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Pozifia leului nou se 
întărește zi de zi_

Stabilizarea monetară din 
August a. c. a marcat nu 

■ imaî sfârșitul unei perioade 
îi> care o ii.firiă miiioiitatea a 
reușit să-și acapareze venituri 
exorbitante în dauna marei 
majorități a poporului, ci și 
începutul unei ere noui în 
viața economică a țării care 
stimulează creșterea producției 
î toate domeniile inaugurând 
totoda'ă o repartizare mai 
«treaptă a venitului național 
menit să îndrepte treptat soarta 
«efor mulți.

In cuvântarea sa ținută du
pă efectuarea reformei mone
tare, tov. Gh, Gheorghiu» Dej 
secretarul general al P, C. R. 
și înfăptuitorul acestei refor
me, a arătat acest lucru și 
deaceea a chemat toate forțele 

are sunt iutercsate în conso
lidarea și desăvârșirea stabili» 
26'ii, să depună un efort una
nim și sușinut în această di
recție.

Și iată, că după o perioadă 
•le trei luni timp în care a» 
,genții reacțiunii, speculanții și 
sabotorii au încercot sa ză
dărnicească această minunată 
operă realizată de guvern la 
propunerea Partidului Comunist 
Român poziția Leului nou se 
întărește zi de zi.

Ce altfel dacă nu întărirea 
monetei noastre naționale în
seamnă cele 7.700 tone de 
cărbuni extrași la 15 Nov. în 
VJea Jiului producție ce t nde 
să se mențină, să devină per
manentă depăsindu-se astfel 
propunerile P.C.R.

Ce altfel, dacă nu crește
rea venitului național înseamnă 
îndeplinirea planului de pro
ducție la Călan și depășirea 
lui în luna aceasta la L M. S.

Să întărim
Sosiți din toate colțurile ti

ni în Capitală, la Congresul 
General al C. O. M. dec^.ii 
muncitorim i au adus, cu sine 
fiecare, comunicări, impresii șt 
propuneri asupra vieții coopera 
țiste din regiunile îespectivcd

Fiecare a arătat desvo.tarea 
spre care 'mișcarea cooperatistă 
• pornit, în condițiile obiective 
ffin ce în celmai favorabile cres
te în țara noastră de ie.,imul 
democrației populare.

S'au arătat atunci ș* greută- 
tațile și piedicile ice mai s'au 
său se pun'încă cooper itlvelaf 
in împlinirea importan elor lor 
sarcini. . I '

Dat fiind 'importanța acestor 
sarcini, a cooperativelor în via- . 
ta noastră 'economică, Congre- I 
«ui a analizat, înd' apro pe a- 
•eastă problemă, tlrăj*nd con
cluzii și 'stabilind sarcini pentru 
viitor, sindicaliștilor, în acea
stă direcție. (

Și analiza fiind făcută irtțspi- 
ntul prevederilor platforme; 
Partidului l'nic .Munci or sc, 
care indică 'drumul spre pani
ficarea economiei rom“ne.ti, 
sarcinile au fost trasate în »- 
•eiași lumină.

** *
Ani de-a rândul, mîțpr a 

cooperatistă a stat la roi în ta
ră sub influența și cortrrju Că
mătarilor, al specuat.il r ri al 
chiaburim., Indep” tându-se, de

Hunedoara care știm, că era 
rămasă in urmă lunile trecute. 
A crescut producția de aur, 
lemne textile, clm<nt, etc. Și 
apoi hrana de toate zilei , nu 
este ea oare asigurată prin 
producția agricolă abundentă 
din anul acesta. Datele publi
cate zilele trecute de ziarele 
din capitală arată tocmai, că 
în afară de htana populației 
până la nouă recoltă avem 
disponibilități pentru export în 
țările vecine. Chiar și Anglia 
se Interesează de cereale din 
țara noastră.

B Someșfeleanu
(CcnUnuire fn pag 3-a)
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Pentru tno'epllnlrec acis ei 
sarcini p'ivind t rujul sdp- 
tămă^aulut său Uniunea 
T neretul: i Mi nato esc a 
In ța< tn toată >»'a <ntre 
20 Noemvrie f 20 Decem
vrie a.c. ,Luna TânăruLl 
Mun:itor‘.

Democrația noos’răpopu
lară oferă ti? cecului on- 
d țiu iile cele mat optime de 
propășire in viața 
șl so’.taiâ, refuzate 
pâ. ă mat iert.

In aceste noul 
t neretul a devenit o to’țâ 
reală, t cadrată tn efortul 
Intn ga ut popor con us de 
clasa mane oare, contribu
ind volun’a’ șt entuziast la 
reconst ucț>a țării, pentru 
consolidor a democrației 
noastre de tip nou, muncind 
pentru o pace durab lă și 
pent'U bunăstarea viitoare.

Aportul inconțet ab l al 
tinentuln , reali a’e care a 
Impus deaiftei întregi t oolnil 
publice de'a noi ș< de peste 
h tare, a fost pi s b'l numai 

M. ăflih.

(Continuare In pag 4-a)

Impresii dela Congresul General al C. G. M. 
mișcarea cooperatistă

V

la rostul său firesc, — ridica
rea materială a celor nevoi ș, 
a celor rnulți cu veniie re ’u e. 
Ca urmare jicestei etări, — 
deși s’au 'depus lefortu > uriașe 
pentru înlăturarea ;lor, astă
zi cooperativele au de în âm- 
pinat încă greută.i, datorate ce
le mai [multe faptului ,|căijn con
ducerile lor șmai ex'stă rămă
șițe vechi, 'streine sau incorfș' 
te de 'marea misiune și jn etre- 
sele cooperației.

Sarcina înlă ură i acc's'or e- 
lemente, — care oricât s’?r o- 
cupa de deoperntive sau ori ce 
loc ar ocupa în conducerile 
lor, Tu vor renunța ’e dra
gul cooperativelor la in e r se'e 
lor, ci din contră vor cău a * 1 * * * * a 
'de pe urma cooperativelor “ă 
se aleagă 'cu he~elicn — ie-Vie 
muncitorilor. Ei, leu 'pyi i’u' lor 
de solidaritate Unitate și disci
plină, trebu e (să in ervi_ă. să 
ajute cooperiîivelor ța :. t o- 

’ducerea unui nou' spi it n 
cooperație. Și aceasta o n* f 
cel mai bine intrând ei îmiși 
în această Uiijcare, 'nTințâ' 'dl 
noui cooperative, “n ărird pe 
cele existen’e și înlăturârtf pu
tregaiul acolo ,unde exis’ă.

Araurid apoi că gotic at a 
socialista că.re care ne îndrep
tăm nu ge poate întâp ui cu 
două cc.uandamente in clas»
muncitoare, ov. Duduia And ei 
a expus primi. î le care vor stal
la baza noului partid sl clisei
muncitoare -, Par.idul Unic Muif 
citoresc.

Astfel a >pus țț-sj, - Par i 10 
I hiic va fi un j rtid c'e a|.antgar 
da al clasei num itoare, el -i 
va Întemeia în reaga sa acti
vitate pe învăță ura marilor 
dascăli ai proleta.ia'u ui, Marx^ 
Engels, Leni.i și Stali.i, nu va 
face nid un fel tfe coioesiung 
principiale altor clase sau Qarfi- 
de, luptând cu hoărre împo
triva tu'uior dujmc ailor cla ci 
muncitoare și a plia ului ei ță
rănimea muncitoare, călăirzin- 
du-se deasemenea in îr,trea_.. 
sa activitate dună ideologia in- 
ternaționalismu.ui proîetar și . 
frăției între pjpoa e .

