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CONDIȚIILE UNITĂȚII 
DEPLINE SUNT CREATE

Elaborarea Platformei 
titlului Unic Muncitoresc 
•kează un însemnat eveninirni 
î« istoria politică a Româ- 
*iei.

Însemnătate.’ acestui eveni
ment constă în primyl rând 
1h faptul, că el ne indică aju- 
■ul înfăptuirii deplinei tin răți 
•rganizatorice, politice, și ideo
logice a clasei muncitoare din 
țara noastră prin crearea Par
tidului Unic Muncitoresc ară- 
lându-ne, că toate condițmnile 
■ecesare înfăptuirii acestei uni
tăți sunt acuin creiate.

In al doilea rând, stabilește 
Înaltele principii ce vor sta *a 
baza noului organism pol tic 
al clasai muncitoare, și tra
sează sarcinile imrdiate ce 
revin acestui organism în lupta 
pentru consolidarea nouii de
mocrații populare din Româ
nia și grăbirea desvoltării spre 
socialism a țării noastre.

Pentru cetățeanul ob'șnuit 
să privească desfășurarea is
torică a evenimentelor politice 
dela noi și de peste hotare 
prin prisma dreaptă a realități
lor, apare limpede că creiarea 
Partidului Unic Muncitoresc 
era mai mult decât o arză
toare dorință a oamenilor mun
cii sau a unor conducători 
politici.

In actualele împrejurări po
litice, când lupta dintre forțele 
reacționare imperialiste și for
țele democratice anti-imperia- 
liste devine din ce în ce mai

Pdr» 
mnr»

acută, pentru îctărlrea fron
tului democratic anti-imperia- 
Iist închegarea deplinei unități 
a forțelor muncitorești apare 
ca o necesitate imperioasă 
pentru păstrarea independen
ței și suveranității noastre eco
nomice și politice.

Vedem cum țări ca Anglia, 
Franța ș. a., unde agenții trac
țiunii ~ elementele socialiste 
de dreapta — reușesc să ză
dărnicească unitatea de acțiune 
a clasei muncitoare, cad ușor 
victime ale imperialismului an- 
glo-american după care cea 
mai cruntă mizerie și teroare 
se abate asupra masselor mun
citoare din aceste țări.

In țara noastră, forțele re
almente democratice având 
frunte muncitorimea unită 
Frontul Unic Muncitoresc 
reușit să realizeze o serie
importante cuceriri de ordin 
politic și 
au creiat 
lități de 
poporului
ceriri au aș zat clasa 
toare în fruntea vieții noastre 
politice asigurându-i o poziție 
de prim ordin, dar care in
cumbă noui și mari răspun
deri noui și mati sarcini ce 
nu pot fi realizate decât prin 
mobilizarea tuturor forțelor 
creatoare ale poporului.

>Creiarea Partidului Unic
C MAG0ALIN
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economic, cuceriri ce 
noul și largi posibi- 
liberă di svoltare a 
nostru. Aceste cu- 

munci- i
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■ fosele șa șosele ■‘ounueiețli
■> Q lucrare ale ma»! proporția; podul

ța tti^’unîa deQu «bxuirdaț

■ Sostl»âU'«'de L-nsstntu

Cine a strsbâj uf tnai acum 
un an șoseaua n (1 maD c’te, 
venind dinspre Sebeș A ba 
duce la Ar^d, tar acum o 
„bite*' din nou, consfa'â mari 
transformări su;v nite acesttia 
în tâstimpul seu s.

In locul drumu ui cu hârtoa
pe și gropi d>n re.u vC 
terne azi o șosea trainică
asfaltul neted și îmbietor la 
drum, — sau în Ltul. • p r 
șantiere întinse se luue 
de zor la construi.ea unei 
fel de șosele. ■

„Sosele“ î uedeze...
încă e proaspjă in min ei 

mul.ora amintire A una. efui sc rt 
dai financiar săvârșit v e di- 
tre guvernul maats. d n 1331, 
prin acorda, ea concesiunii eon-

struirri șo$e'elor în țara noa
stră miei soc e ățl 1 uedeze.

Anii de război mai cu sea
ra». au ară-rit 'cât d.‘ mul. ,a

I R.
(CoatiDoar* In pag 3-a)

Importante cantitMi de 
porumb urmeză să so
sească în jud Hunedoara

Ofic'uf Economic Jud t^Mi 
a primit o tete gr a mă drL Mi
nisterul Industriei și Comerțu
lui prin care repartizează Ju
dețului nostru 1.190 000 kj. 
porumb pentru popufața d>-U 
orașe și 2.500.000 kg. pe ulm 
populația dela sate.

Această cantirate urmeană 
să sosească din Județele hle- 
hdmți. Caraș ți Dolj.

Noi venim de astădată să învățăm dela voi!
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u

‘ I« 
zi 
ast-

>

Impresii dela Congresul General C.G.M.

Desvoltarea mișcării sind’cale

declară zlalstul francez Roland Diquelou 
redactor al ziarului L’Humani.e

Vizita unor 
gazetari streini la Deva

I

Ossp«ți st âinl ikegl p’parului nr ncitor din ța'a no?«'ri. 
neiu vizitat jud (ui. Gazetari ai ponorului francez ai Elveției ți 
aliatei noastre Cehoa'ovaci care au part cipat la judecarea proce- 
sului conducători or fostului P N Ț. au ținut să cunoască nu nu
mai lupta poporu ui român pen'ru distrugerea din râlâC'ni a ult< 
melnr rămăvțe fasciste *i reacționare ci șl cum trăeș’e și lucrează 
acest pooor de muncitori și țârari, să vadă și să irmți chiar — 
după cum au declarat a< i săși — cum iși consolidează el de- 
mocr ția popula'ă cum iși c'ădește viitorul ■. societatea socialistă.

Pe”tru a cunoașts cât mai temeinic problemele pa ca>e Con- 
qrpsul General al Sindicatelor Unite urma să ie dezbată nentru a 
fi in curent cu anal'zarea muncii sind cale, cu frământă i'e ș< an 
gaj.imentele oamenilor muncii din țura noastră — ca la rândul său 
să le poată înfățișa m»-sseor în slujba cărora stă, ziarul nostru a 
trimis pe unul din redactorii săi să as sie ia lucrările Congresului,

Oreot urmaie începând cu numărul de azi. „ZORI NOI" va 
reda cititorilor impresii drla acest Congres asupra problemelor 
desbătute si analizate, a importanței lor pent u poporul nostru, a soi 
ritului cu c»re s'a făcut aceasta și a sarcin.lor trasate pentru viitor

Timp de 4 zile, dela' 10 la 14 
țțoeinbrie mlUiicitorit 'și în-) 
telectuai — ,barbați și fem.j 
— adunați la București sub cu 
po'.a Ateneului Român, repre- 
aentând pe loame ii mui di h 
Congresul General al i .dicate- 
lor uni.e d.n țara noastră, alt 
luat în studiu -probleme e d|ei 
bază aîe vieii noastre n ționa- 
le, ca 'și ceie ce privesc I aCea 
lumi, apărarea și conso'.id iei 
ei. întărirea frontului ideologic 
de luptă a? cefor ce munce q 
Cu un ;efort deo.ebit, ace t<3 
probleme au fost desbatutj șî 
analizate cu profunzime și ma
turi.a.e poli ica. ' i

■Nu ne vom iopri asu ra as
cetelor sau a atnosf'.rvj de 
înal.ător enturiism în care să 
deschis și Idesfâșurat Congrei 
•ul. Ar fi greu de așternut ț reț. 
hâr ie entuziasmul ți căld ira 
cu care congresiștii au întâmpî 
nat pe conducătorii lor, sautbu-i 
curia întipărită 'pe fețele tu
turor ce.or prezen,i pe t u v c 
toii le for,elor 'muncit re ti, a- 
le democrației românești îi c i 
trei ani de libertate câștigată 
prin lupta 'lor și sprijinul ma
relui vecin și pnie.e^i dela Ră
sărit U.R.S Ș.

