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5 DECEMBRIE
ZIUA CONSTITUȚIEI SOVIETICE

Se obișm.eșle foarte des și 
în special «lupă termirarea ce
lui de al doilea război mon
dial, ca acei ce dețin puterea 
în diferite state burgheze să» 
și intituleze regimurile >demo- 
•ratice«, bme cunoscut fiind 
eșecul militar, moral și politic 
pe care fascismul l-a suferit 
în anii din urmă.

Chiar și acele guverne care 
prin politica lor au ajutat as
censiunea fascismului și care 
azi după înfrângerea lui caută 
s.'-l reînvie din nou își arogă 
tulul de »democrattce« cum e 
iazul cu Statele Unite ale A- 
mer'cei și alte țări du Vest.

Noțiunea de democrație 
însă/ folosită de mai multe ori 
în decursul istoriei socie
tății omenești, nu exprimă și 
conținutul ei, fiind cunoscute 
până în prezent mai multe fe
luri d* democrație: ateniană, 
Vu gheză, sovietică, iar după 
terminarea celui de al doilea 
război mondial, democrația po
pulară.

Dintre toate acestea, demo
crația sovietică este cea mai 
avansată formă de guvernă
mânt/ ea exprimând voința 
în; regelui popor. Democrațiile 
ateniană și burgheză, cu toate 
câ au însemnat pași înainte 
fără de regimurile existente an
terior, nu sunt altceva decât 
expresia sistemelor sociale, 
«are consfrțeau exploatarea 
marei majorități a poporului de 
o minoritate fie sub 
sclavii i, a iobăgiei, sau 
pitalismului.

Legea fundamentală 
mocrației sovietice — 
sare se conduce întreaga viață 
de stat a II R, S. S. — este 
e-ăustituția stalinistă, de la a 
«ărei adoptare se împlinesc la 
5 Decemvrie a. c. 11 ani.

»Redactată — cum a spus 
tovarășul Stalin la al 18=iea 
eongres extraordinar al sovie- 
wlor din LI, R. S. S. — când 
valid tulbure al fascismului 
pângărește mișcarea socialistă 
a clasei muncitoare și tăvă
lește în noroi năzuințele de
mocratice ale celor mai buni 
oataieni ai lumii civilizate, noua 
constituția a U.R.SS. va fi 
un act de acuzare contra

fascismului, un act care 
arăta, că socialismul și de 
mocraț a sunt d** ne învins*, 
ea a fost de un ajutor moral 
și un sprijin real penuii toți 
cei ce duc azi lupta împotriva 
imperialismului.

O caracteristică principală a
o 

de

Nia jiMItf tu «vavrar
«■nîJra DlrMțluAd

> Mtrwc P. T. f. Mf ^17.WU> ( V<l

forma
a ca»

a de-' 
după

constituției sralimste, care 
deosebește lundamrn.al 
constituțiile burgheze, esre 
crea, că ea asigura în fapt 
drepturile cetățenești prin des
ființarea exploatării omului 
către om, lege îi sziisă 
constituția stahnlsiă.

Toata puterea politica 
U.R.SS este în mâna celor 
Ce muncesc în persoana so 
vietelor de d putați dela r- 
rase si sate. Biza economică 
a URRS. o tormeazii sis'e- 
tnul economic socialist și pro- 
prî<?tatpa socialistă asupra 
uneltelor și mijloacelor de 
produ~('e Exi'tâ însă și drep
tul de pro vietate personală 
asupra veniturilor din muncă,

Continuare in pag 4-a
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La C.M.C. Cugir peste 20% din utilajul uzinelor e 
imobilizat din cauza sabotajului direcțiunii, fabrica 
lucrând cu 70% din capacitate.

Desinteresul direcțiunii provoacă 
întârzierea niașinei de cusut —

lidaîul Săptămâns
COPILULUI

Oaapre Uzinale Mftalurg ca CMC din Cngir s’a scris de mulle 
dosvftluliiiiu se starea da d-sm gar lzi ie; de di lasarauri,

caro domnește iii t-briea și de care e in int> e(|Hi.e v.1 ovală atâ1 
direcțiunea goiiera'ă C. M C. din București, cât bl con din Cugif

»

Cu toate acestea însă, tu 
tortă lupta mi ncUtri r șl’ n, 
ciuda repetatelor aver hmențe 
primite din pai tea /indicatului,

i

conducerea Uzinelor CMC, nu ... 
putut ii încă deicrmiiiuța ip^nj 
acum să părăsească .4.tuni ea 
de saboLaj pe care a luat-o fa
ța de producție.