Tov. Duduia Andrei a iu-, i at 
apoi principi.le organi atorice 
ale Partidului Unic care aie la 
bază centralismul dcmoc a'ii 
după care a arătat cine pot I 
membri ai P. U. M. și 'obliga
țiile și drepturile lor, însis ănd 
asupra faptului ca elemen e a- 
partlnând clasei exploatatoare nu 
pot fi ‘.nembri ai P r idului.

In con inuare tov. Duduia An 
Grei â a ratat morala I t ra 
care va sta Ia .baza PariJuluî 
Unic Munitoresc in re al ee a 
ceia de a țpune inlcesele ge- 
rale ale clasei miunia-ne -i 
ale întregului popor munei'oș* 
deasupra intere elor personali.

Ca sarcini imeilate ;n f.ț 
partidului—a spus d-sa - stau 
consolidarea nouii d mor ai 
po;u!are, d<svo't:rea 'n ’ustrcl 
grele, spo I ea produc,ie', r 
tărirea și dcsvoltarea intrepri» 
dorilor de _daf, dezvoltarea șl

B. S.

Intr’adeVăr cum al fel am 
putea face 'ca 'mișcarea coopera
tistă să pășească în ritm cu 
desvol.area democrației noast e 
populare, decât in ărndu-i lan
durile, p? de o parte prin 'eli

I
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Intensificarea ți mal mult a fiforturilor pe care minerii Van 
Jiului le depun |n câmpul lor de ac’ivltate. atrag zi de zi tot mai 
multe victorii, toi mai mari realizâri.

Acest faot arată, cM măsurile 
de reorganizare |i cele de Itn- 
bun&tâțire a Diilaiutni technic ți 
a condițiilor de transport au fost 
necesare ț' blneveri’e, îndrep
tățind in acelaș timp ih’mări e 
|i apelurile făcule minerilor da 
câtre Uniunea Sl&dicatelor Mi
niere yl de Corni.rtfil Județean 
Valea J ului al P. C R.

Ritmul viu ți mereu progresiv 
In care a'a desfă|\(i>t munca tn 
ul'imul timp, a fâ nt ea z' de zi 
tot mai mult cărb t să fie soos 
din adfincim-le r iAntu'ui ca 
zi de zi lot mai ^iimfie vagoane 
încărcate să duci din Valea Jiu
lui, uzinelor, f brlcilor ti loco
motivelor cărbunele necesar.

El arată tn<ă șl hotărârea mi
nerilor de a realiza 8 000 tone 
cărbuni zilnic — cifră aorosp" 
atinsă in ziua de 24 Noemvrie

minarea celor ce văd' in coopeia 
tive un mijloc de îmbogățire, 
iar pe de altă parte^p in ecru- 
tarea de 'noui membri și idica 
rea de fcoui cadre a căror in
terese sunt comune cu cel? 
ale cooperației.

Majoritatea sdroti oare a po
pulați.i județului ".oura o con
stituie salariații și micii pro
ducători.

încadrarea lor în coo^rație 
va constitui p for.ă de o Yn- 
semnâta.e deosebită în meraris 
mul vieții economi e a județu
lui nostru, 'a țării înlregi; ar 
ușura îmbună ă.l' ap roii io- 
narea lor prin înlăturarea in 
termeiEariFor-pa azi.f; ar întă
ri puterea lor de pai iiripa'.ie la 
controlul circu.a,i?i pioduse- 
lor. .... I

I. Rusneac

Continuare în pa£ 4-a

In curând vom fabrica 
automobile românești în serie

BUCUREȘTI, 25 tAgerpres 
Fabricile Malaxa, I.A.R. ți AJ 
SAM, au îsjbutit după lungi e- 
xperiențe să confe'ționeze rie- 
sele necesare montării unui au

a. c. când ou fost extrase 7 959 
tone cărbuni.

lată evohiț’a zilnică io tone 
a producției da cărbuni Io Valea 
Jiuliri, del» 15—24 Noetnvrle «• c

Nov. 6.'96, 
Nov 6 581,
Nev. 7 232, 
Nov. 7 959

15 Nov. 7 747. 20
17 Nov, 6 309, 21
18 Nov. 6 689, 22
19 Nov. 7 114 24

(Continuare In pag. 4-a
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SE APROPIE DATA UNIFICĂRII
CELOR DOUA PARTiDE MUNCITOREȘTI
Ședinja Comitetului Județean Hunedoara-Deva a P.C.R.

După publicarea Platlo.m i 
Parlidu.ui I nie Mtn.itores.-, lu
crările prega i oare pentru iea- 
lizarea unității, poj ice, ideo
logice și organizatoric.- a ^elo 
două partide munci or-.ti: Co 
munist Român .,i Social-, emo- 
crat din iiomânii au in r t in- 
tr’o nouă fază, care ara ă,că sa 
apropie cu pași rcpe.i data u- 
nificării.

Pentru preluc area a es ei 
probleme precum și a celorlalte, 
sarcini cari stau in fața p r i u- 
lui, a intregu ui popor minți or, 
a avut Joc in ziua de pl r i 25

Ncmbrie a. c, o ședință a 
Comitetului Județean 'Huned a 
ra-Deva a (P.C.R. 1 r^i ă cu a- 
tivul de bază al județe îi.c

Au luat cuvân ul cu această 
ocazie secretarii sec'jilo jude
țene cari au prelucrat planul >. e 
muncă, după leare a irmrt cu
vântarea foiv. Andr i Duduia se
cretarul organizați i 'u 1 țe e.

Dupăce a. fă ut o enali'ă a 
situației iii'eme și înfe națio
nale, scoțând în evidențî upta 
ce se dă între cefe două la
găre; pe de o.par'e lagăr- I i”- 
rterialist și antidem-crafic ;n 
frunte cu Sta' le Urite pe de 
altă pare Jagărul ni-mp ii 
list și democrai: m frunte tu 
URSS tov. iDuduia Andrei a aiă 
tăt că și țara noastră -e Jn 'a- 
drează în frontul n i-irrfy ria 
Hst cu waTă nctar i ea, eveni - eti 
tele in erție din 'ultimul timp 
dovedind cu prisosință acest lu 
cru.

tomobil românesc.
Primele pi “se au și fost pu

se în lucru pentru a re isc.or e 
acest automobil românesc în 
seric.

ÎNCEPE
distribuirea uleiului

începând cti ziua de 2T 
Nienviie a. c. Începe distri
buirea meiului pentru popu
la ț'a orașului Deva Locuito
rii vor primi rația dela cen- 
Uele unde s’au Ins ns. Se ta 
î trebuința bonul nr. 4 diver
se din c.-rfela deoe luna 
Nov. a. c., urmând cn fiecare 
sâ prim ascâ raf'a normală 
neilru luna O t. Pietul uleiw-
hi este de L8 'ei litrul.

Citiți in pag. Il-a

Caracterul democratic 
al Constituției
STALINISTE
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94% din p’anul însămânțai op de grâu 
s’a realizat până la 22 IVoemvrie

Toamna aceasta au fost arate 4 milioane și jum. ha.
Iu de Lu.ii ațCaimerii

d Prof. Tiaiui Săvule cu, Mi 
nistrul Agriuiliuru «-i Pom uii 
lor, a făcut un amplu cxpo/eju 
asupra campaniei tip însamâ i- 
țăridm toamna anjului in cens.