Vom înce ca însft ‘să pTezen 
*ăm problemele destătute, <pi 
ritul cu care au fost analizate șl 

concluziile la c re s’a ajuns.
Pen rucă ace.t al doilea Cort 

greș al C.G.M n’i fo.t gene
ral numai prin faptul că la iei 
au participat delega ii muncito 
rimă mânu le șj ]i.itelectua e 
din întreaga țană, ci mai cu 
seamă pen rucâ el a cuprins' 
în lucrările sale toate prob.e- 
m-ele in.eresând viața poporu
lui nostru atât pe plan intern 
cât și pe plan inter îațional, — 
prin semnul sub care s’a ținut.

Ana'iza 'muncă și luptelor 
mi,carii sindicale îi ca rată n, 
efortul una..im al pop.rqlii, 
realizările și victori »e objnute 
și, prin lumi.ia acestora sar
cinile ce revin, ca și p rs ecti 
vele democra iei popul re ro
mânești, au preo. upat îndea
proape pe congresi.ti.

In rezoluția primului Con
gres General, se stabil se ca 
bazit a mișcării sindic.le uni 
iatea Indestructibila.

Și această analiză a avut 
o concluzie fericijă. Penlru.ă, 
prin urmărirea permanentă a 
liniei trasate de'Congres, în ceii 
aproape de trei ani care au 
trecut mișcarea sindicali 'din ța 
ra noastră s’a întărit și cfi?’vol 
tat conținu.

Aceasta a putut fi posibil n 
primul rând datorită țj itățij 
dintre comuniști socialiști, 

Datorită situării lor pe aceleași 
baricade, mișc rea rincic li s’a 
putut hre.e ;ta h aces1 iCo gr s 
cu un efectiv ție m mcr. inai 
mare decât înnoitul numărul, i 
avut la Congr s din I nuarie 
1945. In jurul acestei unt.,,1 
s’a născut și Loisolijat u i tea 
sindicală. Ea a fo t moi rul c 
țiunilor și luptexor duse pen 
tru cuceri ile cu car. azi nri; 
carea noastră si idic lăzse ; o te 
mândri, stând ca exenplu ; en 
tru muncitorimea mukor alte 
țări.

„Deși avansați în unele p;!\'n 
țe noi muncitorii un^ur. ’amț 
avut și avem de invă.at multe 
aela mișcarea muncicore 
din România” ;— fpu.iea tov.

I. Rusneac

— Continuare in pag 3-a —

Premierea prietenilor Scântei u 
evidențiați îri munca de difuzare

DumiDe'’ă 16 Nov. a. c. s’a 
cRsfâjvrat in sal* cirnmriog a- 
fului „Pr greșul" din Deva pre- 
ini rea t lem« ntelnr evt-l< nttale ia 
difuzarea ziarului „Scânteia".

In cuvântul de deschidere dl. 
Procuror general Stroescu prețed. 
Filialei D va a Asociației „Prie
tenii Scânteii' arată scopul 
acestei Asocisții de difuzare a 
ziarului, a imnlare de abonamente 
si r rganiz r»*a de șezători ți con 
feririțe. ară ând apoi activ >a’ea 

I dusă del» 7 Sept a c. când a 
fost iofiintată până lo poieni, 
specificând că in acest răstimp 

I numărul membrilor s’a urcat dela

Duminica tt Noembre a. c, 
o delegație de ziariști s ră r.i 
compusa din Ro’and i i u lou, 
redactor al organului P-rti u- 
lui Comunist rran.ez, ,,L’Hu- 
manite” Elmut 'Levier, redac- 

♦nr a1 nrpfanul'ii P^rtidu ui nmuni^t e- 
hoslovac Rude Prato; I ommi 
que Desanti redactoare a revi- 
st ei franceze, j,(a Ac'.ioi” și 
Pierre Nicole redactor t aor 
ganului Partidului 'Mun ii din 
Elve'.ia „li Vo x Ouvrere ’, ,n 
soți.ă de tov. Ion M.hă lea::u 
din corni e.ul sindicatul ti Zia
riștilor din București și un ce- 
legat al Minis e ului 'Informi- 
țillor a vizitat Valea Jiului.

Spre seară o.aspe i. ai sos t 
la Deva unde au tori primi i 
de p-rimarul orașului d. Popa 
Adrian, de reprezem. nu i a ti 
dului Comunist Român tov. Du

21 la 303 si dau făcut 610 ebo 
namente numai in ora$ul Deva.

După aceasta turul pr< d i«t< a 
Organizația C&lan primește sti
mulent un drapel roșu cu insig
na Asociației. Premiul 1 Iu es'e 
acordat d lui Bălfoiu Al'xardru, 
premiul li d l Lupu C tin, dela 
Ca'an gi premiul 111 dl Dsn Nico- 
lae dela CrRcior. Pr» miile c n- 
stau din că ț ca Opere ale Iul 
K rl Msrx »i Istoria Partidului 
Comun'-t (bo șeri ] al U R S. S. 
și câte o tns gaă Pe lângă a- 
ce«>?a sau d^toserlede merționi.

Fes'lv tatei a u-t sfârșit prin- 
tr’un program ai fistic reușit. 

dubi Andrei și Lrxir Simlon, ca; 
reprezentantul p.c ci Locale lor 
B. Someșfeleanu r>

La ina^a p'crită de primarii 
orașului la car. au particip.t qi 
d. ministru al coopera,iei Ro- 
mulus Zîroni d. pre.e t al ju
dețului 1. Priscornic și câți a 
deputați ai Tron.ului 1 I gări
lor aflați în localiute a lu.f 
primul cuvântul d primar ore 
și a expr.mat satisfacții de a 
pu ea saluta pe repr<_zenLn i> ■ 
devorați ai preiei lî.i Apu ,,<x- 
pr ntj :Ju-,i <.o îtingerea ci n.<^| 
gând in țările lorsafvor tăl/ri- 
ci viața de muncii pașnică a 
poporului r<imân pre um șfd >- 
rința de a trăi în f ățe cu tra
te popoarele iubi.care de pacte 
și l.bcrta.e.

Au luat apoi pe rând cu
vântul repreze.iian,i pie ei 
streine cari in cu.uiâ.i scurte 
au ți mt sfi-și exrrine siniță

| mi itele de .prie en e ță c'e w l»- 
| d iritate cu 1upta~mu ci ții re»- 
[ liMr.le copo.u.u- rz»mâ'.

Cuvântarea lui 
Roland Diquelou

Sunt bucuros d? a mă alia 
I în Rom.m na ca sol al i r niței 

dela care jși poporul ronrâ i a 
preluat iredi,ia lup ei itvoțu- 
ționare din 1789.

Deastâdată insfi p i ve;in« 
să învățăm dela coi. Nu e te 
vorba de relorma'agra ă și ilte 
înfăptuiri ale legimului demo
cratic cunoscu.e fo. rt, b a. la 
no*, ci de o seric intrea^ 1 ț: e 
măsuri ale demo.ra iei po, ula- 
re din România și ț efe.re F.fyt 
ța se sbate să Ie p.i îA iM«- 
plicare prm greutățile pria au
re trece._______________

— Continuare »n pag. 2 a —



mantia! unic pentru clasa V-a secundară—EJiTAl DE STAT
(Urmare din pag, 1)

Guț rinzând în amanuii.imC 
desvolturea soce'ății puiă 1» 
ivirea creșTmmului 1 substi
tuirea așa zi/ilor barbari în r - 
stui statornici până a' un i de 
stăpânirea roma a ni 11 aiul e- 
ditat sub ingrij, rea ntnui g up 
de profesori, di.î Je a<ti da ă 
o deosebita atenție cui urii lo- 
rientale, acordând îm enu.at ea 
ee-i reviie civil za ie chi e e 
și încadreazi eve .im ut le po
litice în conjunctura fap elo. ' o 
d’al-econon ice, la locu. te 'nu 
Ic-a fost acord't 'pală ia um, 
în dauna resipect.irii adevărat i- 
fui șlin.i ic -1 1 f.res.ului ace
stei cerce iii.

