 
mânia și pentru faptul că in 
noua regrupare a forțelor poli 
tice numai uni.atea deplni a 
clasei muncitoare asigură a.ft’ n 
ta cu țjrănim a muncitoare cu 
massele populare ale naționali
tăților conlocui oare, cu întelec 
tualifatea progre i.,tî, pre.um 
și mobilizarea masselor larg po 
pulare pentru înfăptui ea celor 
mai mărețe sarcini istorice care 
stau în fața poporului român.

Amândouă Partidele Par
tidul Comunist și ^Partidul So- 
ciăl-Democrat — au dobândit 
o mare experiență de Front L - 
nic, care s’a 'cimentat în lupta 
împotriva forțelor duștna e de
mocrației și socialismului

Ambele partide s’au pronun 
tat pentru Partidul Unic Mun
citoresc care va fi fău i. pto bizaț 
unei temeinice m mei de lămu
rire ideologică.

Astfel atât mas se Te, cV M of 
ganele de conducere ale 'celor 
două partide s’au pro ;unțat'pen 
iru Partidul Unic Mu ci.oresc 
care trebue realizat piir ac iu 
nea comună a celor două Par 
fide: Par.idul Comunist Român 

și Pai idul SoL-ial-liemocr.it iclin 
România.

Pentru îndeplinirea sarcinilor 
care stau în fața democr. ției 

noastre și’pentru liinu- 
rirea masselor munci oi eș i’de- 
11 orașe și sate, ( ton i e elețf eji 
trale ale celor d na p r.i e au 
căzut de acord asupra u.ma.oa 
relor principii jde b izi ale Par 
tidului Unic Munci.ore c

I.
Ideologia și principiile or

ganizatorice
1) Partidul Unic Murn itoresc 

trebue să fie 'par idul e avaut- 
gardă a clasii imunijloare.

2) Ideologi i Paridul i Unic 
Munci oresc trebue si '.ie ide'oi 
logia de clasă a proletari tulii; 
marxisinul-lei.i îismiil. I artidul 
Unic Munci oresc îi '.va n o 
m i.i întreaga sa ac i.it.de pe 
învățătură mar.lor d iscăli 'ai 
proletaria ului, Marx, Engels, 
Lenin și St din.

3) Par.idul Ur.ic'Munci oresc 
va fi călăuzit în rîn reagi sa 
activi.ate de o 'înaltă princi
pialitate de clasă. Ei'nu va face 
niciun fel de concesiuni pr'n.f- 
piale altor clase sau pir ide El 
va combate cu i.n raiț i gintă re
voluționara pe toți d î.nia ii f - 
sci muncitoare .-i ai aliatului 
ei țărănime i andinei.oare ci :,i 
pe agenția lor dni 'rândurile 
proletariatului.

4) ParJdul Unic Munci oresc 
exprimând în.e e ele acevâia e 
ale majorități poporul i va ii 
însuflețit de Jragos e d'e țară 
și popor. Străii de |o ice șoci 
nisin, necruțător față de oii e 
înjosiri ae rasiî sau naționale, 
Par.idul Unic Munci.oresc _e 
va călăuzi in întreaga sa con
duită după i teologia in er a io 
nalismului proletar și zi frăției 
între popoare.

5) Partțdul Unic Munci o e c 
este detașamentul de frunte I 
clasei muncitoare și al tuturor 
celor ce muncesc . dm 'Rom i- 
nia 'Pentru ca să-și poa ă .n 
deplini cu succes acest rol Par 
ticlui Unic Muncitoresc va tre 
bui să se bazeze pe pijicipi ,cr 
ganizatorice jus e.

Centralismul dem1 c a ic va 
fi principiul organiza orie de 
baza al Partidului Unic Mun
citoresc.

a) Organele de conducere 
dela Corni.e ul Central până la 
comite.ele organiza ,iii ar de în
treprindere, ins i.uțiuni, e c 
vor fi alese în congrese, con
ferințe sau adunări gener .le.

b) Hotarîrile se vor lia în 
urma unor desbate.i iaere. Ito 
tărîrile oda.ă lua.e pi'in najlori- 
tatea voturilor de ii obligatorii 
pentru toți membrii Partidului 
fără deosebire ue funcția pe 
care o ocupă în'Partid.

e) In Partidul Unic'Munci.o- 
resc nu pot exista 'fracțiuni.

f) Hotărîrile organe or con 
ducătoare sunt obligatoiii pen
tru organizați le și o gai ele in 
ferioare.

g) Toate organel: de coi du 
cere sunt datoare s,â facă dări 
de seamă asupra ac.ivi ă,ii lor 
în fața adunărilor Idje membri a 
le organizaților cue 'le-au a.es 
precum și în presă.

li) Critica și au.o-crilica ire 
bue să consfiiue metoda prin
cipală de iinbunatâ.ire și des 
voltare a munci prgmizațiil r 
și organelor de partid.

6) Democrația internă de par 
tid cons'jtue o trasătorâ caiac 
terisiică a Partidului Unic'Mun 
citoresc.