IHipa ce â subli.ii t impor
tanta proectelcxr Lie lege pre
zentate în gesiutuea trecujtî a 
parlamentului, si a’op'nte d’fa- 
ceasta, <1 Praf. Tr. Săvulescu, 
a aratat reali ă ile înfăptuite 
datorită acestor legi organiza
rea sericiculturii, org mizarea 
institutelor de .cerceări știin
țifice pastrama patrimoniu’u fo 
restier, organizarea învățămân 
fului agricol subacademic, cir
culația bunurilor rura'e, etc.

Ori cât fie favorabil a' fi 
fost împrejurările cHmaeri.e a 
spus d. Prof Tr. t?*ă' uleccu, da
că pământul nu s’ar fî mun
cit, la <imp, dacă țăranul nu r 
fi avut isămânța necesară nu 
ani fi ipu'ut înregistra pe lăbo 
jul muncii țărănești în 1947, o 
producție de porumb atât de 
însemnată

Dar nu numai la porumb, ci 
și la alte plante import te pio- 
ducția depășește ca măssă ,,i 
producție la unitate producța 
din a Iți ani. ’M ,

Hrana vitelor ieste asigurată 
pentru anul 1947—1348 și hiat 
na oamenilor idea-eme,ni e te a- 
sigurată pentru ac la j interval. 
Până la 15 Iulie 1948, locuitori 
Capitalei vor primi Ide 4 «o-i pe 
săptămână pâine, tar 'o uioiji 
din celelalte drașe vor p îmi 
cte trei o ri pe saptămâră pape, 
restul complectâniu-se cu mă
lai

Avem disponibilități p'n rit 
export; și ac s e idi;pon1 il tăii 
pentru export nu reprezintă o 
rnassa de putină valoare, ci o 
massă importantă și care este 
cerută, nu tmmai de țările în
vecinate, ci și ide țări mai ' n- 
depărtate, de tă i care .poate 
câ nti șt-au închipuit că atât 
de curând ș-? poate în‘oar e 
roata în această țară, meat dini 
cumplita mizerie în care se ga- 
sea țărănimea, șă- i revină șî 
odată cu 'dânsa să- i revină și 

economia noastră naționala.
Recolta din anul pr.ee lent 

1947, ne îngădui.' să J.e p la im 
datoriile, datorii de onoare, fa
ță de țările care ne-aii ajutat 
la strâmtoare Vom plăti po
rumbul împrumutat de pi i. te
nii Jugoslavi, adjii pl ti dato
ria pe care o avem față ido BuJ 
gări, vom da puni ti.i ;el« 
za unei convenții — prie enei 
noastre Ceho.lovaca 2 .o o va
goane de porumb. In ultimul 
timp, un ișupliment de convei- 
ție care a fost încheiată (TU 
Polonia ne îngădluie să'trimi
tem prietenilor noștri Polo i 
oroduse alimentare, prim nd în 
schimb produse sabricatc și m 
special din acelea de c re ț ră- 
nimea are nevoiev

Producția din anul acesta nu 
numai că asigură hrăni mmc 
nilor și vitelor, Jar ne îngădue 
să stabilim raporturi normale; 
cu prietenii noștri, i aporturi de 
schimb, care să ne asCu e o 
întărire a economiei na janaleu 
Datorită producției ag i ol dn 
anul prezent, dato i ă munci ță 
răniinii s’a putut trece li in emi 
nata operă ide stabilizare a eu- 
lui și de reformă monetară. f 

Dacă ii’am ii avut produ țiu 
agricolă asigurată, cu ceri.tu 
dme că nici în alte ec.oare ,nu 
s’ar fi putut înregistra ccea e 
se înregistrează acum zi de vi 
și din ce în ce mai mult: ui 
spor de 'producție, și o nvio.a 
re, și — în unele 'sectoarțe 
o revenire și chiar idepă$i:e.ii 
la producția anterioară.

Dar ceeace s’a ierilizatîn m 'ț 
1947, nu este un final;/este dea 
bia un început — un început 
serios carie depășite va
loarea unui început. Produc.il a 
gricoLă nu este norma i'a ă prin 
tr’o producție oricât de exce
dentară de poumb. Po umbul 
nu poate Stă in're în hrană ca 
un aliment făinos exc'u iv. Tre 
bue să avem o producție nor 
mală de grâu. t

Planul de în-sămânțâri di i 
toamna aceasta nu mi ede un 
plan tzolat, pșa cum a fost tel 

din primăvara trecu’â, când 
trebuia sa m ămin,ăm orișice 
și orișiunde; jjicest pLn al în- 
săm.mțîîrilor <J:i toamna 1)17, 
seîntegrează în pi nulice munș 
că pe patru an. i car- n ifi 
aplicat aidoma in decursul a- 
nilor care u mează, urinărmdu- 
se anumite țeluri: leducerea u- 
nor cultu i, Jesvoltarea a t r.i, 
organizarea țărănimii, desvol- 
tarea ciedilelor, investiții cf.

Trebuesc însămânțate 2 mi
lioane 825.715 .hectare. Dacă 
vom îndeplini întregul plan, 
vom a.ea LLuoooj ha. de grâu, 
mai mult decât am avut in li
nul preced.cnt. Până Sâmbă a 2l 
Noembrie a. c , s’au însămânțat 
2.499.000 ha. Je grâu cce ce 
reprezintă 94 la su ă. In p,.us la! 
'data aceasta suntem cu o lună 
mai inunfați fața de anuliprcce-i 
dent când această cifră pro
centuali o aveam deabia la 15 
Decembrie.

Anul acesta s’au impărit 
l.ooo de pluguri cu frac,.innet 
animală impor.a e djii URSS4 
Ilo semănători idcasemeni îmi 
poriate dm țJRSs, ’.lo.ooo se
cere importa.e țdm 'Ceho>lova-i 
cia, lS.ooo sezgre importa e idirf 
Iugoslavia, 164.ooo toase mj 
por.a e din Ungaria, 42.oco coa 
se importate dțp Cehoslovacia, 
după cum 'din ma eri Iul fabri
cat in țară, s’au trimis cantități 
destul de îmari, urmând a se 
mai irimi.e in contnuare i ar 
tele. ,... «.
în încheere, xi. m nistru 
Traian Săvulescu se o-upă pe 
larg de planul agricol pcntiU 
pairu ani, plan Je leface.excela 
redresare, dela taie putem si 
ne îndreptam, că.ie a.te zări. 
Toată aceas ă operațiune t e- 
bue să șe bazeze pe lucrul . e 
bază. Nu vom putea organiza 
nimic temeinic în agr ui ură șl' 
nici într’un alt sector, dacă nu 
vom a rea un inventar piecis. 
ne trebue un recensami.n agri
col, și împreună ciu lns.i ut >1 
de Statistică în Ianuarie anul 
viitor, acest recensământ va fi 
făcut.

Din activitatea A.RL.ll.S.-Deva

m s a. imT» i. <j «Z 
de Artă și Muzică „Maiakovsky"

ARH 5, f iliala Deva msu.țc 
țița de scopul pialt ce. stă li 
baza acestei aso.iițu strân
gerea |j g tarilor Ji pin(c 
iile cu l munca Suvi t ca mer 
ge sigur și cu pași ie>c/j spr 
realizări din ce in ce mai ioii- 
critr.

In zilele acestea s’a in iințat 
in localit te, in cadrul Fi.u.ei 
județene, in forma perina, cuta. 
. Ansamblul de Arii _i Muzică- 
Maiacowsâ y”.