Punând în c reul țic 'r'eririț‘a 
fui Bcniimîn Frank’i 1 dup 1 c - 

» re omul nu ieste decât 111 a- 
nimil const.uclor d ■ inel e, e 
stabilește că viața oameilor n 
societale „se bazeizj pe felul 

■ cumi își scot tirana din natură”, 
temelie pc c.re isel ■ ridică ce
lelalte forme ~i 'mart.edari a'.e 
vieții sociale

Felul Î11 care oaune ii și- u 
procurat inij oacelc ele tr i e'e- 
tennina medul io,r f'e ci iță, 
organizarea "lor so idi (ji 'ju- * 
ridică, sistemul pHi ic, crec'in- 
fele și idele lor. Istoria arata 
că oameiii au trecut p ii di e- 
rite stadii al* viyții soc ale. In 
primele începuturi indivizii au 
trăit în formi de orga iz re a 
comunei primi.ive 
s’au 
rea 
stă. 
ziu 
nea 
listă. Nouile organizări, evopia- 
te față de icele bli ia ntea lor, 
au fost cuceri.e 'jium i diipi lu
pte grele și îndelungate pur a- 
ie de popoare îrnpo riva asu
pritorilor concre i â d dorin a 
șt elanul straturilor populare 
pe drurrml continuului progres.

Trecând la studiul conti’gu 
Tal al Orientul! i im1 nuarni n ă- 
țișeaziă reali ăț'Ie fiecărui po
por în parte, cercetând rre r. l 
si populația, evoluția feocială ,i 
politică ,r< ligia sp^cu.t-ra, pro
cesul acestea dii iurmă ne m i 
fiind p rezentat izolat ide Teri nțe- 
le organi. mului în Imij ocul 
ruia se petrece.

Sunt studiate astfel £11 
tul critic și în lamina unor 
formațiuni judc'oa e încep nd 
cu aspectele vie,i oamenii >r 1 
primi ivi Egip ul despre cai® 
Herodot afirmă ca feste ,,un 
dar al Nilului” (cu ’organ za.i» 
lui tipic sclavagista Iși reali ă- 
țile care indică tou.i un rii.el 
ridicat de civilizație, ace;t po
por fiind printre primele din 
antichitate ia care au apărut 
scrisul, literatura, ș iința și ar
ta. Mesopolamia antică: 'Asiria 
cu organi area ci tehnici 'ți n i- 
litară marcând un nou stadiu 
în evoluția preocupărilor so
ciale și regatul Chaldeian crea
tor de cultură în 'Mesopoiamia 
eu literatura, l-geidețe și as- 
kirnomia ca știință inou în e- 
meiată Fenicienii și Evreii cu

tn ii t r u 
format ele le orga i'a- 
sociala, socie 1 ea scuvagl 
apoi cea feud'la, mai tjr- 
cea capiiiali'ta i 'în L .11- 
Sovi ică soielaei socia-

că-

lo- 
în-

Uzinele Metalurgice din 
Copșa Mică și Cugir 

livrează prompt din depo
zitul p ooriu din București, 
Calea Victoriei Nr, I 6. te
lefon 3-41/03 și 4—34 78 
direct comercfant'lor și coo
perativelor următoarele :

Tuburi de vânătoare, car
tușe de vânătoare, capse 
Gevelot, alice, precum șl 
scule de lăcătușerie ( Iești 
patent, chei franceze chei 
tabulare, etc.) scule de 
preciz'e și instrumente da 
măsurat de precizie, șublere 
și micrometre. 3—5

i Ie
de 

ist rice 
a legi or

aspectele lor rep ezentalive, di 
țin locul cuvenit lin preo tipu
rile manii;.l ilui. Pers a aitici, 
ocupând pl toul na i 11, Im'ia 
lumea acel.U cult al 'adevăru
lui c.'.re caracte i ează tiața ci 
spiritual 1 având la hâzii doc
trina lui BiUlb, u upa c re toți ia 
menii sunt egili ne renuri,ând 
insă 11 nirvana, ati udi e 'de 
pasiva renunța e ca a te i 'ică 
acolo unde exțloitirea ,1 do
minații simt c 1 ■ i Oir* și nu 
s’a ivit încă for,a c re să co 1- 
ducă lupta împotriva ace, or 
știri .și China cu contrarii., 
ci își au locul statorni 1 
mersul evenime ițelor 
pe c-ilea evoluției iși 
ei.

Insfârșit Grecii cu 
st:itului-oraș și a

I v igi te, cu 
lit r 1 jocu il p bl e 10 a 0 e- 
le 
tei 
va
Romami cu riiz.boiel • 1 >rrde cu
cerire și urmările aietcra cil 
minate Î11 lupă jnip nriva 10- 
ligarhiei r.ăsc al 1 s la i or și a 
țăranilor liberi, desvol area si-

ap-irația 
dem caii 

v i ița 1 ir ui

c

Deschiderea cursurilor scoale de cadre
VASiLE LUCA‘ din Valea Jiului

c.
In ziua de 6 Noembr'e a
2i avut loc la Pe ro mii de

schiderea cursurilor celei de a 
U-a serii ,a școalei de cadre a 
P.C.R., de .pe lângă (jomite.ul 
Județean Valea Jiul ii.

La deschilere .au luat par
te tov. .Car iu mire cu, de eg t 
al C.Q. al P.G.R,, tov, Feri ea- 
nu Qheorghe Se re arul sic iei, 
de Educație Pol.j ă, ov. Pio 
pescu Gheorghe, membrii Co
mitetului Jude.esn ,și lectorii 
școalei.

Au vorbit .elevilor iov. Ba- 
ternai Ti.beriu directorul școa
lei. care a arătat pe scurt in 
portanța școa'ei, tov. Feri emu 
Qheorghe, care după ce arată 
importanța ridicăr i nivelului po 
litic pentru .membrii P. C. R., 
pentru a £e ,pu.ea orienta mai’ 
bine în .munca practică arată 
în mod ,clir elevilor condi.iu- 
mie interne și externe în cmel

Mărfuri distribuite de Federala Deva, Cooperativelor din plasa Petroșani

Plasa Petroșani
Coop. „Minierul*

Petroșani
Petroșani 4 cMtune

Coop. „Cărbunele"

Denumlrea comunei 
sau a satului

II 70 | 178' | I 100'10[Î800| | | |300|IO|2| 10|

Coop. satului Petroțeni 4 cătune 1 s’a mal repartizat 81 șl 33vase emailate, 50 mașini nuci, Kalodoot 230, Finet 1C0, Combin 74, cămăși 84

Luprnl 1 I 1
Bărbătenii de Sus 307 40 5p0 545 92i 61 219 230 9 30 12 96 178 10 105 153 12 2456 12 9 5 2
Urleani 344 42 750 596 11 O206 137 250 9 30 15 104 178 11 114 167 13 2672 16 9 5 2
Câmoul lui Ne»g 133 20 ?50 233 399|27 97 99 9 10 5 44 178 4 47 66 5 1064 6 15 5 2
Jin-C<*ro« șH 255 33,750 452 765,51 2v3 191 9 10 80 178 8 83 12a 10 2040 5 9 5 2 300

Coop. M'mrul Petrila
Cimoa Pe'rile 18 239 414 28 100 103 9 45 178 60 5 1104 18 5 2 130