La G. i$. G instalațiile sunt 
iniubhizatu

lăm aceasta cauza planul <lc 
producț.e lixat Cil a îost ’.ucio- 
data atrns, ue, i nimicitorul s„nț 
insuilețip de ace«t;i voința uc 
a munci cat mai mine pentru 
desvoitarea ecoi.oni.ii naționa
le, ..i și muncitorii altor uzine. 
Erortui lor insa e zadâmc.t, 
pen.ruca liota.irca iiiun.io dor 
nu poate inlocui de pildă, ma
șinile imobilizate d 11 cauza sa
botajului direcțiunilor.

Mai mult de 2o lai sută din 
utilajul C.M.C.-ului e t e in n- 
ceasta situație, din cauza "1- 
psei de mai Jiine .dl.- o lunii de 
zillc a hidrozolului, ul.iul 
de pe,te și soda, din! care se 
prepara apa de săpun, —< care 
servește la conservară ma ini 
lor și în acelaș -lim'p1 fa sănă
tatea muncitorilor.

In prezent prepararea apu 
___  ___  __ G. I.

(Continuare in pag. 3-a
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hi iiuruiga pra n nu puț, 
pnn i„| jxuț,^n..i pcut m
Ul.uu.Cj ușii-Li, r-ix, ț .11- 
îniițur, o viguroasa ucpu.nc uC 
UJoo.iUurc u mtuior ipiț jvt 
moiuic 1,1 maicii^e ak yo,..jru 
Im — cciațuii, oiguiiizapi lC 
inas^u ju Ansi tuțu, — ,n ve
derea îmbunătăți.ii eondJ.ii.ur 
de-, na tere și vmța ti. cOpifu- 
,ui- i

’-v i'-px-zmla co.aLt, ca \a- 
lo^ru jiapiju-u ,1 oue.aia, j.va 
iru Mzeiuuue j* lamiae, u 
șue ne. cure cuuție noi. l! este 
icîia hivX>k*i|Li> li,111 -iiviiVue bdzx 
al viiuuei vL-ți umtjl-^U r l' 
gaiuza.e. Li tivb-1. U-Ci Hul
eai și pcr>i»aiiuit juCnțLiut ■ 
centrul U- p, eocupnre .?i gr.j.i 
a iurrcgci opinii puui.ee.

Pcm.ru a grupa in ,urul .u- 
țiUuii suie, p- ioji ouiil. p^t‘1L* 
p,^oiiu.ctui Națioiuu a progra
mul o saptaina.ia a copil.u.Jl 
dela O — t-l (LLcembne a. ic, 
in taurul caieia se va siimuL 
interesul gineai ai întregii *,a 
lecuvitați pnn iesavaluii, cou- 
ieriiiți-, cneie, cOiceV, eu.'., lapat 
de ceea ce se -poacu nmm ni-.- 
rea pioblcmă a copilului. In zi
lele de 6 — Z-i 14 un ac a .lâ 
săptămână, iiecarv lamilie \* 
fi vizitata peni.ru a-și ciov-dl, 
prin darul ce-1 va dă, interesul 
și înaltul iinț patriote de care 
este animat-

Nu cred m că va jttmâne 
cineva nepăsător față de : _■* 
sta nobilă acți ne, contribui; d 
fiecare prin partid parea si 1 o 
rală și ma'erial. Ia reușita •« s- 
stei nobile acțiuni, peitru .- 
sigurarea unui viitor mai bun, 
cu concursul tuturor pen m 
toți.

„Muncitorii sunt cu noi"...