Scopul ansamblului est' acela 
de a contribui la cui ura iz rși 
mas^elor i la popularizarea 
uitei sovietice >

Manifest țrai.ile ace ț ii an- 
amblu vor tinde si -e țină a 

înălțimea unei înalte ți n te ar

Taierea pueților de brad
$i molift pentru 
de Crăciun sunt

Ministeiul Agr.ci'l uri J i o 
nteniilor a dat o dec zie prin 
care tăierea și come.ca i-are, 
pui< ților de brad și m< li t pen
tru utilizarea ua pomi de (ir i- 
ciun sunt interzise/

In acelaș timp, Mi .is erul A- 
griculturi. a u o i al domenii 
le pădurilor <ă tai ■ șț să co-

rrontul Plugarilor în ajutorul 
ui țăran sinistrat din plasa Hațeg

Nu de mult, un incendiu a 
distrus gospodăria să eani lui 
Rus Va ,ile Jin corn, (lâr.țiga, 
plasa Haț g

Luând cunoști: ți ide acest 
fapt, organizația jidețein. a 
Frontului Plugarilor a venit in 
ajutor sinistratului, don.n.'u-i, 
în ziua d.e 24 Noeinbri? a. c.,

La Ministerul de Finanțe

Se fac pregătiri technice în 
vederea viitoarei reforme fiscale

BUCUREȘTI, 25 i.Agerpres 
La Ministerul Je Finai ț au 
fost luate măsuri pentru [ elu
darea restanțelor și si uațiuni- 
lor fiscale neclare.

In acelaș timp se fac pregă
tiri technice in vederea viitoarei 
reforme fiscale.

In acest scop se vorj ice din 

tistice. Arta vi ti reda a [ n» 
exponenții ansamblului in t»i 
ce arc ea mai superior, ți 
nându-sc seama în t< a c in M 
feifapunile di [ rinc.piile car* 
ghidează structura artei -ovic- 
t ce.

Con uliul J>. conducere al an
samblului arc in fruntea sa, ca 
președiat pe d. 1 Ivunici,'frim 
procuror, ia- ci 'i c. tor aifs- 
tic de d ( nt A. Doroga. Ar 
tiștii, <1. mente cuno-..li e in a> 
tivițatca ar istica 1 edă, se îm
part in activi-i și volun-ari.

<4 asemenea realizare, m i 
mult decât lauudâ, im r a ci 
sprijinul în ducerea li bun s!®r 
șif a programului propus.

utiliz ’rea lor ca pomi 
interzise
mcrcializeze vârfurile -e br*J 
și m 4ift pentru ,’olizar. a Jv 
p >mi de Crăciun.

Potrivit dci iei Jate, tr.«- 
sp<«rtul ac. tor vârfuri se va 
face num m baza unei autori- 
zațmni, orice ilt transport ri « 
interzis și ca atare pedepJt

un plug d. fier.
Cu ocaria pr d ,ri plugului 

au luat cuvân.ul prietenul Lr.ipti 
Victor, preșeJin.ele rom.teu
lui județ an 1 F P , Bar. u 
Cornel, secretarul org. F. P. 
din pla<a Huț g, Sil.iu 1 n șcr^ 
notarul corn. Br ieu Româna tf 
alții.

timp impuneri rz baza nou lor 
principi : vor i imi'fi.ate n t< 
tipl le r gis re jle intre in- 
derilor, simplific ndu-se torr * 
litațiU 'in biroul, le fiscale • 
înlăti'rându-sc ’.ol c. nn-itu* 
azi o r.iedici in normih dez
voltare a întreprinderilor și a 
Fiscului. <

Caracterul democratic al 
Constituției Staliniste

de M. Domniei
(Continuare din numărul trecut)

Vd Lenin a caracterizat in 
modul următor democrația p<r 
lamentară: „In secolul no.trn 
nu se poate fără alegeri; nit 
te poți lip.-i de massej rar ima- 
ssele în epoca tipăririi de cărți 
și parhmentarbării nu pot fi 
atrase fără un sis ein larg r.mi 
ficat, promovat -isteniatic, <O 
lid organizat a' măgulirii, mjin 
Ciunii, șarl. taniei, jo tgl rii u 
cuvinte la modă și populare, 
promisiuni, date li dreapta și 
la stânga, că vor fi făcuțe in 
folosul muncitorilor oate re
formele și le vor fi date mat ■ 
bunătățile, — numai ca ei să ie 
iiunțe la iUfti revoluționară de 
răsturnare a burghe .ei”.

Constituțiile burgheze con

solidează orânduiri e soc.a e, a- 
vantajoase exploataiori.or, Fio 
care artiool al lor se .baze zi /pe 
recunoașterea recondiționată a 
principiilor profir etății pa ti u 
lare ca fiind'sacre i>nh.n_iblie 
Cu alte cuvinte, legea de 
bază a statelor burgheze es e 
chemata să păzească coniițiu 
nile care permit capi.ai ti or și 
moșierilor să păstreze fi să n 
mulțească captdurile pe se - 
ma muncii străine.

Constituția Stalnistă e ba
zează pe principii cu totul o- 
puse. Ea a consfințit leoi htv 
cea mai mare cucerire a o mc 
nilor sovietici, și anume — 
toate bogăție ță.ii aparțin po
porului. Baza 'pcietăti «vieți c 
este sistemul șo ia i t al goșpo 

dariei și propr.'eta ea o i <lis ă 
asupra instrumen elor și mij
loacelor de pr^ducți.

„Cine vrea să șe convingă 
de democrat mul rep imuli i 
nostru, — spune V M Molo. 
țov, acela nu trebue să iui 0 
principalul Iar prinoipdul în re 
gimul sovietic es.e^ după cum; 
se știe ceea ce se explică ’.n 
articolul 6 al Constituției.

lată acest „articol 6”:
„Pământul, subsolul; apee; 

pădurile, uzinele, fabrici e, mi
nele de cărbuni și de minere,urfj 
transportul pe calea ferată, re 
apă și in aer, Lăn.i etr.ijo cele 
cie tran mi jane,ma ie intiep n 
deri agricole organizate de că
tre stat (sovhozurile s ați mile 
ș. a), p ecum1 și întreprinderile 
de mașini agricole i tr.i tone, 
comunale și fonJul pri.icipal 
imobil de locuit n ora e și n 
punctele industriale, sunt pro
prietatea statului, atică bunul! 
întregului popor”.

Acum toa c aceste aparțin 

întregului popor Ce fel de 
democratism mai consecvent se 
mai cere?

Să se efectueze in orice s at 
asemene,a măsuri, și nci vom 
recunoaște atunci democra.iș- 
mul imui asemenea sta’t ca un 
democratism adevărat, al în
tregului popor, ‘după cum e e 
democratismul în URSȘ.”

In istoria postbelică a dez
voltării politice au -ipărut noui 
pagini, - 'ie construesc noui 
state democratice în Jugosla 
via, Bulgaria, .Polonia. Româ
nia. Cehoslovacia 'și alte țări. 
Reformele agrare ipromov tc . 
aici și ‘naționalizarea purei ' i- 
dustr.i au crea baza re lă t en- 
tru o formă nouă a cemocrtței. 
care deschide c ile treceri spre 
un regim sociat și de stat mai 
desăvârșit.

Bazându-se pe îund.men'ul 
de granit al rapor.urilor socia
liste, societatea so'Ltică a <or 
sfințit legi lariv asemenea dre
pturi intangibile a ie omului, ca 

dreptul la munca, odihi ă. Învă
țământ. la asigur .re i jn te i Tu 
ra bătrânețe și in caz de boaii 

Proclamând cre țurile de
mocratice. Co is'.i uț a So, e icj 
nu se margine-te la fixarea Cor, 
ci transpune centrul de gr-u- 
tate asupra gar n ării acestor 
drepturi, asupia ciies iui i mi) 
loacelor rea ii zării lor.