») Membrii partidului vor a 
vea dreptul sa participe în 'mod 

liber la adulările ide pirtid i 
în publicațiile par idurni ia djs 
baterea di eri elor (rol e î.ei 
ce vor fi pu oiuilfața 'par idului 
precum și la rfixarea'liotaru dar,

b) Ei vor 'putea cri i a des 
cliis in adunările ide partid ac
tivitatea sau conduita [oricărui 
membru al țarfid lui, c'le se ne
nea vor putea |să'se nlie ezej.ni 
oricecliestiunc o. g ine o de 'con 
ducere inclusiv (.omite.ului 
Central.

c) Ei vor avea dreptug uc a 
alege și de a fi aleși în i r^ane. 
le de conducere.

d) Noiui membri i.'e partid 
vor ii pliniți în m1 >d in’iv- 
du îl pe baza 'cererii >r ..e în
scriere și a recomandai ilor lin 
partea a doi In ernbr, e par id 
cu un st ig u de iiiiîiimum doi 
ani. Cereri,e vor fi discuta e i' 
rezolvate de adunarea ge e.a- 
r da a organizatei a especio e de 
partid și sunt s'upu e conf.rmă 
rii eonii e.ului de t tor sau lo
cal.

e) Membrii Par id d i Unic 
Muncitoresc, iiebue sa ii lnplă 
tori fideli pemru năzuințele și 
interCiule poporului mu ci or, 
împotriva oiicâ.or tmel ■ i de 
ale împerialismiHui și ale re- 
acțiun'ii i.iterne pemru lichida
rea tuturor res.urilor fascLte 
și reacționare, pentru con o ida 
rea și desvol acea nouii demo
crații roniâ.e.fi sp e oiialism.

f) Ei trebue săf.ejegațx per 
manent de massele în niî,l .cui 
cărora trăesc ș- lucrea ă, să Ie 
îndrumeze p baza I ii parti
dului, să apere tiiteresel. dor 
și sa le rie conducă.ori și sfă- 
tuUoii fide i.

g) Membrii Partidul', i Unic 
Muncitoresc ”su ît datori să-,i 
însușească bazele invă ăt ni I i 
Marx, Engels, Lenin ,-i St In.

li) Ei trebue .să fie vigilenți 
și necruțători față de orice fd 
il.‘ uneltui sau tueie dușmane, 
care ar ameninla ui.i.a ei ideo
logica poli ică și organ za.ori- 
că a Partidului .Unic Muncito
resc.

7) Pot fi rmembri ai Parti
dului Unic Munci.oresc acei 
muncitori, țărani munci.ori și 
intelectuali dela 13 ani în sus 
fără deosebire ae națianalitite 
sau sex, care recunosc pro
gramul partidului, se mciurea 
za într una d n orga iza iile sale 
și par.icipa ac iv li lu./ta i e.i ru 
realizarea sa.cililor par.idului 
și a scopului tsău final.

Membr i Par dului trebie să 
plătească regulat co îzaji.e Ide 
membru.

Nu pot fi membri ai par'i- 
dului clemente apari.iând cla
selor exploata oare.

8) ParUduTUnic Munci'or.se 
dă membrilor săi p educație 
proletară în spui, tmarxist-le i 
nist ridicând cunoști n ,a lor de 
clasă.

II.
Morala proletară a Parti

dului Unic Muncitoresc
9. — a) La baza moralei 

proletare stă lupta plină de ab 
negație pentru apărarea fin.e- 
reselor proletariatului și a po
porului' munci.or, lup'a 'pentru 
desființarea expfoat ri lomul f 
de către om și a c.suprîrii națio, 
nare, precum ■ a tone rer c’i â 
n a egalități* de drep.uri în
tre bărbat și fenice

b) La .baza moralei proleta 
re stă apărarea bunurilor ob
ștești și desvoltarea lor în in
teresul poporului mu ici or 
Membr i Partidului Unic 'Munci 
toresc trebue în (oii.e împ eju- 
rare să pună ânte e e'e gene
rale ale Parliduiui ato cl.sei 

muncitoare șji ah* 'jiitrcg l ti po 
por muncitor deisup a in e ese 
lor personale. In viața lor per
sonala membri Par.id 1 i Ui.ic 
Muncitoiesc trebue si Idei 1 ii 
dă de probitate și 'imoralitate.

Partidul Ui.i- Munci ore c 
stă pe poziția liber ații ci.Le|or.

III.
Sarcinile imediate ale Par 
titlului Unic Muncitoresc 
pentru desvoltarea democ 
rației populare in România

(0 — a) Panelul Unic Mun 
citoresc are ca sarci ia iniedia ă 
lupta pentru consolidarea n< >uii 
demoirații populare în îK>m^ 
nia.

b) făurind unii i ea politică 
a clasei munci o re, consoli
dând alianța cu țir.;ui nea jnun 
citoarc și co'ab'oraiea gu o te 
forțele rpdmeate denAicra i.e. 
Par.idul Uni Munci ore c va, 
fi factorul decisiv iii lup a pen 
tru desavâr;irea per i |de ie 
dresare a vieți, economice .,i 
financiare în folosul poporului 
muncitor și de lichid .r: a în.pa 
ierii economice a i imlaiiiei.

1) Parlidul Unic 'Munci oresc 
va lupta pentru:

a) desvoltarea industriei gre 
le — temelia recons ruedei ța
rii și a indepiendeii,ei ei econo
mice.

b) Sprorirei con i iu 1 ,a ț ro- 
ducției și liuna gospo iar e a 'in 
treprindeii'.or în lus ri le ag;f 
colt* și icomerd dCși a’hfn<p in 
derilor cu parjJ,ația Satifui.

c) intăr.rea, desvol arca 
crearea întreprinde ilo de S ai 
și planificarea economiei.

o) Desvoltarea agncui uru 
ținu crearea și sporirea numă
rului centri fir de înci i in ma 
șini, prin folo.irea ăgio-te'.ini 
cii și a științei’în general, pr n 
încurajarea creșterii vi el r si 
îmbunătățirii rasei lor.

e) Organizarea șt co.drd'u! 
circulației mărfurilor ț r.'n ini 
jlocirea cooperativelor ,a corner 
tulul da Stat și a comerțului 
particular.