Coop, „Izvorul"
Livezeni

Livezenl 751 96 750 1049 2267 100 531 465 9 26 226 178 25 253 377 30 6032 30 18 5 2 670
Iscroni 383 49,500 683 1149 76 273 287 9 15 li4 178 12 173 toi I5 .064 20 9 5 2 400
Coop. „Bănfce>na“

Bănlța
Banița 173 24.750 305 419 34 125 129 9 15 6 56 178 5 60 86 7 1388 7 9 5 2
Crlvadia 68 1 1,250 114 204 14 51 51 9 5 2 24 178 3 36 34 3 544 3 9 5 2
Merișor 127 18 221 38'125 89 95 9 10 5 42 178 4 45 93 5 1016 6 9 5 2

Recenzii Vizita unor distinși 
gazetari streini la Deva

i inului birocrati
și piuă li >de c impune ea 
cudcrca 
ruin iți i Nomei 
ciet.'ții sclavagiste

ib Adrian 
ți 

imperiului i a do- 
expre ia so- 

— 11 line el 
aspecte cunoscu e, înamei li
nei noui faze jn desvoltaiei so
cietății omerejti: istoria levu- 
lui mediu.

Expunerea vie ți atrăgă
toare, întrebuințând exp e ii 
simple ce pot fi înțtle e de e- 
lcvi fac din acest m nual 
după cum conchide referați 1 
comisiui.ii M.E N — unul care 
corespunde ernțeorde ti.i, 

, 1 ale di lac ti 
p rip cele ș ii 1 i ice. 

are fa'

atât ț rin câh ăț 1 
ce, cât și

Ace=t vredn c înce, ut 
ce pire dintr un program m i 
vast cu cam Fdi uri 
înțelege să r i i e 
merită 
for p.romiță o- în 
ridicare

<’e S at 
r îi e co 'la n uă» 

a fi . u! 1 nia1. o 11.1 e- 
cțiunca de 

a procesului iiîllur i 
la nivelul dem i .' 11 u iivăru'ui 
științific și a criter lo ■ 1 1 , p eo 
cupând v;i oarca codă |a jo- 
r.oruh'i. Hujiiă cu /elan și e-

Mihail Mihuțescu

are loc .deschiderea școalei.
Din paijea elevilor a juat; 

cuvântul tov. .Mărculescii Tra 
ian care propune ca școala să 
poarte numele ,tov. lâ/a ile Lu- 
ca” întrucât țov. Va ile Luca 
în timpul .când P.C R. cri ,n 
ilegal.late adesea ta venit înfVa- 
lea Jiului ,și a indrumat munc
itorii ca usă lup.e pentru un 

trai mai Jjun.
Se hotareș'e ^a școah de 

cadre a .Comite ului Județean 
să poarte .numele de „Școala 
de cadre ,Va i.e Luca”.

Tov. Androne .Gheorghe a- 
rată că întrucât deschiderea se
riei II-a i Școalei de Cadre 
are loc ,în preajma sărbătoririi 
a 3o de ani deh Marea Re
voluție socialistă dm Ocom- 
brie seria ,11-a să se numească! 
„Octombrie Roșu”.

UNGUR POMPIL1U
cor esp

Doresc înain’e de a vă mul
țumi pentru pr.mi ea < kl fă
cută ca ipoi m 1 rmța să ‘rea
lizăm ceeace voi iți realizat deji 
în România.

Cuvântarea lui
Pierre Nicole

I Din feri ire jsunt în Elveția 
foarte mul,i care nu împirtă- 
șesc părerile t,re4e i ac,io iatțe< 
Dcaceea de-i presa'democr 4 qn 
nu este destul de , u ernic l ea| 
a făcut să se u mască m . f 
veția ca poporul r >m m a fost 
robit 4:1 tre.ut de imperiali tii 
intern, ,1 in erraționali. .,i j eu 
trucă in Elveția se găs« c o 
seri ■ de cap t 1 ?li cu i aii ca
pitaluri n R0111 11 1 <lasa mui- 
citoare Jeli iaci 
meniul să lupte 
nu subjuge diu 
român, aducând 
un serviciu nu numai poporu
lui român ci și pojtoru lui el
vețian.

Vă urc/ ci ț-ra dv 
linue pe drumul încep t în 
făurirea statului socialid.

,i ia angaji- 
<a ace,, ii ă

OU fjop irul 
p in aceasta

•ă ton- 
pre

a
i o

Cuvântarea lui
Elmut Legler

Simt o 'mare bucure de 
vă putea denumi alai ai 1 
ștri aceasta cu atât mai /mult cu 
cât poporul 'rn,'i ân a contri
buit cu sângele f ilar ăi' a le'i- 
berarea ța i. noastre de sub 
tirania hllb ristă.

Dar când, {vorbi n ,de Rdmâ 
nia nu ne gândim h Maniu și 
oamenii lui cari li tim ul c'u d 
țara noastră ’a căzut sub <is 
ma 'fascistă ,aduc u elogii li 
adresa lui Jdiiler și Musolini.

Sun'em Fea en e ei re un s 
cătoii pop. ru'u rpm n j e tru 
ajutorul pe caie ni-1 dă livrân- 
du-ne peste 2;.oco vagoane <e 
porumb m momcn'ul când ța
ra noastră tre_e prîntr'o grea 
criza af mentnă.

Vom acorda ."ții schimb tot 
sprij nul pe tru 1 dujralizuea 
țării d-voastră.

Cuvântarea lui 
Dominique Desanti

S’a întrebuințat în tre u. foar 
te des formula prieten ei tra
diționale româno-frun eze mai 
ales pentrucă capitaliștii frm-

xptoila cât nul 
țarii d-voa tra. 

sch m.

ce/j 5 p rata 
bine Ixjgățiile

Acum lucrurile 's'au 
bat Romltnij este o țară inde
pendentă .și !nu ,r a -ă-,i pu ă 
I rodu .ele la i poziția im|>e- 
rialiștilor trâini.

Deacea a eista e pre ie de
spre prietenia româ. o-.r •î.c.'/iil 
treime să cațe e un m u conți
nut: al furie eniei dintre mun
citorimea români i pzporul 
român care merg 'spre so u 
lism și muncitori nea i i epo 
iui france: cu tradi.a Iui/De lu
pta revoluționară ipie.itru o so
cietate nouă.

Să trai a că d ci rceasti îra- 
diție e j ne.enie ' i itre j.opo- 
rul romul ;i pop rui francez.

/

Soli ai popoarelor în num®
1.-  cărora m-m Vizitat, ci ț.fca- 
că înapoi cu experiența im .o- 
găți 1 hotăriți â n ormeze Hi 
iectiv opinia publică d n ță ie 
lor, conji.mii d pri t ace sta fi 
cunoașterc.i adevKru'.ui ce p;c 
reali.aț.ie din țira io ,diă i 1" 

frângere i ma'. j u ernidS a 
rclați.lor dnt;e 'pop are pie 
binele ome.nr.i progre i te.

Wlărfuri sosite la 
ederala Deva A

Fed raia dr Deva au 
mai s^sit în ultimul finp ur 
măfoirele cartifîii de măr
furi: 2000 buc, cJfi, 430»JCO 
buc. caele, 700 kgr. sârmă 
arsă, 14 000 kg. cuie, I 1 000 
kg tablă galvai.izalâ, 3 bic. 
tocătoare de rutreț, 2 buc 
tocătoare de sfeclă, 1000 boc 
furci 2O000 m. stamba. a- 
ceste mărfuri vor fi reDarti" 
zate acolo unde va fi necesar"

De vânzare
Palton bărbătesc

talie mij'ocie 
CROITORIA ME\DEL 
Sfr. Mihai Viieazul nr 2



Dealvl irtloi tării , W iralrae® I
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tOsl păgubii Sta'nl român prn 
aceasta „come puie”. <

Șoselele au fost de.upti 
asfaltul fi ud repede .în.auina
— în locul lui apirând Ci iii- 
ști* răni p-rovoua, e de t ece 
rea tancul il ar dar mai Ies r.e 
defectuoasa conslruC.ie, gropi 
le ala ': d • Li.ie <unu. r u ei'de cei 
ce bată ore iu această „șo ea”. 
Călătoria, dleveaea un chin pe 
„șoselele” sue.d^ze.