Democratismul adecarat. 
totcuprinzâtor al Cons i uțici 
Staliniste se niarîiesti deo.e 
bit de viu în pozipia pe parc » 
ocupa în URȘS fiecare oin în 
societate. Legile sovietice nu 
cunosc nicio restri țe a drep n 
rilor cetățenilor independent 
de originea, averea lor, ’e națO 
nalitatea sau rasă li c*re ațvir 
tțin, și a.m d.. Capicit.țL1 per 
sonale și munca personali a 
fiecărui cetățean deferiră 'ă si
tuația lui în societate.

(Va urma)

Produc.il


ZORI NOI 3

Comitetul Executiv al C. G. M, a hotărât să treacă la

Aplicarea hotărârilor consfătuirii sindicale
cBelsi DEeE

Ui 18 Noeinbne a. c, 1< l'el 
prad s’a țmut o consfătuire a 
jeprczenta.ițiloi mișcau.o 'sin 
•leale din Iugoslivi.i, lu'g.r.j, 
fromâma și Albii.ii, convoc ti 
li vederea organizării Unui 
schimb mai regulat de < xț er e .• 
|ț practice, pen ru c ei irea tu o• 
hgături mai strânse între mi; 
aarile sindicale din ace te țăr , 
«onform sarcinilor 'de J>; z*i și 
scopurilor Eedera.i i J indica le 
Mondiale. ... |

In acest scop, in urma celor 
•tseuta e, s’azhotarît a se lua o 
scrie de măsuri, pii tre ca e: 

Numir a de deleg, ți per 
raanenți sau temporari pe 1 n 
l<ă conduc rile sin'i.ale ceitri- 
k din țările respective;

Schimb de loiesponden.i per 
Mamuți sau t mporari ;i or 
jțanelor centrale sindicale;

Trimiterea de deleg; ți Ii 
tiongre.vc, plenare mai însemna; 
te, la conferințe și mflni e-fa- 
țlmii sindicale din celei Ite ți- , 
»i;

Găzduirea reciproca a a- 
sociațiilor și echipelor art st> 
«e;

Insta'area noului direc 
tor al Casei 
Asigurărilor Sociale 

Marți, a avut loc la Bucur - 
«ti, instalarea tov. Marin Fio 
»ea lonescu, (membru în ( omi- 
letul Central al Confederaț/efi 
Generale a Munci, in.posjl 
tie director general al Casiej 
'Asigurărilor Sociale.

Au luat ,'par.e la instdare, 
tov. Lolar •Râdăceanu, ministrul 
Muncii, Gh. Apostol, președ n 
♦ele Confederaț ei ( emr !• a 
Muncii și alții.

Cu acest prilej, tov. Marin 
Fii ,rea lonescu a schițat pro 
gramul c • ■ ac'ivi'a e re e re 
Casa Asigurărilor gocal? va 
avea să-l 'desfășoare în cidrul 
misiunii sale Jde asistență so
fia 15

Garfuri distribuite de Federala Deva, Cooperativelor din plasa Geoagiu

Dcflumîrea comunei 
sau a satului
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Plasa Geoag u
Coup „Balșana* 1 1 1 1

Balșa 1
Băcăfa 75 11,250 128 255 15 5 57 56 3 10 10 11 4 26 17c 4 28 37 4 ! 600 15 3 7 9 5 2
Balșa 389 .51.750 692 1167 78 5 276 291 3 10 40 41 14 120 178 15 '33 204 16311230 15 26 9 5 2
Mada 294 38.250 521 882 49 5 20R 220 3 10 30 31 11 92 178 11 101 157 13 2352 <5 12 20 9 7 2
Porcurea 116 18 200 348 23 5 85 87 3 10 15 16 5 38 178 6 42 68 6 928 15 5 9 9 5 2
Valea lepil 114 18 197 342 2? 5 83 85 3 10 15 16 5 38 178 6 41 67 5 U12 15 4 9 9 5 2
Voia 134 20,250 233 402 27 5 97 100 3 10 15 16 6 44 178 6 47 77 6 1072 20 5 11 9 5 2
Ardeu 65 9 110 195 13 5 48 48 3 10 5 6 3 23 178 4 25 42 4 520 10 3 6 9 5 2
Poiana 141 18 245 42 3 28 5 103 105 3 10 15 16 7 46 178 6 50 80 71128 15 6 11 9 8 2

Coop.,, Progresul"
Băcălețl

Bulbuc 65 11,250 110 195 13 5 47 48 3 10 5 6 3 23 178 4 28 33 4 520 10 3 6 9 5 2
Ceru-Băcăinți 101 15,750 173 303 2 5 75 75 3 10 15 16 5 34 178 3 33 50 5 808 15 4 8 9 5 2
Curpen 71 9 119 2 3 14 5 53 53 3 10 10 11 4 25 178 2 28 35 4 566 10 3 7 9 5 2
Valea M>re 95 13,500 162 285 19 5 65 7! 3 10 10 11 5 32 178 3 33 48 5 760 LO 5 8 9 5 2
Mermezeu-Vâkni 147 20 250 103 441 29 5 1 7 110 3 10 15 16 7 48 178 5 53 74 7 1176 10 7 12 9 5 2

Coop, „Dacia"
Geoagiu 1

Homorod 238 31,500 419 714 48 5 171 178 3 10 30 31 10 74 178 8 83 119 10 256 25 10 17 15 5 2
Boiu 136 20,250 236 408 27 5 99 102 3 10 15 16 6 44 178 8 53 77 6 1088 25 5 11 9 5 2
Cigtnău 121 13,500 209 363 24 5 89 90 3 10 15 16 6 40 178 5 48 60 6 968 15 5 1' 15 5 2
Bozes 142 20 250 245 426 28 5 103 106 3 10 15 16 6 46 178 4 51 71 7 1136 15 6 11 9 5 2
Renghet 225 31.500 398 675 45 5 161 68 3 10 25 26 10 71 178 8 83 192 >0 240 2o 10 18 9 5 2

Coop. „Rapolteana"
|

R-ipoitul Mare 1 5 2
Rapoljel 107 13,500 185 321 21 5 79 80 2 10 10 11 5 36 178 3 38 53 4 856 10 5 8 15 5 2
Bobâlnv 220 29,750 389 660 44 5 159 105 3 10 25 26 9 70 178 2 83 110 10 1760 10 9 •6 18 5 2
Cărplnls 68 11 250 113 204 14 5 51 51 3 10 5 6 9 24 178 3 28 31 4 524 '0 3 6 9 5 2

Vizitarea reciproca int e 
salariații cei mii e\i lmțliți n 
munca, inovatori și organiza 
tori, in vederea se! iinbulu de 
experiența n m.d practic, in 
domeniul producției;

— Schimb reciproc de muu 
cituri în s.ațiuni climat rice șl 
case de. odihnă ;'

Convocarea ‘de consiătmu 
periodi.e asemanăt >are, i entru 
uni le che tuni sinJicale, etc.

Examinând situația poliței 
din Sud E t d Europ i, consfă
tuirea a hotarit sa se iuensi- 
fice lupta contra im ieriali ti 
lor americani și englezi, -so
lidari/ mdu-se in acea? timp 
cu lupta pe care o duce popo
rul grec t

Din partea Confederației Ce 
nerale a Munci din România, 
la consfătuire au paiticipat tov.