Se va da un sprijân deose
bit desvoliării cooperativelor e'e 
consum și de producție di.i o- 
rase și sate.

f) Repartizarea democra ică 
a' venitului naționd pil con f 
nua ridicare a nivelului mate
rial și cui.ural al populației 
muncitoare.

g) întărirea apiratului de 
Stat și a Armatei Române De
mocratice.

12) Partidul Unic Muncito
resc va lupta pen.ru ie Iizarei 
unoi noui reforme jneiiite 
joace un roi de seama îu pro
cesul de desvoltare jemocra ică 
a României; reforma 'f seda, re 
forma justi,iei, re.orma învă
țământului, reforma admiiis.ra- 
iivă.

13) Partidul Unic Muncito
resc va încuraja cu toa e pu
terile sale desvol a rea iștiin ei, 
culturii și ar.ei românești și 
a celei a popoarelor conlocui
toare pe baza principiului; cui 
tură naționala după formă și 
consecvent democratică după 
conținut.

Ei va combate fără șoiăire 
ideologia burghezo-imperi lis
tă sub orice formă s’ar mani
festa ea.

Știința, cultura și arta vor 
trebui șă devină iun bun al 
întregului p>opor, prciidu-se 
condițiunile pemruca fi. detoiun 
citori, țărani și intelectuali, să
raci să și 'le poată însuși.

14. Partidul Unic Munii.oresc 

va aiei ca sar Uiâ urgentă Li
chidarea tuturor jeiturilo. fas 
rtsmului și a reac.im rismului 
în viața publ ca, in par duf d« 
Stat, m învățământ și' cultu
ră.

IV.
Politica externă

15. — a) ln( di tic i exlcrtn 
Partidul Urne Afumi ore c va 
milda pentru desvol arca poli 
ticei de bune r< I ni cu'ioatefț o 
poarele iubitoare d ■ 'p ce i 
libertate cu toa e țirile c re 
respectă independența și sute 
raritatea p.oț arel >r.

b) Baza țob'i ei ,'x e eue a 
României unt iei i i le de s r. n 
«a Biui i ie fc li .orne in toi 
te domeniile c.i p i c.ia, h 
beratoarea 1 sprijini oarea Ro 
mâniei, URS? i g.ira ari un 
de idealul ocia.i mu ui ’.i fost 
tradus în V'â.ă ț- ra . e uinto ț or 
nește lumina ț cu ru r fie gi 
muncitorime P. r id 4 I i ic rn 
citoresc va l'.ițta pentru o si c 
vența desioltare a ace tei o 
iHid.

c) Partidul ( 'nic Munci or c 
va milita cu hoririiC* p ntrii 
întărirea ,i d svul arei i el i ii 
lor de prie'c ;ie c,,f bora.e i 
ajutor reciți: oc cu iar Ie de
mocrației noui din ve . nda ei 
noastră.

d) Românii in rând cu ie 
liilte țări r. aîme î e demne. - 
tice trebue si jo. e ro1 ( le 
factor activ in 1 pti po; oare 
lor îmțrotriva im, ciialismului 
pentru o pace jus ă ptre jo 
poare și pe.i ru dem :c.a.ie în 
lume.

e) El v d ma.ci cu lua i 
hotărîre i poli jca ce cu ii > im 
peiialiste și ie cjonue si a .- 
genților acestora, — țoii ica de 
expansiune d • rai i e a tiicr^ 
nității și a''indep.cn 'e țe „oj a 
relor de reînvie-e . îoc rel r 
fascismului și de a âț n ’az- 
boinice. El iș i va 1 a i e t 
lidaritatea fra .eas ă cu \i timele 
politicei irnper. lis e — po|x>a- 
rele Greciei, Sp miei, Chine . 
Indiei, Indoneziei, Ir tochineî 
etc..

V.
Scopul final al Partidului 

Unic Muncitoresc
16. Scopul fi lai a Partidului 

Unic Muncă iresc e te n pt i 
rea societății socâl ste ț r ma 
fază a comunismului — în 
care dispare orice exploatare 
a omului ‘de către m i e 
aplică principiul ,,de'a fiec re 
după capaci'ă de s le fiecă
ruia după munca tsi’' pe .tru a 
trece apoi la rea izn e i Lzd u 
perioare — socie.a.ei c anuni- 
stă unde nu imai exis ă clase 
și unde se apl că pii cipuf, e 
la fiecare după c.pa ita ile sa
le fiecăruia dup, r.e.oile -aie".

17) Călit în focul lup elor 
duse în Front Unic de Par
tidul Comunist Român și de 
Partidul Social-Femocrat <ii 
România având alături ide ei 
Confederația Ge.ierală a Mun 
cii Organizații Unitară a Fe 
meilor din orașe și sate un 
tineret muncitoresc și demo
crat unit educat în spirit imr 
xist-leninist, o intelectuali ațe 
progresistă, comolidând alianța 
dasei muncitoare cu țără imea 
muncitoare Par idul LJi.ic Mrn- 
citoresc își va p.uea indepiiii 
cu succes ,sarciniTe safe actuale 
cât și măreața sa menire is.on 
că — construirea societății o 
cialiste în România.