Iii judelui nostru a .eis a s’a 
putut veder în jurii .Cevei și 
mai cu seain i dela S meria 
»pre Sebeș-Alba., ici ti în par 
tea ce.ilal.A a județului, sp c 
Să vâr-.in.

...și șosele românești
Refacerei țăii' ,și'redresarea 

vieții noa ' re economice u si
tuat pe (primul plm i.e e .itatea 
reconstrucției șo c elor, a re
țelei noastre de circi 1 țiet, fe
rești ă. Pe„ e 'lob au în .eput ă; 
«e ridice 'șantier.1, sa se defc- 
chidlâ car ere, să se mu c a că, 
de zor pentru iml.eparCi re
lelor mo/.e..iri di.i ace st . di
recție.

Lucrul înainta cu vi ez;i.
Tot mai mulți I ilome ri de 

șosea au fost ,i sun. da,i în
că circulației. O șosea iiou.i, 
trainică, executată de munci
tori și declini ioni român'., cu 
concursul le.'or Joxie’.i i, ^la
te noul, experime ita.e la noi .îi; 
tară, cu 'mult succes.

Așa, în județul nostru a'iost 
făcuta șoseaua care diirr’o par 
te în alta slraba e Deva i n 
continuare spre Iii', la Sime- 
ria, dela iOrăștie spre Șibot, 
etc. .... ;

Dealungul șoselelor țării 
„Derubaif1 reconstruește

Cea mai mare pirțe afFucr: r.i 
lor de cons ruc.ii și refrce-e 
a șoselelor sunt 'execu ate d'.J 
către so ie a ea româno-sovie- 
tică „Derubau”.

Supe.ioriia ea lu r ri'or soc. 
„Derubau” asupra celor 'st ede 
ze e evidentă nu r.unai prin 
calitatea lor, ici și prin <emli 
în care ele sunt exeou a'.e. In 
locul fășiiior de asfalt a,, er- 
«iut la repezeală de s'ue Jieză,. 
te înti.id șoselele -con Oi -. a ,e și 
cu minuțiozitate construi e, ale 
„Derubau-lui”- Iar d al rje și 
văile peste care trieuia ;o ema 
și pe carp suedezii le-au Ii at 
cufti le-au g î 1 sunt azi înlă
turate prin ;nivea.ea sau ăeiei 
lor. ' ..... ..

La Simeria bun no ră a fost 
adânc taiită |0 rampă și Imai 
departe ridicata șoseau pentru 
a ușura tur a ea 'gi coborîidi a- 
tât a pietonilor, cât mai cu i 
seamă a vehiuolelor.

Tot la Simbria se lucreaz . . 
la înlăturarea n lor curbe se- | 
rioase premm Iși la înălțarea 
șuiul pasaj pesțd linia fer.tja.

0 lucrare de mari
* proporții

O lucrare d1 mari proporții
— Socotită drept ea mai măreț , 
lucrare de pe șoselele țări. —- 1 
<e execută acum la șantiereței : 
„Derubau-lui” dela Turdaș.

Puțini Sunt cei ce nu cu
nosc dealul înalt și peri ulos 
ți cotiturile în zig-zag deL ju 
«nătatea drumului dintre Orăș- 
ție și Turdaș. Tre erei ace;- 
<tora cerea multă atenție și 
prudență și nu puț ne au fost 
accidentele pe re.u e tecdo.

Iama mai aleși trtfcerei era 
rrea, de multe ori zig-zag-uiile 
iind Înzăpezite.

Când au început acolo lu

crările de refacere. ,,Ue ulnu” 
a întocmit un proect pin ru o| 
variantă, care să'înlă u e \ec' i 
le deficiențe. Pr. emil pre\e-> 
dea umplerea unii vai adăncț 
și crearea unui drum dre, t p( 
ste un deal, prin taiere Ulm.

Pentru aie sta era nevoe de 
o mișcare, de pun nt de mai 
mult de 5o.o o mc. de con
struirea unui mare pod 'de be
ton armat, precum și de alte 
mari lucrări aseinănătoa.e.

Zi d'e zi, 'acest proect a că
pătat și capăla aiații, | rin mun 
ca și eforturile >)n ense ale ini n 
citurilor, prin price, erei i cu 
noși.ițele tedin cie li'or ,i piiri 
spiritul d colaborare cire ionii 
niște acolo.

Se lmrează mult la Turda.. 
Astfel, până pcum au fo t e,- 
minate mai ’nrult de ju nit ta e 
din lucrările ide .ă e e a e lu- 
lui, li nevoe ț utându-se cr 
cula pe acolo și de c nstiul 
re perie vale a terasamje| ti lnjș 
viitoarei șoa.ele-

In cadrul aces'or luc ari a 
fost nevoe de aonstr. ir a uni i 
mare ; >d, la care s’au u nț 
nu mai puțin de 7o m.c. 'de Le
ton armat-, cu io dese’4 e e in
terioară de 8 im. și înăl.imei 
de 7 ni.

Aceste lucrări, de rrari pro
porții au fost exe uta'e pa
nă acum sub directa coi u e e 
a priceputului tehnician, Iov. 
ing. lanovid actualul 'director 
al regionalei iDeva, a soc. ,,De

In Valea Jiului
voluntarii sunt la datorie
25.608 ore voluntare în cursul lunei Octomvrie

Încadrarea în muncă vo
luntară îti m'nă a muncitori 
lor și funcționarilor din Valea 
Jiului continuă.

In cursul lunii Oct. 1947 
s’au prestai I 637 p' stmi vo
luntare la mină și 1 567 la 
alte servicii.

La wi'ia Lupeni s’au pre
stat 667 nostmi, mina P-trila 
517, ruin a An'noasa 3 4 iri- 
na J eți 39 de poduri pro
ducții fiind astfel majorată

In conformitate ,cu hotlrî- 
rea Biroului Consiliului J ud
ai Sindicatelor ,Unite Hunedoai 
ra din ziua de 14 Noemb ie a. 
c., se convoacă în ședință de 
lucru pentru ye i.’icarea miuri 
cii depuse pentru instructaj, 
și [sarcini trasate. de Conf. < 
Generală a Munci-, Uniuni, In
stitutul Naț one.i fii Coopera
ției și Parlament prin legile 
economice, la sed ul Con i iu- 
lui Jud. al Sindicatelor Uniteț 
Hunedoara din ,Deva, str. 6 
Martie, nr. 2---

Miercuri, 19 Noembrie ora 
fix 8 12, Secretarii Sindi
catelor și Comisiei Loc Ie.

Joi 2o Noembrie ora fix '8- 
12, Res'p. Secției Educație și 
Cultură.

Vineri 21 Noembrie o a fix 
8 .12 Resp. Resortului Eco
nomic. i

Luni 24 Noembrie ora fix 
8 — 12 Resp. resortului Coope
rației.

Marți, 25 .Noembrie ora fix 
8 — J2 Resp. Res- Ad -Finan
ciar.

Miercuri, 25 Noembrie ora 
fix 8 ]— 12 Res'p. Resortului 
Sportiv.

rubau” și ;mb siipiaveg' crca, , 
maijtrilor, govacs, Ble.er i al- I 
ții. —- ' l

In ce 'priiede'jerorturile -mun 
cilorilor e greu de sțu> care 
dintre ei arie u. icef mii ftuaru 
efori, fiecaie fi. d un f.unti al 
muncii. Lu rând ub lu/Jnc le: 
„Dembau” spii, na leonstiuc 
ția”și,,Derubau” reconstruește’' 
ei au organizat adevărate între
ceri în muncă.