Se apropie data unificării celor
două partide

(Urmare din pag, 1)

mecanizarea agii.u'tu i, orga
nizarea și conrolu. circulați i 
mărfurilor. Partidul l n c Mim 
citoresc va lupta pentru icaliii 
rea unor notii i efori*?: a justi 
ției, fiscală, i invățamântuluij 
și administra i\a, ;,a l.uti pin 
tru dezvoltarea ,cti tu ei științei 
și artei pe baza prin ip ulu :

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului in 
localul Prefecturii

Gh Apostol, președintele C G. 
M, și Mi(,a Levii, dm Comite 
tul executiv.

Prin hotaririlc luate și sar
cinile care au fost trasate, 
consfătuirea sindicală d el i Bel 
grad va contribui la int trirea 
legaturilor pii tene-ti din e a 
ceste ți.ri și prin aceasta la 
menținerea și aparaiea păci nu 
numai in aceasta parte a Eu
ropei, ci în întreaga lume.

•
Comitetul Executiv al (o, 

federației Generale a Muncii, 
în ședința -a din 25 Noembr.e, 
după ascultarea ra|<» r elo fă
cute șl e Iov. Gh Apostol și 
Misa Levin, asupra consf; t urii 
sindicale dej i Belgrad, a I otarii1 
să treacă imediat a fiu crea in 
aplicare a celor hotarite în a- 
ceastă consfătuire

muncitorești
9

cultura națională după formă 
și democratică clină conținu .

In încheiere tov. I uduia An 
drei a ,vorbit desp.e scopul fi 
nai al Partidului care cs.e În
făptuirea țocielăț i o i Is c 
prima faza a comuni mului 
în șare dispare expiata ea o 
mului de către om, ren ru a 
trece apoi la te Jizaiei faze i u 
perioare - societatea .omun - 
stă.

Bupăce au fost date rar ini 
concrete în legătură cu des
fășurarea fazelo de pregătire 
a unificări, șctîinfa de lu.ru 
a luat sfârșit 'seara i.i'ziu în 
sunetele internaționalei, a'tici 
știi plecând ’a lucru înarma i cu 
noui cunoștințe pe care le vor 
împartă,i și celorlalți membri 
de partid, cunoștințe pe care Ier 
vorpune ca șt cele a "im'il'>tc până 
în prezent în slujba întregu
lui popor muncitor.

Lucrările Parlamentului

PROECTUL DE LEGE 
pentru organizarea asistentei studențești 

luat în desbaterea Camerei
Ședința de Marți a Pailaineji 

tului s’a deschis sub pre-edi.i 
i ția vice președmtelu f.anlerc.i 

Ion Isac, pe banca mini teri li 
fiind prezenț dr 1 loiica Bagda 
zar, Macțavescu și Constau lin 
Agiu.

Pupa uncii' comuni ari și vo
tarea unor proec.e de le_j, el.

Poziția leului nou se întărește zi de zi
— Urmare din pag. 1 —

Au fost desigur și lipsuri 
in special in organizarea dist î- 
buirii acestui bunuri. I ar i. tu 
că și în acest se.tpr dufă am; le 
pregătiri mă u ile luate de gu 
vern încep sa d a roade. [Astitl 
salariații și po,.ul ți d li o- 
rașe își prime c anul ace ti ie 
gulat rațiil de p i ie și mălai. 
Zahărul și uleiul se vor ci.tri 
bui în rații mărit In general 
prețurile Ia alune te iu nce i 
să scadă pi piață, daterita f p 
tului că șunt tot1 mai știți ii 
cei nevoiți 3 se aproviziona la 
întâmplări Rolul cooper five-

Campania pentru difu
zarea „Scânteii* la Deva

Asociații „Pri tenii scai tei” 
filiala Peva, î:i Co i.iți de a g.-‘ 
fuza cât imai mult ziar,! ,,Scân 
teia" in m issele c (ftțenești, 
pe lângă cele 7co abonainci te 
făcut! numai în Ceva, a Iu Mă
rit ca zilnic, Dumin.ci sa difu
zeze încă 5oo exemplare

Bum nic i 23 Nov., echipe vo
luntare de mtmcțiri, i .telcc ua 
li și niil.tari, cu t >t timpul plo 
ios au difuzat cele 5oo ziar? 
programat ■

Bintre volu;.tari s’au evv'en 
țiat, Nussem Elena, Voința, 
Eugen, Tosnadi lo.if. Sz.ibo 
lacob, etc.. 

deputat Gh. Matei a depus pja 
biroul Camerei proectui de le
ge pentru organizarea lsGcji- 
ței studențești, arătând cu a- 
ceasta ocazie (murele aport ț • 
care organizai ea asist eu,ei stu 
derițești îl va aduce creerii U- 
nor mai 'bune condiț i de stu
diu și viața studențimii noastre.

lor în aceacti dire. țje e Je cin 
ce in c? mai e\itenta.

Beaseini Hea di^t iuuirea mă» 
furilor textile și de încălțămin
te, pe puncte, ere ferea valo
ni pune, tor, — pentru a doua 
oara in 'decurs de câteva săp
tămâni aprovizionar a din 
abundența a cooperată el ar 1 
inagazim lor care d tribue a- 
ceste mărfuri, precum • 1 t l- 
imterea inârfuiilo" la sete, pri« 
cooperativele s.jțe.ti sunt piși 
uria-i, facuți Î11 dojneniul imbu- 
nlitațiiii d, titbmrii rațonal a 
produselor.

Să ne aducem bum ai a mi te 
de situații iua nte d? stih ii- 
zare, și vom vedea dco.ebirea 
uriașă între s (tuația de atunc $i 
acum. Care salariat r,i pu o 
penii te înai ft-’ ,.luxul' de a 
cumpăra câți \a m tri de pân
ză, nu mai vorbim dt 1 n 
costum sau pa hon, n 
afară de acei care g-rau în -» 
tuația fericita ca econom tui ă 
Ie procure i alt eva dec t sco 
bitori și ța |t i d ■ d nț .

Mai sunt și ictizi lipsuriidar 
acelea sunt pr * “1^ ordin 
subiectiv și aici injervine r Tu! 
oamenilor de avangardă, roii! 
activi t lor P C R., ai activ-ș >1 r 
sindicali ai organizațiilor feme- 
nine i ai t rămmii 1 n gener I 
membri acestora ca i lrebur 
să lămurească necoi.tenit mi 
sstle populare de fapt il ci gu
vernul care conduce azi detirele' 
tării, este al lor că t>ate ftră-i 
șurile luate sunt spre btiefe 
lui. Să lămurească că dacă pri- 

. mese salariul să uu-l cheluias- 
că în prima zi la cârciumă, sau 
pentru orișice în piațj. Să-sa 
facă fiecare socoteală ce chif- 
tuelile pe care trebue să I • fa
că lunar, să nu se vadă in situa
ția de a avea mărfuri la coo, e- 
perativă sau la mag*.'inul de; 
stat și pe care nu le poate sco 
te din lipsa de numerar. Simț 
cazuri asemănătoare în județul 
nostru și credem că și in !ă 
parte.

Graba cu vare unii scot mlăr-i 
furile pe puncte fără a țir.e (so
coteală de ce au mai m?re' ne
voie trebue dea emenea com
bătută. In afară de faptul că 
datorită aglomerației oamenii 
sunt nevoți să aștepte la ccadă^ 
trebue arătat că punctele ru-șî 
pierd valoarea, 'din contră Ie-a 
crescut până ăcum de două! 
ori, căci mărfuri vor fi inconti 
nu mai multe și tot/de tnri bu
nă calitate. (

E adevărat ca dușmanii 
reformei monetare scrâșnesc 
din dinți văzând cum zi de zi 
stabilizarea se consolidează se 
adâncește. Ei își plâng jrivi- 
legile pierdute iar majoritatea 
din ei încearcă sub diferite for
me să se pună deacurme.i u! 
drumului pororil ii no r 1.