✓
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ZORI NOI 3

tați» vrea ca producția dj cărbuni 
să scadă, dar noi, minerii, ne 
și să întrecem cota prevăzută Ain

ASANAREA FINANȚEI 
NOASTRE PUBLICE

Luând cuvân'ul la Cil cuți le 
la raport în cuinii de bba ci* 
lor celui de al doi ea ’ ongre. 
al C. li M., Iov. depulat Mi
hai Mujic președintele l Inimii 
Minere a de 1 irul ( rin re al e.e :

Tovari.ul Glii orgi.e Ap>s 
toi a aratul iii raportul au num 
a trebuit si ilmein lupta îm
potriva celor caie voi.m din 
nou să r/ipeas ă hberta ei noa 
strâ și' care voi'in .4 ne ducă 
iarâși la trecut.

Noi mi ierii, răspundem: <ă 
alaiuri de <iv vom b p a dârz, 
liotarij, fermi, (eu ru zdrobi
re» ui mielor imna.i.e a,e fas
cismul ii.

In ce coli tâ a ceas ă luptă''
Iu prUiiih land în hij ti pen

tru marii a prodiicjei’ e căr 
buni. Noi știm ci reac|iunea 
vrea ca produci,! > să seacă cin 
zi în zi mat urnit. Pr.n 1 ibi- 
rea vierea.,ei noastre, len-t li
nca a icu-jit, sa provoace o 
scad re In ca oi re a ro iucjei 
până la 5 boo ) tine zilnic

Desigur c i am luat imediat 
măsuri pentru lichidarea xe-

Cartea rusă
(Urmare din pag 1| 

stei slăbiciuni, In ui imele I 
z.ili producția de cărbune a 
atins iar (>7co -0.8 o Tone zii 
nic. In luarea acestor măsuri ani 
fost ajutaj de ( onfe erația (ie 
nerala a Muncii.

Noi' minerii ,vom p!e;a de!a

Tov. Mihai Mujic

acest congres cu angujamen ui 
că vom îndeplini t?i vonjjintrece 
cota ,de ,c irbuu* prevăzu ă in 
propunerii' Pai idiiiu. Cornii 
nist Roman. Aceas a în si e- 
cial pentruca să sârbă.uriin țe

Fapta demnă de toată laudă a 
unor tuncționari din Dobra K

Săptămâna trecuta tov. Ro- 
binson Negria c'ir coul ';coa- 
lei Dobra, a predat 'un jug r 
de pământ proprietatea .coa.ei, 
organiza,i i H.F.A.R., pcntr.i 
a-1 însămânța iar Idm 'jec lt i 
car’e se va strânge să fie aju
tate fam.l ile săraca d n comu
na și copiii din spit Iul Deva. 
Tov. ing: Aurel Ibuinitru, șe
ful R.E.A.Z.I.M, și tov, Ne m' 
tu loan fu.icționar dela <o.ol 1 
agricol văzând lip a bra.eior 
și a vehiculelor d 'muncă au 
pus la dispozi ia U.F.A.L. ul i 
oamenii ,i irac orul, pe tru a 
pământul să pcati fi 'însămân
țat.

Prietenul lOlaru loan i-a în-

Inști nțare
Consulatul General U.RS.S. 

d inorașul ( luj jaciuce la cuno
ștința tuturor rușilor lipoveni) 
și ucraineni, domi.ilia i .n jud. 
Arad, Alba, Bihor, Bra ov, Cluj 
Mureș. Maramureș, Năsă' d, O- 
dnr ei, Si jiu, Ș Iaf someș, 
Satu-Mare, Trei-.Șcaune, Târra 
va-Mare, Târnava-Mici, Turda, 
Făgăraș Hunedoara și Cine, 
care doresc islă se întoarcă în 
patrie - în [Uniunea 'Sovie ici,

- aceia trebue șă'se înregistre 
ze la of țcri SecțPÎ d» Repat
riere până la dita'de 15'1'ecem- 
brie a. c..

Ofițerii sus mențion ț vor 
vizita orașeF și 'comunei ce e 
mai populate din iRom'ânh în 
care există grupuri rnai mni 
de ce'ățeni originari din Rusia 
și LIcraina. J i

Toți rușii și ucrainenii carî 
din diferite motive nu 'vor pu
tea să 'se înscrie la ori erii susl 
menționați, trebue să se prezin 
te personal pentru îne^iitra- 
re la Consulatul 'General URS 
S din orașul Cluj* 1 * 3 * * * * * * * ii până ța data 
de 1 Ianuarie 1 )48.

noastră munc toate ocupând 
un >oi de prim oraln in 
conduceea orguntsma ut de 
stut, Editura „Ca tea Rusă" 
a realizat o serie de tradu 
cert din scriitorii soviettd 
cel mat reprezentativi, ale 
căror opere e-am regăsit 
In f ecare colț de cart suiam 
mal s s.

„Pe Donul liniștit" de 
Mihail Soloh iv, scrii orul 
rare a rtaliz >t această operă 
la 23 de ani, aemonstrănd 
o ma ură luciditate șl o pro
digioasă stăpânire a mate- 
rtaiu ut uman, pe care-l de
scrie cu o pu e>e de reda e 
ilustrând genial creator al 

, poporului sov etic rtpre-
I zemat în a.est neegalat ta- 

d lent.
„Un colhoz mll onar* de 

i P. Plucș, in care s> descrie 
i viața dmtr’un colț depărtat 
■' al Siber el unde m irea gos- 
I podărte colectivă făurtă de
3 mâini e țăranilor, realizează

prin râvna șt p'lceptna
omului s vtetic, nivelul cei
mat ridicat de prodLcție
care tndrrptățește calificarea
de mal sas.