Posibilități de muncă
Șantierele soc. ,',l)erubau”se in 

tind dealungul șo c e or pe tot 
întinsul țâr i I re u in ei, î i 
velează tai? sau în fă, rea-e 
sau coristruie de o ele, de.c’ i 
zând drum circua.ici Iun ri-| 
lor țarii, p ii a bis .a adu ân li
se un a. irt pre.ios de .- ltari 
vieții noastre e.onomice. 'Tar 
cceace s’a făcui p .nu acu rJG’iu 
se face e numai o par e a ‘ca
pacității d" lucru a , l>cruhau- 
lui”. Cu mașinile, m e lele și ‘ n 
stalații de care dispune cu per 
sonalul sau e pe iment t se 
va pu ea fac? m i m,u t. Lipsa 
de fonduri împiedică nsă dej 
voltarei activ tă,ii. I e ceei n i- 
nisterul c'e res- r va trebui sî 
ia în studiu acest fapt. Aceasta 
cu alât mai mult cu cât im
portante rețele de Ir di; aș
teaptă să f>e făcute bune de 
folosință.

I. Rus.

datorită munci voluntare cu 
peste 3 745 tone.

In afară de aceasta s’au 
prestat 300 postii i la Depo 
zitul de Lemne din P trila si 
i a67 posturi voluntare la 
Preparația Pehi'a.

In munca voluntară se în- 
Cadreză și femeile din U.F a, 
R. din Petrii i care au c. ști- 
gat drzpelul de pr< ductil al 
Comitetului J idtțean U F A.R, 

H I.

Joi 27 Noembrie ora fix 8- 
12 rilsp. res- de femei.

Vineri 23 Noembr e ora fix 
8 - - .12 Respons. Res. 'd- ti
neret. . ....

Sâmbătă, 29 .Noembrie ora 
fix 8 . - 12 .Resp. Res- Asigurări, 
Sociale.

In ziua 'd)e 1 Decembrie a. c. 
la plenara CcnsiEu ui Județean 
al Sind. .Unite Hunedo.ra ca
re se va tine b .De/a, Ci enu 
tograful ,,Corso” între orele 8 
și jum. — 14'șijlb - 2i isunt'.coji' 
vocați membrii delegați în Con 
siliul Județean, președinții și 
secretarii sindicatelor.

ORDINEA di-' ZI: '
1. — Deschiderea plenarei db 

către președ. Cons. Jud.
2. Raportul d!e ac ivitate al 

sindicatelor pe resoar.e.
3. — Discuții la, rapoarte.
4. Planul dl? imuncă pe re- 

soarte și instructaj pe re oarite.
5. — Diverse și propuneri.
Președinții și secretarii suit 

direct răspunzători ca cei con- 
vocați să fie cu toții în 'ijlele 
și ora fixată, punctud prezenii.

Cu salutăii tovărășești: 
Președinte, Secretar,

Nistor Ștefan Ardelean Victor

In urma 'experienței din a 
cest an când C.A.R.S-ul a j u- 
tut salva deh imoarte sigură, 
peste 5o.o io 'de <pf iii i.t re iJ 
nile se e ca: e, opera de sifva 
re a co[ iilor continuă. In ac st 
scop în locul CARS u ui tare 
și-a terminal 'inelirei s’a forni.lf 
Comitetul Na.ional [ ent u > ro 
tecția co[ ilului cu rimi.ic ți > e 
întreg cu[ rinsul țării. In ziua 
de 15 Noembrie a. c, s’a rinut 
sub i re?ediiifia d. Dr. Uri c r- 
nic prefectul jude.ul i ,c Ir ța 
de organizare a fii ei țu e e e1, 
Hunedoara un le dupi cuvânta 
rea do. urne itată a miete iei I - 
va Dra^omir Is’a form d li u i 
s’au ale; rcspoiisajiilii di eri e- 
lor sec,ii.

Planul stabilit cuprinde j e 
lângă combaterea morbbtă.ii 
infantile și supaveg erei din 
punct de vedjere sa itar, : fi- 
nientar, educați .' ctc. a coi fifor 
cari au nevoe d_e ajutor. ( rg- 
ganiațn ju lețemă va avKă 
pe plase ■comice d |îa,ă, 
iar în sa e vor fi corn fete de 
acțiune după ne\o le 1 ua.e.

Preocupările prir.ci. ile \ o,'
1. — Institu,i_• - cimine c’e 

zi .creșe, sub îngrijirea > r. Cer 
chez inspectoare a suro ilor;

2. ■— Cantine școlare, sub 
conducerea Iov. 'Mangiurei in
spector școlar-,

3. — J iSjensar:, <e tre de 
nuericulhiră, al me.tae rațio
nală, distribuire de el me te 
de suprava oare nutritivă ■ ub 
îndrumarea ,d-lui idr- Cozma,

Impresii dela Congresul General 
al Confederației Generale a Muncii

(Urmare din pag l-a)

Kossa Istvan, delegatul con't- 
derației Ge.iArale a Munci in 
Ungă.ia la Co gre ul C.G M.

Congresul de a.um a ipre 
ciat dea emeni că în cile 34 
luni de mu îcă și luptă’, c e a t e 
cu tul Congres, au fo t rezol , a 
te aproape în to.aiîate pr b- 
lemele sa ariaților, leg te de 
condițiunile de muncă și c’e ciai 
ță prin înfăptu rea unei radic'-lef 
cotituri în via a econo i.i:ă, so
cială și poli.ică, a țării,(— mun 
citorimea devenind im prim 
factor în puterea de Stat:

In d recția realiză ilor din 
câmpul munci pentru îmbună
tățirea situației materia-a s. la- 
riațîlor. analiza tacu'ă a scos *n 
evidența multiralita.ea șr însem 
năta’ea lor.

Mineri și imetalurgiști, textX

tineretului mondial
în Valea Jiului i

Tineretul din Valea Jiului 
a sărbătorit .Ziua Tineretului 
Mondial. _la ,Petroșani in Sala 
Casinoului Muncitore c .unde 
au luat £uvânjul tov. Covaci 
Pius Comandantul Brigăzilor 
de tineret din Valea Jiului,'tov. 
Mătăsăreanu Secretar al Jude- 
țenei U.T.M. Valea Jiului și 
tcv. Munteanu Io-if, respon
sabil de Resort de Tineret ce
la Comisia Locală precum și 
conducătorii tineretului cin toa 
te localitățile Văii Jiu’ui.

După rostirea discursurilo:- a 
urmat un fes ival artistic-cuL 
tural dat de către U T M -i. t’i 
din Petroșani jnLiiulat „Popoa 
rele pe melodii”.

Ziua Tinere.ului Mondial a 
avut într’adevăr un aspe.t ie 

medic șef a județului;
4. — S ud 1 și <o umen'are, 

sub conducerea s[ e aii,t lor 
Surianu și dr. (jiunfell; 1

5. — Sec,ia propag ndi i-ubi 
conducerea d-lui dr. <J. I loca,

6. - Secția financ • ră eiono 
mică sub conducerea d-Iuf CLe 
rebe iu, subprefect.

Mun a va fi c-.>ord mată de 
biroul județean in fiunte c i d. 
prefect al județu'ui dr. I Prii 
cornic, d [ rimar Popa A- 
drian și d- Marin Scărc<6«X 
iar sar. ina de secretară teiine 
prietenei Stan Marb.