1, V. ST ALIN
CREATORUL CONSTiTUȚIEI^SOVIETICE

In luptă cu intemperiile si dep-psiunih fere

Și muncitorii dela funicuiar ul din Govăjdie tși fac datoria
In afară ide cei 76 de mua- 

rfiori ai fabrice! de unelte, la 
*ovăjdic, îșu câștigă exi t nța 
alți 2i3 muncitori muncmd Ta 
Funicular. !Unii — vreo 'c.
— lucrează lai ^.teiieruf de uifr ■ 
țioerc a funicuiai ului — cea 
mi mare parte însă «sini i'n 
prăștiați de-a lungul liniei îde 
tunicidar, dela CovăjJîe spre 
vadul Dobii, Rău b""t âna, țsdu 

Carierere Bunjia, tar cte muTțr 
km.

Lupta cu intemperiile 
și depresiunile terenului

’FTunca acestor oameni e <1. o 
sebit de grea. Rupțf de turn , 
prin păduu’șî'pe coiste de .d a- 
lari ei trudesc din șțreu- fi 'în- 
•ârcatui -i/t anspo tri lemnelor,

a mangaiăfui șl' calcarului’ ne
cesar gurilor mereu flămânde 
ale furnalelor din Hui.ed, ra 
sau secțiilor acestor mari uzine-

Z’ua ș. noap.e, ,pe v nt pra 
ie și ger, ei trebuo iăț fie m'eiXiU 
la postul lor. Și ,111 a ar ori 
munca lor e zadarnică, gl iarele 
,.corfei” despiinz ndu-se d ne 
sârma ce afearg'ii de .p vnidial 
pe altul, prăbușindu-se cu tea 
ti încărcătura pe cefe ț-ovărnî 
șuri. [ 1

LCPuittra accsfo os meni cu 
re tul lumi, se face 'oar nr'n 
,„corfe” și periodic de cât- 
vreun delegat al SindicitTui 
sau ai torg P. iC. R. c'în Ghe- 
lar, care se încmta . ă ,b tă” 
lungul" și obosi ond d um <u 
piciorul sau, într’un caz! mat 
fericit călare,

X

Cu ,.corfa” se tfim’te car
tea poștala ră ăci ă vreunuia 
din ei, abonamentele „Ccmt f ” 
porumbul făina de g âu, sad 
aft1 mărunțișul'n.cesare.

Două linii noui
Printre realizările pe care 

muncitorii îuniculanilui Govăf
I Fusneac

Nu de mult tlmo o gh'r- 
l'nă pr< aipâtă de b'cd 
inc< d"> pe fron'isntciui Cir
ci lut T’rl or’a! Hui'doa'ti, 
un â du’ot „B e olt venlt“ 
l^iâmpo ând peri ut recruți 
al j ide fitul, cu acea dra
gi s e isvo âtă d'n r'o nouă 
corc p/te menită să schimbe 
chhr și vlafa 
până m >1 teri 
și r'g dă

Democrația 
instruește. castea et intr'o 
disct'llnâ ncuă a dragostei 
de aoao'nl de cwe rămâne 
me'fu oproaoe șt alături de 
ca'e pășește P'n'ru o viață 
nouă de m nd ți bună stare, 
având fn f'uiife eroca n- 
vo-'gardâ a clas't rr.unct- 
toa e, chezășia v lto ulul de

de cazarmă, 
inutil capră

p^pcfa fi hi

Continuare In pag 3 a —

Incppe distribuirea zahărului pentru 
POPULAȚIA ORAȘULUI DEVA

le
Oficiul EcotiotTtc J"dețean anunță câ începând cu ziua

4 XU a c. se d’S’r b-e zi-h’rulpe luna Noetnbrie a. c 
Locuitorii vor ptimi cola dela centrul unde s’au înscris.

rodritd propășire ai între
gului popor.

In a ecsiă toamr.ă de fru
moase ro de a e regimulal 
nostru d'motratic, organi
zațiile di mosid din Deva, 
(Jfaral, U'l M-ul șl A ă a- 
rta Pat'lnti ă, a orimit pe 
noub recrut' ntr’o ctmc- 
sieră de adâncă 'nplrg re 
pevru acești fii chemați d<n 
oopor ca să se p (gătească 
pentru a apăra independența 
ță ll șl pa ta popoarelor 
pașnice ți mut.eilourt.