„Democrația Sovietică" de
’ D. Z.sluvski, unul din ca
ii noscuili gazetari sovietici, 
j conține expunerea caracteru- j 
i. lui fundumental al oema- 

crațtel sovietice, rezutând 
din ma'lie înfăptuiri ale re- 
g'muiul sovietic, mente să 
spulbere toate calomniile lan
sate de reacțiune împotrtva 
celei mal avansate dtmo- 

t cruți! din lame.
„Tână'o gardă" de Altx. 

Fatr«v. „Că ierea’, Parisului" 
de 1 Ehrei bu>g, p’ecum șl 
mu'te ahe că'țl din Edtu-a 
P.C R, „Emmescu", etc. a- 
bo dând alte domenii de 
preocupare, au reținut aten
țiunea cerci tătO'ulul din toa
te straturile sonate, atent 
la cuceririle culturii sovietice.

Slujind acel om care c- 
cuoâ azi a șasea parte a 
lumii, reprtzentând forță 
pașnică cea mat de seamă 
tn l’ipta nouilor democrații 
șl a tuturor popoarelor lu
mii ceipu o pace durablă, 
pentru bunăstare șl progres.

M. Mih.

Consulatul General URSS se 
află la adresa: orașul 'Cluji str. 
Moților nr. 18 și primește în 
audiență zilnic în af ră c’e Du
minică între orele 11—14.

angajăm să îndeplinim 
propunerile P. (V R,
miniștrii cari au avuns acum! n 
guvern, în urma flecari libe
rărilor.

Vorbind despre ne.eiti'ea 
colaborării 'intre munci-ori ti 
tehnicieni, vorbitorul spune:

,,ln ultimul imp, <â d am 
început in r’adevâr sa colabo 
ram cu tehnicienii și când am 
dat și tehui.ieador ajutor r e 
rut s'a văzut o imbună.ă.ire n 
muncă S'a văzui inir'nd var 
că, ajutorul daț Ide noi ie ni- 
cienilor a dus la org niza e > 
muncii, la rSart.zi ea bra,el r 
d muncă, în așa tel ca munca 
sa devină, rentabilă, țro. ui ia 
sa crească ș* noi 'să tragem 
foloase în urma ace ,t ii'fapt.

In ceeace iprivfl.te In.incle'ie 
aur, furturile de acolo sunt O 
manevra a deacju ii c caută 
să 'pună 'numai pe spinarea 
muncitorilor furturile de aur, 
în timp ge ei, bandijii furau cu 
zecile de țkgr.

In numele Imun itoriniu mi 
nere ne 'luăm ; ngaj mei.t > 
în fața Congri sul. i ci s t n 
depliniin și tapoi £".i luptăm! 
pentru depășirea programu 
lui 'de producție at it de aur 
cât și de cărbune. I

sămânțat t r mwd sămân ța i e- 
cesară, care a fost cumgărală 
din banii colectaj de U.F.A.R. 
iste.

Asociația UFAR din ace stă 
comună mulțumește iov. Ro- 
binson Negrila, 
și tu.uror celo. I 1,1 pentru mun
ca pe care au depus-o.

înștiințare
Consulatul Cei erai URSS 

din orașul Cluj a^uce la cui.oș 
tință tuturor basarabe, ilor și 
nord-bucov i .e ilor domi ijați 
în jud. Arad, Alja, Bra.ov, l.i- 
hor Cluj, Săi ij, Șomei, Mureș 
Maramureș. Nă ă- d, O ’orhei 
Sibiu, Satu-Mare, I re -Șc i ne 
Târnava-Mare, Târnav -Mi ă, 
Turda, Fagă aș, Hune 'oara șt 
Ciuc, cari din (motive indepen
dent de voință ;n’au putu pleca 
după 28 Iulie 1.94o în Basarabia 
și Bucovina dc Nori și caie do 
resc să se întoircii in patrie 
aceia urmează să |se înregist e 
Ze la ofițeri (Secjiei de Repa
triere până la datațde 1?, Decern 
brie a. c..

Ofițerii sus menționați vor 
vizita orașele și ,comunele din 
România in care lexista 'grupu: i 
mai mari originari d n 'basara
bia și'Bucovina de Nord.

Toți ceă,e.i di î Basarabia 
și Bucovina de Nord cari din 
diferi le motive nu Ivor putea să 
se înscrie la loîiierii'suj'rre iți j- 
nați trebue să tse prezi te per 
sonal pentru înscrierea li Co - 
sulatul General URSS du ora
șul Cluj, până jla data id(e 1 Ia
nuarie 1948.

La înregistrare, fiecare cap 
de familie trebue să prezin e în 
scris o explicație a cauzelor ie 
l-au împiedicat pe el și familia 
să se întoarcă înipafrie.

Consulatul Gene al URSȘ ^e 
află la adresa : iorașul 'Cluj, str. 
Moților nr. 18 ,;i primește zii 
nic afară de Dumi u’ci, între o- 
rele lî—14.

— Urmare dla pag. 1 — 

zarea celei mai severe eco
nomii.