S’au discu at mefo ’ele de Iu 
cru și a form rii co'ec i ef r de| 
muncă așa ci a\em toată spe 
ranța că 5e va fac.- un m rej 
pas spre rezolvarea irobleirei 
copilului la r.oi n țari. I ers >a. 
nele ce conduc Comitetul I a' 
țional de prote-ți. a cplu'iii 
cât și cele ale e sa du ă nui 
ca pe teren in județul n > tru, 
sunt chezășia 'unei rodn ce i 
eiecuve munci a cuor roadei 
se vor vedea în viitorul ă;.r - 
piat. .. J

Toate lucrurile irceputulrf 
vor fi ga'a până b săptămâna 
copi'ului ce va fi între 7 '— 14 
Decembrie.

Sperăm ca în cur'.nd \or n 
flori tini dele rea.izâri locale 
primind viață, 'jar .< 
unde e necesar noui unități dd 
ocrotire a copilului ce vor în
ființa și vor fi da e in mâjni 
viguroase *pre conducere.

Dr. E. Cabdj

liști, piehri, muncitori de pădtț 
re și din transpo.turi, p.et>oli- 
ști, muncitori agricoli, profe
sori, oameti de știință, sluji
tori ai frumosului, al ar ei i 
scrisului — repreze tanti ai, tu
turor categorilăr d- n u citiri 
și-au desvăiuit în ace t Con 
greș stindardul realizări or lor 
și și-au luat noui ang jimente.

Și toate angaj munte e eon 
țineiu aceleași lozinci: „Muncă ! 
Efort! Mob iizare I Disripli îă, 
Unitate!” Muncă și efort una 
mm. mobilizare generală, uni
tate desăvârșită și inderiruc.i- 
bilă.

Și sub cupola Ateneul .i, 
ele rasunau ca un călăuzitor 
pe drumul victorios pe carp ti 
pornit poporul român — drU 
mul șpre socialism.

I. Rusneac

sărbătoare căreia tinerii din Va-< 
lea Jiului £u știut să-i imprime 
adevăratul carac.er. ,

Interzicerea tăierii 
vitelor s’a prelungit 
până la 30 Nov.

Ministerul Industriei și Co* 
merțului a dat o nouă decizie 
prin care prevederile deciziei 
ministeriale de suspendarea 
tăierii ovinelor, bovinelor și 
porcinelor și punerea în vân* 
zare a cărnii proaspete de o* 
vine, bovine și porcine se pre* 
lungesc până la 30 Nov. a. c.
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Declarațiile secretarului Federației Sindicale Mondiale despre

o

PARIS. Tov. Loilis Sa - 
liant, secretarul Fedcra ie Sin 
«Ocale Mondiale și 11 ui din rte 
«ecre.arii Con ede a,iei Genera 
le a Muncii din Frm a ore a 
tăcut de curmi o calat >rie de| 
«tudii prn Europa Centrali și 
Orientala, în cur ul eă ea a a- 
sistat mai (ales Ii iur,rie Con
gresului Con.edera.iei Ge ei le 
a M.uncii din1 România, a liat uf 
maiorul tinervii-w. > X IU^i u- 
nui redactor (al agendei franețe 'eț 
de presă:

Care este si uația clisei mun 
•citorești d-n Bulgaria și Ro
mânia ?

Clasa muncitor a că din Ro
mânia și Bu giria, se gă e te 
în prezent în a<ee și stare dq 
entuziasm, cum t.e găsea cla- 
■a muncitoare -franceza n tno- 
mer-tvl vllbeifiri din 1944 ș‘ in 
lunile următoare.

S’a făcut un mare^fort Î11 Ie 
jâslațiia sociali ace>t lucru tind 
una dintre du e’.e ader unii 
muncitorilor la fmuu le leșinuri 
«lin România ’și Bulgaria.

Mun.i orii des’ă.oară p ralel 
un mare etort de produc.ie In
tensă în vederea erecții uncr 
noi condiții Ide viața economi
că națională, proprie 'fecărei 
țări.

Scopul sindicatelor te te să 
’atingă ridicarea standardului de: 
viață al 'muncitorilor, fa. t -carte 
se observă încă det^e ac m, în 
urma însănătoșirii situa iei fi
nanciare întreprinsă în Rom - 
mia. . «..•> 1

Fi nd întrebat asupra fuz u 
inii celor două partide mu c ta 
rtești din România, tov- Louis

Saillant a declarat c i este con 
vins că fuz unea coie p mde >o 
inței muncitorilor o muniști 
și socialiști. Tot data, e e de 
pxirere că conducă.o i celor 
doua p'ar.i ie au ț nul seama 
de voin.a muncitori r, orgmi
zând ui.ia.ea joitică a oainei 
nilor mun ii din România.

Dealtfel sindicate.e româlnej 
ca și cele bulgire, sprijini to 
tal par idelc mundtore .ti din 
țări e respective-

Fiind întrebat asupra fap'e 
lor mai importante ia e au 
marcat ul imul co;.g e, al Con
federației ( emrale a Muncii 
din România tov. Sa.llmt a ră
spuns că ceeace 's’a ra i arc .t 
în acest congres au fost:

Unirea sindicali a cumu 
oiștilor și soualiș ilpr.

Utiai im t i.e 1 ir.di.a'elor 
in favoarea consolidării eg mu- 
lui democra ic nou și severă - 
tea masurilor ceru C împotriva 
oricărei ime.câri ca.e ar ii gu
tui să sting .creastă desvolta- 
rea legishției economic i 0 
ciale actuale.

Întărirea efectivelor sm 
dicale numărul s nâica.iș'i or 
fi nd dublu fa,a Ce număr 1 < iii 
dicalișt'lor in timpul congresu
lui precedent.

Apelul pen ru mărirea 
producție! și pregabrcă 
programuiui de reforn ă soc ală n 
România.

Mai multe ziare 
siriene și libeneze cer 

Boicotarea mărfurilor ameri
cane în tarile arabe

BEYRUT, 17 (Agerpțes).- 
Tass transmite:

In legăturle cu îețtric.iu £ 
Ie împu.e în livrările de carbu 
ranți de Către soceăpte ț. etro 
lifere amernane ,.So_O|.uy Va 
cum-Oil,, și „Sc ell-C.i. Comp.” 
mai multe ziare siriene (și liLea 
naeZe cer boicotarea mă.fur.lof 
americane în țăr.le arabe.

Ziarul „Al Nidal” scrie căi 
„boicotarea mărfu il >r ame ici 
ne de că.re toate țările ara
be vor fi cel (mai bu.i irăspuns

la acțiunile ostile ale americi 
nilor și cea mai bună .-fărai e 
a inlere.eor copca elor arabe”!

„Popoarele sirian >,i li iai ez, 
scrie ziarul „BaiiJ el u i” șt U 
că Amerca șli Anglia'sunt duș. 
manii lor care vor să lt 'f că 
rău. , t

Reducând Iivrăr Ie 
buranți el cauță să 
ze o presiune a upra
Libanului și să le for.e e dela 
renunța Ia orice ic.i-tent. in f 
ța unui ofensive streine”.

de car
ie .erciteț 
Siriei" sf

0 importantă 
rezoluție a C. G. M 
din Franța

PARIS. (Agerpres) Tele- 
prt ss transu ite:

Cu o ms-j iritate Covârșitoa 
re de b57 voturi fată de lz. 7 
Comitelui N-țional al Confe
derați i cjencale a Muncii 
din Franța a respins planul 
Marsholl.

0 delegație sindicală a Federației Na
ționale a lucrătorilor dela căile ferate 

franceze, a sosit la Moscova

Tov. ANA PAUKER 
valoroasă luptătoare pentru independența 

și libertatea României
Palmlro TogliatJ —Declarațiile tov.