Șt s -ca tmpărflt atand, 
b avii flăcăi venlți din toate 
cclțur le Ju ’eluiul, încă in 
str.e e înflorate, ale locuiri 
Inai te de-a fi sch mbile ca 
informa mUrară, tigăile 
împ'ennâ cu alte daruri, 
tn cântecul ho e>or sau ol 
al tort Jocuri obiș raite tn 
sa ele tor, h a ea atmo 
sferă menită să te o a'e 
g l/a pe & re le o poerti 
reg mul nostru democratic.

Hotar ăi să insufle nordul
M. Mlh.

(Continuare in pag 4-a)
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2 ZORI NOI

Colțul t’nfttHtulul

Deschiderea campaniei „Luna Tânărului Muncitor’1
A.

Duminica Uo Nov a c , a 
lost descinsă iii cadiul aunu, 
festival arțisiic dat de <pul
pele ,UTM dn Oră i și Cu- 
gir, în sala c-inem dografiiiii'i 
„Progiesul” acțiunea ’ue mtrece 
re inițiată în cadrul ,„Luueî 
Tânărului Muncitor” între orga 
■izațrilc din județ, cu -iarc 
prilej echipele U1M din Deva, 
au difuzat pe f ■ 5oo îiare, cu 
care oiganizația susține rijica- 
rea tirajului organului care iu 
pta penfru drep.iuile dn ritu
lui diii-căinpullg.uuncii bucurau 
du se astăzi de largile 'liber
tăți ale regihiuJui nostru de 
democrație populari

Din (ro Timtil ai ti tic, pil- 
mrn c.i însuflețire le in-r iui 
care a paiticipat in număr îm 
bucurător la această îraiiiiesf.i- 
ție prin c ire U T M. confirma 
odată mai mt.lt'grija sa'pentru 
ridicarea mvelul|ur'_ful ur.il 
tinerilor muncitori, au rom re
marcate căzăceasca si dans t 
maghiar execut te de <c'.ipa U. 
iT.M. dn Oră tic, corul i r ve
sta muzicală realizați.zde e hfpa 
UTM 'dn Cimir.îngăd iind 'ii 
dreptățife speranțe în roadd<- 
vijtoarc ale ce t< m mei p u 
tru creare^ unei -țajiții. sănă
toase, care § se t ornic a că 
în maiiiiestăine ții erei..fia no
stru 'muncitoresc, ocup, n, .- 
«țăzi locui cuvenit tn a e ț unea 
oficialități'-

In după am azr ; 
a avut loc în sala 
fennța comitatului 
toți secrvtu i. șt i 
organizatorici ,d n 
prezența tov. Nicu 
legat al C C. al Ll.T.M.

'După rapoartele piez nțăti 
de secretarii organiz țiflor din 
județ dn cărei/1ezujtă n unsa 
este mult îmbuna ățiță n 
dițiile actuale ințeme, au ,c--re 
prilej au fost 'Cvidențfiat ■ 
ganizații.e din Cugir, Orăștie, 
Simeria șl tânăra organizație 
Dobra, cile căror rcr.iTtaț. sunt 
satisfăcătoare.

Raportul politic a fost Sâ- 
«ut de tov. Zamora tcaraijai rna- 
lizat factorii Xle poli.icâ inter

nă și externă in lumina sarcini» 
nilor care revin tineretului 4 
în acțiunea de re»

construcție a țarii șl (de apăra 
re a independenții noastre ,,i 
a păcii popoarelor pușnice 'șf 
muncitoare. ,

I relrcrar a sarcinilor a fost 
făcuta dt-țov Mirce.i M 1 .e cu, 
sccr larii] județul i U.T.M. De 
va Hunedoara pare a iras-t 
fiecăr i oig inizații ac i ni, c T 
revin in cadrul muncit ue ivittor 
a rmer i Sui n .iJt t m ' TM' 
după care șed.nța a luat sf.ir 
șit, noaptea târ/i 1, n r’o lin- 
suflețilă '"atmosferă, prin in o- 
nurca „Internaționalei”.