Exercițiul bugetar 1948— 49 
realnente democratic și echi
librat, va fi asigurat printr'o 
structurală reformă fiscală care 
va stabili criteriile și metodele 
juste de impunere pe baza 
piogresivității veniturilor diver
șilor categorii sociale șl sim
plificarea legislației fiscale și 
a apăratului fiscal. Regimul in
stituțiilor anexe și al regiilor 
cu caracter de producție care 
stau sub controlul departa
mentului, va fi astfel asigurat 
spre a contribui eficient la a- 
coperirea sarcinelor bugetare, 
cu înlăturarea anarhiei care 
domnește în producției și în 
distribuirea produselor acestor 
instituții pe drumul dosvolră- 
rii și propășirii lor în slujba 
promovării cerințelor celor ca
re muncesc.

Nu trebue pierdut o clipă 
din vedere faptul, că datorită 
caracterului imprimat de con
ducerea tătărăsciană a depar
tamentului, massele largi popu
lare au privit cu neîncredere 
politica financiară servită de 
o parte dintre funcționarii mi
nisterului, care n'a reușit să 
se rupă de spiritul și metoda 
vechiului regim corupt asu
pritor și exploatator.

De vorbă cu cititorii |
llodor Carol con Rapolful 

Mare. Ani primit corespon
dența sesizând organele com
petente care vor lua măsu
rile cuvenite.

Importante cantități de mărfuri 
distribuite de Incoop. jud. nostru

BUCUREȘTI, 14. (Ager- 
pres). In ultimul timp INCOuP 
a mai distribuit federalelor 
Gorj, HUNEDOARA și Ialo
mița alte importante cantități

De vânzare
Palton bărbătesc

talie mij ocie 
CROITORIA MENDEL 
Str Mihai Viteazul r.r. 2

Uzinele Metalurgice din 
Copșa Mică și Cugir 

livrează prompt dlo depo
zitul p ooriu din București, 
Calea Victoriei Nr. 1 6, te
lefon 3 — 4i;03 și 4—34,78 
direct comerclanților și coo
perativelor următoarele :

Tuburi de vânătoare, car
tușe de vânătoare, capse 
Gevelot, alice, precum șl 
scule de )ăcăiuș?rie ( Iești 
patent, chei franceze chei 
tubulare, etc.) scule de 
preciz'e și iDstmocente de 
măsurat de precizie, șub’ere 
și micrometre. 1—5

Iată ceea ce impune cad
relor Ministerului Finanțelor o 
nouă atitudine care să atragă 
stima și încrederea poporului 
prin cinstea și corectitudinea 
lor, prin înlăturarea din rândul 
acestora a elementelor corupte, 
necinstite sau sabotoare, cu 
convingerea, că toate străda
niile vor trebui canal zate pen
tru îndeplinirea marilor sarcini 
ce stau tn fața departamentu
lui, în permanentul efort al 
poporului nostru pentru asigu
rarea păcii și lib rtății, pentru 
cucerirea bunristări v itoare.

înțelegând, că de contribu
ția patriotică a tutu or forțe
lor democrate, a presei și a 
omului simplu, dar conștient 
de datoria ce»i revine alăruri 
de ceilalți fcctori în descope
rirea, semnalarea și combate
rea evaziunei fiscale, depinde 
într'o mare măsură consolida
rea finanțelor noastre publice.

Realitate menită să d.că 
la ieftinirea vieții și la crearea 
de fonduri pentru susținerea 
instituțiilor care servesc săi ă- 
tatea, cultura și asistența pu
blică, a căror prooășire trebue 
asigurată pentru folosul celor 
mulți, pe drumul creierii unor 
premize sănătoase în efortul 
de cucerire al unor noui con
diții de muncă și viață.

Mihail Mihuțescu

SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R.

de mărfuri în bumbac țără
nesc, pânz turi, stofe și pos
tavuri, încălțăminte, ciorap- 
tricotaje, sare, zahăr, chib ii 
turi, cue, găleți, furci și alte 
unelte.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se j r m°sc la 
administrfț'a ziutului in 
localul Prefecturii

Ii—jcnjri ...
îi SĂPTĂMÂNAL REVISTĂ :i
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j- Toata evenim’ntele de po« i: 
:: lirică exte nă și evenimente e •• 
:: vieții Internaționale, tratate •• 
•; de cei mai de seamă scrii- :i 
•; tori și ziariști SOVIETICI .. 
Șj Prețul unui număr Lei 15 :::: _______________ ;;
îl Se găsește la L'btărra ”
:: „CARTEA RUSA- ••
•• Calea Victoriei Nr 4'2 ț;
;; Cereți condițiunile de abonament •• 
H •»<* PENTRU PROVINCIE H 
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Declarațiile tov. ANA PAUKER la instalarea sa
în fruntea J^.inîsleruluâ de Sxterne

llraitr» din paj l-a

14 divizii române jti pe fron ut 
antilii lerist oonstitue cel mai 
puternic argument în favo.rea 
primirii Român ei în rândur le 
O.N U. L |

Cu toate acestea datorită'ie- 
■istenței depu e de 'unele state 
nise lefuza ace.t jlrep, Ro 
mânia nu va (obosi sa’rc vei di e 
acest drept, după cum țari m a 
stră este interesată în stabili
rea unei păii trainice'ți drep e.

Vorbind despre ieliți.l_‘ cu 
străm’ăiatia tov. Ana ja spus:

Relațiile de strînjt țrâ.eiie 
eu U.RSȘ consti ue iu d men 
tul întregii politici externe a 
Statulm Român demo.rat, po
li.ică d- pice m Jepencfm.ă
națională.