ROMA Palmiro T< glia’fl, 
Secieta-ul general al partidu
lui corni nlst italian a făcut 
cort s iod *ntulul special al 
Agenției R d r la Roma ur
mat tarea declarație, h legătură 
cu 
ca 
ne

numirea tov. Ana Pack-r 
mi istru al afacerilor s râi 
în Româria,

, Cunosc pe tovarășa Ana

Pauker ca pe u a din cala 
mai inMiqento și valoraasa 
luptătoare p nt<u independența 
ți iibe taiea Patriei sale

Faptul, că ea asumă di 
recția polii cei rx’erne in noua 
Po nânie democratică aste a 
înfrângere a prov >catorilor da 
război și o victorii pentru top 
cei ce iubesc pacea.*'

Condițiile unității 
depline sunt create

Muncitoresc — spune pre- 
ambu ui Platformei — este o 
chestiune vitală prntru clasa 
muncitoare din România ți 
pentru faptul că, în noua re
grupare a forjelor pol tice nu
mai unitatea deplina a clasei 
muncitoare asigură alianța cu 
țărânimea muncitoare, cu 
massele populare ale naționa
lităților conlocuitoare, cu m- 
telectualitatr a progresistă, pre
cum și mobilizarea masselor 
largi populare pentru îi făptui
rea celor mai mărețe sarcini 
istorice care stau în fața po
porului român.<

lată deci argumente puter
nice ce au determinat condu
cerile P. C. R. ți P, S. D. 
să pornească la grabnica în-

MOSCOVA, 17 (Agerprqs),. 
Tas transmi.e:

Conform hotăr rei cele de a 
treia sesiuni a comitem ui sin
dical Franco-Sov e ic iii Șe;t. 
crecut. o delega,ie Sindicala a 
Federației Naț ouăle a lucrato
rilor dela căile ferate france e, 
a sosit ța'Moscova GG5 No.m- 
brie. i ' '

Delegația va Jua cunoștință

de \iața 
rilor clelâ

și activii tea lucra q 
că.Te ferate sovie ic •. Organ Central al P.C.R.

Înștiințare
Consulatul General URSS 

Idin orașul Cluj aduce la cur.oșț 
tință tuturor basarabeuilor și 
nord-bucovi.rei ilor domi i iați 
în jiid. Arad, Aloa, Bra.ov, Ei- 
hor Cluj, Sălaj, Șome ., Mureș 
Maramureș. Nă ă d, O or .ei ■ 
Sibiu, Satu-Mare, Tre-Șc ine, 
.Târnava-Mare, Târnav.-Mică, 
Turda, Făgăraș, Hunedoara șl 
Ciuc, cari din 'motive indepen
dent de voință n’au putu, pleca 
după 28 Iulie Ijlo in Basarabia 
ți Bucovina de Nord și ca;e do 
resc să se înto.rcă in patrie, 
aceia urmează să se înregist e 
«te la ofițerii Sec,iei de Repa
triere până la data ide 13.Decern 
brie a. c..

Ofițerii sus meriți mâți vor 
vizita orașele și comunele din 
România în care exista grupai)

mai mari originari d n 'Basara
bia și Bucovina do Nord.

Top ce ă,e i cii B.sarabia 
și Bucovina de -Nori cari din 
diferite mo.ive nu Vor putea să 
se înscrie la |o i>eri su > n e tio- 
nați trebue să Ise prezi te [:er 
sonal pentru înscrierea li Con
sulatul General URSS 'du ora
șul Cluj, până la data Idțe '1 Ia
nuarie 1948.

La înregistra e, fiecare cap 
de familie trebue să prezin’e în 
scris o explicație a cauzelor e 
l-au împiedicat pe tl și familia 
să se întoarcă înipatrie.

ConsuLtul Gene al URSȘ se 
află la adresa: ora,ul Cluj str. 
Moților nr. 18 ci pr.meșt; zii 
nic afara de Duminici, în.re o- 
rele I.—14.

Statele Unite construesc
șosele și căi ferate strategice

ANkARA, 17 (.‘.ger; res).— 
Tass transmite: (

Mai mul e șo e’.e ;i căi, fe
rate strategi.e 6unt în curs de 
construcție în Tur ia sub su
pravegherea specialiștilor ainel 
ricam și cu u ila> american.

Lung mea to'.ați a i.o.i r șo
sele va ?î.i.ige i — 8-000 l.m

fc- 
di-

a-i

Dună ziarul „UIus” calea 
rata care șe con.t ue.te în 
rectia frontierei ira. ime a 
tins deja 'localii tea Ce. c.

Ziarul „Ac am” ser e că con
strucția unei șosele de 12oo 
va fi 'terminată 'în d i ni u 
aiutorui utilajului ^meuc.n Jt.nț 
por.at în .Turcia. ' i

făp’uire a Partidului 11 ie 
Muncitoresc.

Clădit pe principii organi
za lorice sănătoase >d-tașa- 
mrutul de frunte „I clasri mi*v> 
cit.îare ți al tuturor celor ■■ 
muie ic din România*, Parti
dul Llaic Muncitoresc care va 
fi înarmat cu ideologia de 
clasă a proletariatului izvo'âi* 
din învățstu ile marilor das- 
eă'i Mari, Engels, Lrnin șș 
Stalia va avea la bază ui ora Ui 
proletară, morală ce co s* 
din „lupta plină de abnegația 
pentru aDărarea interestlar 
proletariatului și a poporului 
muncitor, lupta pentru desfilb 
țarea f-xp oatării omului di 
către om și a aiuprir i națiu
nile precum și a o icărai 
că cări a egiiită ii de drepturi 
întră bărbat și femee... apă 
rarea bunuri or obștești șl 
desvoltarea lor în interesului 
poporului muncitor

lniușindu-și temeinic acesta 
înalte principii călăuzitoare, 
oamenii muncii din Roma, m 
uniți î‘ tr'o forță indestructib kă 
sub steagul Partidului 11 I» 
Muncitoresc și avâ id alături 
de ei țărănimea muncitoare, in- 
telectualitutea progresistă, vor 
putea să îndepl nească cu suc- 
<ts sarcinile anunpte în PI t- 
formă sarcini ce au mc irea 
istorică de a purta paș i Ro
mâniei democrate înamte pe 
d umul socialismului.

C. MAGOAUN

Cetiți și răspândiți ziarul

ZORI NOI**99

Negocierile sovieto finlandeze 
au decurs într’o atmosferă prietenească și 

spirit de înțelegere mutual
MOSCOVA 17 Agerpres, — 

T»ss t anumite :
Comunicatul soviete- flnla ndez 

asupra viziiel la Moscova a de- 
l»g ției g'ivernamt n'ale finlan
deze condusă de primul ministru 
P. kda >pun» :

La 4 N ’embrle a sosit la Mos 
'ova p itn ii ministru f olandez 
d Pekala In’oțit de ministrul d’t 
externe jlm o's rul transporturi'oi

In cursul întrevederilor < in’re

M iRt'iv, vice-președint»le Con- 
s ilului M oijtrror din URSS ji 
minis’ru de Exlerr e pe de o parte 
și d nii P. knla. și c< il l i mem
brii ai delrgafiel finlandez* pe 
cîe alta, s'au discutat numrroaie 
ch*sEuni de interes reciproc,

N«g->cieiile rovieto f nl« id ze 
au decurs îatr'o almo.ferâ prie
tenească și spiilt dc Înțelegere 
mutual

ir:.p. „ ci .i Jud-quim H. cdvaia D.Va 747—1947.

::
SĂPTĂMÂNAL REVISTA

TEMPS NOUVEAUX

I

To t* evenim ntt-le de po 
liiică exte nă ș evenimente “ 
vieții internaționale, tratate* 
de cei mai de seamă ser 
tori si ziariști SOV1BT

Prețul unui număr l ^5 I

Cereți condițiunile de abonament 
«nan PENTRU PROVN^iE <•>■»