Bar așa după cum pe pl n 
politic rămăriț le fascismului și 
reacțiunii sunt smulse din ră
dăcini, tot așa i ult'mul cap .1 
balaurului care se m i svân o- 
lește pe teren economic va fi 
tăiat, netezându-se altfel cafea 
poporului nostru 7 in democra
ția nouă populara, spre soifa’- 
Rsm. ___

B. Someșfeleanu

lu.ru
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— După semnarea acordului cultural româno-maghiar 
Delegația guvernamentală maghiară a părăsit 

Marți noaptea țara noastră

Forurile economice stud ază

Mijloacele de reducere a 
clieltueldor de cost ale mărfurilor

BUCUREȘTI, 20 (Radio) 
'A'sU noapte pu părăjt Capi
tala plecând tlin gara Mo^o- 
țoaia membrii [dielygaț ei gu
verna menta le tutgare ii'e sub 
•csțducvrea d-lui ,i_:tyos I inie , 
primul ministru al l 'ngati i.

La plecare a fost de fata ,d. 
primministru dr. .'Petru Ciroza 
împreună eu țov. țji d-ni i mi' 
uaștri Gli. Gheorghiu-Dej Ana 
Pauker, Vasile fL.uca, Teohaii 
Ocorgescu, Lucrcțiu Pat așca- 
rtu, general Lascăr, Octav l.ivq- 
arian u, Troian Săvule cu, Ro- 
miilus Zăroni, Stanciu Stoian; 
Teodor lordăchescu, Simion 
Oeriu, 1. -Q. Maurcr, gei’j6”?t 
Dănidceanu «i tov. Ion Vințe. 
ministrul Rom.'ni i la Budăpc-i 
•ta .... t

Iteasetneni au -mai fo t Pe 
țața S- I Kaffaradze, amb saJ 
Amil Uniunii Sovietice în Ro
mânia Gyongyosi, in nistrul U t 
•arici h Buciireșt' pre u n și1 
numeroase per on lită i d n yi’’- 
*a noastră culturală, politii ă și 
poiială. ;

In ziua Ide 21 Noembrie, V. 
M. Molotov fniiiisftrul de ex
terne al Uniunii Soviijțtce a fă
cut o yizittiă d. Bevin ministrul 
de externe al Marei Bi|i<tini:.

V. M. Molotov a fo t însoțit 
de ambasadorul (Uniunii Sovie
tice la Londra. t

#

La Bratislava a început ju 
decarea primului lot d’ crimi
nali de război, acuzați ide co
laborare cu Ce mania i i.leris ă.

Fac parte d.n âce t piim^ot: 
Generalul Ferdinand Catl s, re 
neralul Turanetz Ț col V.1 Tol- 
ski. 1

«

Greve spontane s’au de larat 
în Austria t’in cauza refo m i 
monetare pe cire guve nul a 
de gând s’o facă-

Greviștii au manifestat pe' 
străzile Vienci cu plac r e re 
care scriau: „Refo.ma moneta
ră e o înșelare a ponorului 
și că ea se face în folosul băn
cilor după in trucțiuniU ameri
cane”.

Magazinele din Viena'au fost 
asaltate de popul ție, i r mu- 
jorria.ea din ele s’au închis.

In incinta gării. d. prini-miir 
nistru dr. Petru C> oza a ’p 
stit o scurtă cuvântare prin ca' 
re n arătat bucu ia poporul 4 
nomâri pentru Semnare a aror- 
Ourui cultura! dintr ■ Romn: 
m Ungaria, arătând că acest a- 
eond întărește ,'pacea dintre 
cete două popoare șt consti- 
tne un pu'ern c instrument îm-< 
potriva acelora care ame ință 
pacea.

la încheere, d. dr. Pet u

IN FRANȚA

Peste două milioane lucrători 
dela căile ferate au intrat în grevă
PARIS, 26. — Dt(pă respiri 

ger ca ce;e ii de drcare imediată 
■ salariilor ide către primul mi 
nistru Robert Fchumann, f•<!.■- 
eația muncitorilor di la căi e fe
rate a proclamat greva gene
rală. Peste Idouă milioane dei 
lucrători au încetat astăzi lucrul. 
In întreaga Franță nu iin..i( ir u 
1ă în inomemul d,e fa.ă decât

100.000 exemplare ȘTIRI SCURTE
(Urmare din pag 1) 

mut tu mtiă acelei conștiințe 
de clătii a solida' tiâțli 
muncit șt a nezirunclnatei 
unități și necitnttet prezențe 
a tlncetutul muncitor la 
chemarea comandamentelor 
Patrel pentru o viață nouă 
de muncă și pate.

In acest permonent efo't 
tmeretul a O'ga' izat br g zi 
de muncă vo uitară, a mtț ut 
tntnceri la prodicțte, a dat 
un imouls nou v ețti cultu- 
ra'e a mane or, lotieaum 
acolo unde detașamentele de 
etltă ale pooo ului nos ru, 
se străduiau pentru realiza
rea unul climat sănătos de 
tnmfletit pat'iotlsm <nch nat 
propăș 'ii Intri gului popor.

la plin marș reahz t pe 
acest d un, „Luna Tână
rului Muicd r“, ob'Civul 
propus in cadrul ac/rel luni 
va trebut d sigur, să fie un 
nou su:cis de a.elaș ră
sunet.

Șl suntem în-rellnțot1 că 
va f, do ini peni u „ tână
rul Muncitor " tot suicesal.

M. Mih.

Ciroza a rugit pe primul mi
nistru niaghi.tr sa iran mită 
dragostea poporului român pcit 
tril pop nul maghiar.

Răspunzând, J. I ayos Diii.s 
și-a exprimat 'conving rea că' 
prietenia d.n r ■ Cc'e . ouă [ o- 
poare se va consoli Ia ’efin ie in 
ce mai mult, spre bin< 1 • și 
fericirea lor.

In încheere d- a a.aratri că 
va transmite poporului tna

Sesiunea celor 4 miniștri de 
externe a început la Londra

LONdR, 26. Eri s'a de c 
chis în 'Capitali Murei l’ri anii 
cea de a 5-a se-ău te a el >r ,4 
miniștri de (Oxtcrne. la lucrări 
participă V. M. Molotov mini
strul d- extrmeal URSS M >r ha'l 
L Bevin, Bidault. Deasenenea 
mai participă aJjuncțîi -fl>r 4 
miniștri de 'externe p eum -î 
consilierii și 'pxperțiî fiețcă eî

Congresul activistelor Partidului 
Comunist Cehoslovac a luat sfârșit

PRAGA, 25 (Agerpres). — 
Corespondentul agenției 1 ?n 
jug transmite: i

In Capitala Cehoslovaciei 
s’au terminat lucră i e cc'ui dc 

două trenuri: cel din spre El
veția și cel din sprejtaîia.

♦

PARIS 26. — Cu mcepere 
de azi, 'din cauza grevei roi 
dtorești, ziarele din Paris vor 
apare în două pagini și nurm.î 
tie patru (pri pe sab’ămână. * V. 

gltiar dragostea poporului 
român și a urat casate astă j,ile- 
tenie sa dăinuiască veștii .

Lupa iiilonaren im, ur lor na I 
fionale român .,i maghiar, șe
fii celor dulii guverne au t e- 
cut in revistă compania de o- 
noare ce se afla pe peron.