O strânsă comunitate de in 
terese și năzuinți ne ’leigă de 
țăriledemow te ci î ve i ă a ei 
noastră-Jugoslada, Bi f,aiia, U, 
Ungaria, Cehoslovacia. Poloni', 
Albania.

România democrată înțelege 
să fie factor ac iv al luptei'anti- 
intpeii .liste dusă de țăr 1 de
mocratice în frunte cu'U.R.S.Ș.

Țara noastră— și-a închei it 
cuvântarea șa î's oiică Iov. Ana 
—vreu o colaborare cu loa'.e 
țările care la rândul lor se în- 
eadrează în lupta lanti-impefiălT 
stă și nu va tofera ca reia iile 
dintre ea ‘i oricare din re Urile 
străine să .se bazeze pep'.asafila, 
tea față de aces e țări.

Entuzias'e aplauze fi ova n 
au subliniat numeroase pasagîf 
din discursul tov. 'Ana Pauker 
«are a primit numeroase buche 

te de flori’fdi.a par ea dife 
ritelor organizații.

A luat apoi cuvân'uUd dl. 
Petru Groza care a 'sublimat de
osebita semnificație a numirii 
tov. Ana în frun.ea Ministerului, 
de Externe,.

Muncitorii jud. Hunedoara 
salută numirea tov. Ana 

Pauker în fruntea 
Ministerului de Externe
Numirea noulloi miniștri, ■ 

provocat entuziasm io toată țara. 
Prin mii de telegrame, poporul 
muncitor salută iotrarea tov. Ana 
Pauker, Vasile Luca și Gh. Vasi 
lichi In guvern, la ă două din 
numeroasele telegrame trimise 
tov. Ana Pauker de muncitorii 
din județul nostru:

Muncitorii indonezieni 
vor lupta uniți împotriva imperialismului 

Un mare meeting al sindicatelor din Indonezia

JAKARTA. — Un impu
nător meeting al lucrătorilor 
a f st organizat la Soerakarta 
d'- Sindicate și de Partidul 
Comunist Indonezian cu pri
lejul celei de a 30-a aniver
sare a Marei Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Lucrătorii au venit la mee
ting cu lozinci și pancaitecu 
inscripțiile: „Trăiască Uniu
nea Sovi. fică ■ bastion al de
mocratici! , „Toți sâ ne ridi
căm în cortra reactiunii“. „Să 
Întărim ur Pat a clasei mun
citorești din întreaga lume!',

Vă dorim, iubită tovarășă Ana, 
spor la muncă!

Telegrama muncitorilor din 
Petroșani șl din Valea Jiului

Muncitorimea din Petroșani 
și din Valea Jiului, salută cu

Tov. ANA PAUKER

entuziasm șl mare încredere, 
numirea Dvs. ca ministru al 
Aficerilor Străine și Ișl la an 
gajtmentul de a vă sprijini în 
toate acțiunile ce le veți între
prinde pentru întărirea legătu
rilor de prietenie cu U R S S> 
și celelalte țări democraticeTOV. VASILE LUCA 

a luat măsuri să se 
facă plata pensiilor

Ministerul de Finanțe a luat 
toate măsurile c« cu înceoere 
de Luni 17 Nov. a. c să se 
plătească pensiile pe luna 
Noemvrle integral acolo unde 
ele s’au recalculat deja după 
stabilizare.

Acolo unde nu s’au recal

ȘTIR! SCURTE — ■. — I
Președinția Consiliului de 

Miniștri comunică.
Azi, 14 Noemvrie 1947, 

Consiliul de Miniștri s’a 
întrunit la orele 12 sub 
președinția d lui Dr. Petru

.Suntem în conira ațâțători
lor la război",

Alimin, unul dinte șefii miș 
cării muncitorești din Indone
zia, a vorbit la acest meeting 
despre importanța Ma fi Re
voluții Socialiste din Octom
brie, despre rolul Iu: Lenin și 
al lui St lin în formarea sta
tului sovietic și despre vic
toria socialismului in Uniunea 
Sovietelor.

Aimin a Cerut lucrătorilor 
să sporească și mai mult u- 
nitatea lor în lupta împotriva 
imperialiștilor.

iubitoare d» pace, d« mutând 
și luptând împotriva imperia
liștilor, provocatori de rizb i.

Vă dori n, iub ia tovarăaă 
Ana. spor la muncă pentru 
binele țării noastre

Telegrama muncitorilor și 
cetățeni or din Hunedoara 

adresată tovarășei Ana: 
„Muncitorii din U F H. și ce

tățenii orcșului Hunedoara, adu
nați azi 8 Nov. a. c. pentru a 
In-ugura prim* policlinică a în
treprinderii noastre, ca recuno
ștință pentru lupta re ați dus o 
pentru binele clasei muncitoare 
șl a poporului, convinși fiind că 
în sarcina pe care o aveți c» ml- 
nirtru al Atacerl'or Străin-, veți 
lupta liră odihnă pentru binele 
patriei noastre, vă trimit c«)e m»i 
sincere felicitări și suntem aiguri, 
că veți accepta ca ace<t locaș pe 
care 1 Inaugurăm să poarte nu
mele Pol clinica „Ana Pauker".

Totodată ne luăm ang.jamen 
tul de a lupta uniți, cu cea mai 
mare hotărlre pentiu a vă spri
jini In munca grea pe c»re ați 

^primit-o.*

culat, operația recalculării va 
fi terminată până cel târziu 
la 15 Dec a. c, astfel Ca 
pensiile să fie plătite pe mă
sura recalculării.

In C a ce privește restan
țele, Ministerul Finanțelor t xa 
minează posibilitățile de a f. 
plătite. 1

BUCUREȘTI 14 'Agerpres) 
Eri a avut loc Ia (Minis erul In
formațiilor instaTrea Jjov. de

In ciuda avertismentelor U- 
nfunii Sovietice, state e care 
fac parte din O ganizaț a Na 
țiunilor Unite au î igăduit încă 
odată mașinii de votare să 
funcționeze

Adunarea Națională a Na

ATENA. 14 <Agerpres> 
Telepress transmite:

Vicepreședintele consiliului 
de miniștri, Tsaldaris, a infor
mat pe ambasadorul britanic 
în Grecia, Norton, că deca

Groza. S'au examinat și 
rezolvat lucrări curente.

«
IERUSALIM. La Ierusa

lim s’au produs Joi noui cioc
niri, Un polițist britanic a fost 
omorît și un altul grav rănit, 
Deasemenea 17 soldați brita
nici au fost g^v răniți,

*
LONDRA. D. Dalton, mi

nistrul de finanțe britanic, și a 
prezentat Joi demisia. In locul 
său a fost numit d. Stafford 
Crips.

•
BUDAPESTA. Adunarea Na 

țională Ungară a raîi.icai tra
tatul de comerț și i aug țieam- 
garo-sovie ii. 1 en ru vi ucaiei 
ședință a Adunării Naț cn le 

este programată naționalizarea 
băncilor.

*
MOSCOVA. — ,In ziua de 

13 Noembrie, N. Svernic pre
ședintele! [ rezidiumu u. Sov e 
tulul Suprem ^1 URSS alin.Ut 
la Kremlin pe iui astrul pleni
potențiar ț i ,iruri sul extraor
dinar al,Danemarcei în Ui.iunea 
Sovie ică, b:aie .i-a prezentat 
scrisorile de .acreditare.

GRAVE INCIDENTE
IjA IWAM8I1.IA

Mulțimea eliberează pe doi sindicaliști arestați
MARSILIA. — VElente rna- 

nd i-.stațiunl au avut loc 
MF-rCuri la Marsilia

S’au produs Incidente mal 
cu seamă h consiliul munici
pal, care și-a ținui prima șe
dință; publicul câre m n festa 
a trebuit să fie evacuat șl, în 
cursul învălm.Aș-lil ce a ur
mat, vreo ztce peisoane au 
fost rănite.

Pe de al<3 pirte, cu prile
jul judecării unor tin<-ri sii- 
dicalis'i,. arestați în cuis ti ma- 
nifestațlunil îmcotdva majo
rării tarifelor tramvaielor din 
Marsilb, mulțimea a năvălit 
în sah tribunalului și a înles
nit fuga a dui din cti trei a- 
cuzati

Iugoslavia cere Statelor Unite 
să i restitue aurul

WASHINGTON. 14. Mi
nistrul de externe jugoslav, Si- 
mici. a prezentat eri ministru
lui de externe al Statelor U- 
nite Marshall, un memoriu prin 
care cere restituirea aurului 
Jugoslaviei în valoare de 56

Razie economică în Capitală
BUCUREȘTI. 14. (Ager- 

prek)- In Caoiială a avut loc 
6 mare razie a cont1 olului 
economic la magazine. Au

Tov. MIHAIL FLORESCU
Secretar General al
Ministerului Informațiilor

Mașina de votare la 0. N. U. a fost 
din nou pusă în funcțiune

Decapitarea inamicilor
„Un vechi obicei grec“

In urma acrshr incident», 
d ich-rij, marinarii și munci
tei ii metalurgisti șl c i din li 
dusiria construcțiil >r au decla
rat grevă Ii semn de protest.

■
PARIS. 14 Iu urmi msnifeate- 

țiilor ae au «vut loc reremt la 
Marsilia, guvernul francez b h«- 
tlilr sft trimită In oraș importante 
forțe armate. To u;i, greva do 
chirilor și marinarilor împotriva 
■ 'nimpirii vițfii continui, alltn- 
rându te la «!• șl muncitorii din 
alte industrii.

Cu prilejul itistalirii nonlnf 
e'n'iliu aomunal. au avut lot 
manifestații cu ocazia cUhora ma- 
Blfeilanț 1 au smuls drapelul a- 
meric n arborat la fa|a orimirlek

milioane dolari, ce se afli în 
Statele Unite.

Acest aur cons’itue rezer
vele de aur ale Băncii Jugo- 
slav ei și a fost trimis în Sta
tele Unite în momentul inva
dării Jugoslaviei de către ma
pele germane.

fost controlate 360 magazin» 
iar 17 proprietari de firme ai 
fost reținuți pentru cerce
tări.

putat Mihail Florcscu ia por 
stul de Secretar Ge,;ierafațt|jsț 
partamentulat

țiunilor Unite a aprobat Joi 
seara înftinț rea unei așa zis» 
f,adunări mici" f pt care, așa 
cum a arătat Vâșimk1, aduc» 
o serioasă lovitură cooperării 
internaționale și cauzei păcii.

pitarea inamicilor uciși est»
„un vechi obicei grec.“

Totuși, a adăugat el, a* 
fost date instrucțiuni interzi
când soldaților greci decapita
rea democraților capturați.

Imprimeria JlJ , M.rtdj^ra IXv» 79?—1947,