Membrii ddl ga,ni gu ernti- 
mentale maghiare nu irct n 
tren în sune ele imnului națio
nal al Ungarul 

delegații.
Cei 4 iminiștri de yxtenie au 

căzut de acord ră piezidij e i et 
rând ședințele, )Prhna e lin't,i! 
a-fost prezidată de d. Ee\in. ț

Pupă cum se ști", asupra a- 
gendei, ad juneții n’au reuș t să 
ajungă la © părere comună, r e 
aceea, fiecare Relegat a pr e- 
zeniat câte o ordine a lucnăii.or.

al frei'ea congres al aciv stelor 
din Par idul Comunist din Ce
hoslovacia.

. In afara dle’ceF 2.oool’de c'e 
legate din Cehoslovacia, la ccn

I greș au asitat și delegații ale 
femeilor din Un unea Soyje ică, 
Iugoslavia, Bulgaria și Spanip; 
democratică.

Phnul de împărțire a 
Palestrei a fosta probat 
~ LA«E SUCCES, 26 (Ra or) 
Comitetul național per.tru Pa
lestina a aprobat Mar i c i 25 \ 
voturi contra 13 iplanu! de di 
vizare a Palestinei după cum 

i anunță Asociated Press.
i Votul final ya fi dat de a-'u 
I narea Generală în ședința de. 

Miercuri.

Poliția egipteană a inf rzis 
publicarea dc date dfes. re un 
complot ce trebua să aibe lac 
și d'n care f>c<-au parte 40 de 
ofițeri egipteni.

Camera a fost pusă sub p.a- 
ză severă. <

•
La Cracovia a început jude

carea primului lct de crimi a 
li de război'nazi.t cari cu con
dus lagărul dela Auschwitz.

*
BUCUREȘTI. 25 (Ager

pres) Azi dimineață a avut 
loc o intrevedere între tov. 
Ana Pauker, ministrul aface
rilor ex'erne al României și 
hnrik M dnar, ministrul afa
cerilor externe al Ungariei

SCÂNTEIA
Organ Centra! al P.C.R.

BUCUREȘTI, 25 (Ag rpres< 
Forurile iconomize conți m i a 
studia mijloacele de redu ere a 
chckucldor de cost ale măriu- 
lilor.

Se tinde ca preț mie fiecărui 
produs șâ reprezinte în mod 
real cheltuelițe 1 ’e producție.

Oeascmeni, printr’iiii schimb

Sistemul de control economic 
se va permanentiza

BUCUREȘTI, 25 (Agerpres 
Dat fiind bunde rezul ale, ol ț - 
nule prin ‘supravegherea ci iu- 
lației mărfurilor, auto i ă.ile u 
hotărît sa imbunâlaț a Ci si
stemul de control plin perma

Să întărim mișcarea cooperatistă
(Urmar» din pag l-a)

Avem exemplu coo,:era:iva 
de curând reoiganizată a mi
nerilor din Valea Jiu ui, ca
re grupează sala ivii in. ustr e> 
minere din întreaga ieoiuie ți 
care a âilus ’un însemn t aport 
la îmbunătățirea aproiiziana i 
Văii Jiului.

Avem dcasemeni cooțerai- 
vele meta.urgiș,i or din Cdan, 
dela Huncdo.ra a ce.criștil ri 
din Simeria a minerilor din 
regiunea Bradului.

Trebuesc insă consti uite u- 
nitați coopera ive in to le ce i 
trde munci .ore, ti, in p a e, ca 
și în regiunile țară ie t ‘ă \u, 
nem la dispori.ia massclpr muif 
citoare mițloace p.aciice și in 
acelaș timp favoratile de ;p o- 
vizionare.

Dar nu numai cooperativele 
de consum cil sic ele de apro
vizionare și producție tieaue ă 
fie încurajate jși ajutate să se 
descylte. Prin aceasta se va re - 
liza un schimb mai eficace, m.i 
trainic, între jat și oaș îiiîi« 
rindu-se în felul acesta legă4 
turile dintre pcpula.ia sate of 
și cea a orașelor, cce ce. va ccn-' 
tribui la ridicarea stării morale 
și materiale a masselor celor 
ce muncesc.

De altfel, Con i iul Județean, 
al Sindicatelor d n jud. nostru 

în planul de imuncâ pe car ’j 
l-a întocmit pentru perioada 18 
Nov. — 31 Dec. a. c., ți a ;i at 
ca sarcină ducerea unei munci 
intense cțe larg re a igțețci co 
operatiste — fearcină cate t1 ie 
bue îndeplinită. \

Economia Naționala trebue

Distribuirea cartelelor 
pe luna Decembrie 1947

La primăria orașului Deva a 
început di t ibnirea csrtelelor ali
mentare pe luna Dec-mvrfe 1947 
Penlru locuit' rii din oraț, distri
buirea ce se face după cum vr- 
me»ză :

Miercuri, 26 Nov,, litera A, B 
C-K D, E, F. J>i, 27 Nov. li 
kre : G, H, 1. J, L, M, Vineri, 
28 Nov. ll'era : N, O P, R Sâm
bătă 29 Nov litera : S, T, U, V, 
Z. Duminecă 33 Nov. instituțiile 
ți întreprinderile. Colonia Luni, 
1 Dtc. toți locu torii din Colonie. 

de servic i intre fabrici i uzi 
urmează a fee lua tir ele tnăsuij 
pentru mărirea produc i i:af i 
muncii. Intre albie e [re e '• 
repararea und elor și a n 
lor un< 1 e, fiindcă ide ele •- 
cestora impie.’ica rand^me iia4 
real al întreprinderilor iadu 
striale.

nentizarea aceslor șerJoi
Supravegherea circulației 

mărfurilor va fi accentua M, 
mai ales în sectoarele cu pro
duct a deficitara 

întărifă, așezată pc baze joii 
de ți ide jieșdrun i lat iha 
ceasta cooperația poate < oul 4- 
bui considerabil.

I. Rusneac

In Valea Jiului 
minerii înaintează 
cu pași mari spre 
8.000 tone zilnic

(Urmare din pag 1)

Cu toate UreuUțlle pe caie urai 
iu a le In âmplna cu !<»(&, rt 
acolo a sonit deja iarna ți bcub 
ca ți In trecut minerii Văii Jlnlaf 
stau fa fruntea bătăliei pentru 
dezvoltarea și întărirea TleȘd 
noastre economice.

Și anat hoțirăți să avanseze 
mereu ia această bătălie, țtiind 
că luptă pentru ridicarea aode- 
tft|ii sore forme mal superioare, 
— spre socialism.

Și minerii din reg'unea Bra
dului își depășesc programul 

Urmărind îndeaproape reali
zările celor diu Valea Jiului, mi
nerii dela minele soc. „Mica" din 
regiunea Bradului au depu« ți e< 
eforturi mari ia realizarea pro
gramului de producție stabilit.

Eforturile lor s'au soldat <■ 
prima jum&iate a luoei curente, 
cu depășirea programului, totali
zând, dala 1 —15 Nov. 8 317 tone, 
minereu aurifer țtamost dfn care 
au fost extrase 48.598 kgr. aur

Sântvh’lm.' luni, 1 Dec : Toți 
locuitorii din S&ntuhalm. Cetățe
nii vor adu e cu s<ne cartelele 
de pe luna Nov. înainte de pre
schimbare cetățenii își vor nota 
nume ele sub ore sunt Înscriși 
la centrele de dis ribuire.

După primirea cartelelor cetă
țeni sunt rug-țl a se refn :rie la 
centrele de distribuire In terme» 
de trei zile.

Costul cartebi pe luna Ianaa 
rie se va încasa la primirea c*r- 
telei pe luna Dec. în suma de 
lei 11.
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