A doua 3 a avu iloc o șe
dință educativă cu secretari de 
organizații, Junii n.-trâ. d tm 
țiunea p care o , ru UTM ai 
problema ri .icătii cadrelor le 
pentru asigurarea n c 1 m ai 
bune condțluni a md pilc.ii ei 
marilor saruni ale o,ga fzaț i 
a contribuției sale p ntru ia - 
lizarea soci lismuftu Ia noi, 
prună etapă in drumul pr 
știgarea unor noui c ndiții 
viață i pumcă in tolomf c 
care munc c.

ca 
câ 

•c e 
îor

saSută eroicul tineret jugoslav

■ -ră 
lupta 

,,Tânărul Muncitor’ 
nea și

Săroâtorirea săptdmănei 
prieteniei lomăno-jugoslave

la Deva

acelei i zile
U TMl ccn- 

ju eț n cu 
ris; onsabiii I 
județ, in 

t anii i de-'

-oii,

r-

i

i

l-IUNEDi )ARA- Iu cad
rul lunci ,, I n, ul Muticii r , 
o j. ,U T.M., din 1 M S, Hu
nedoara a u; ;i ii,-ai Dumin c ■ 
1 Dec rubri i. c , un 'i.iare n.vi- 
ting la care au pait.iinl 
-loo tineri.

Au luat cuvântul o., 
eiunescu ls:ia, ilustrând 
ziarului
pentru educi ca, mo.klit 
îndrumnea tineretului, iov. 
Herițoiu, din p rt-aî1 niunii Me 
talo Chimice, despre insernnă 
taten Sap un. ni I ri țenie. ’ o- 
mâno-Jugoslive și toi.'I’ăduie, 
care in nuni ie o g. I T.jVU i 1' i 
cut un apei pentru c earea lumi

briga i de i econ dr.icți i.i .a- 
drul ii/i'iciof IM i

1 mur. t d a p L ițvacest apel 
cu dcoseb.tă tis.acție, an □- 
jândii e ca \a tr ce ia , ealiza- 
rea lui

A fost vota u apoi o ipi țiui.e 
prin cuie ti.ierct 1 muncilor . 
dela'I M S. d.n(Huncdoar i tian- 
smiie tinerelului ju o Uv iu. 
oci ’ii fliiiver-. ;rii a 2 -mi e 
la înființare i Republicii F de- 
rative Popt'Ja jtg oslave, sa
lutul s iu ciil iro ..

Me-țiiigul „’a ternii, at piin- 
tr’o nii.e nia ilest ți P- C->ru 
zile Hunedoarei.

.f im coresp

.a 29'No nibriea! ce tm'air 
miplmit 2 'ani cie când 

iorrnai i epi'.bîc>, Federativ!! 
'Populară Jugojavă și I »ini 
de când a luat pință' — n j Tri 
razooi de i liberare- /național i X— 
Con iiiul Antifascist de elibe
rare''Națională a Jugoslav i i.

Săptămână dela 29 Nov. 'a 
6 D c mbrie a c, st inchi 
nata ărbatoririi j iTe enici, ,a 
rc le ig i dm ce in • -ni; i -frâ s 
poporul român de jmpo.rde 
dm Jugoslavii.

Cu acest prij.j Co isi iul in 
zd.Cal Județean Hunedoara a ir 
Igani, ai m ,-,e ra . il i de, > D - 

ccii Lr.c a. c., la i î.iCmat gria 
ful „Progre iii” dn D v i 
m ne ni et ng pop. iar.

Cuvântul de d.sc. id r
fot ru;,pL de io,', v .isț r Șke 
I.m, | re cj.nt« le- .o iii I. i Hi 
dical județ.an, e .re a ’ cut in 
amplu e^poz u .nu, ra lupt 1 r 
<lu .e in războiu de p.rti anii 
eroicelor j.opoar jugo liv , 
pentru înfrângerea totala . 
bundelor lut ri t 
precum i lupta' u :i de | • poa 
rele jtigo.gave după ;.-rm a-

1

s’aii 
s a

L II

i iaci* te,

Măsuri pentru rapida distribuire
industriale Ea satea mărfurilor

BUCUREȘTI, 2 (Agerp e ) 
Pentru difuzarea j rodit elor in
dustriale la sate, lns'ițuiu!-'Na
țional al Cpopenljieî a l'iat’tm.ă- 
suri ca 
buirea mărfurilor să se ' 
cât mai rapiJ și ^num?( î i 
in« de-T< vile. (

La unitățile cooperative 
vor vinde liber țesăturile 
mătase, tricotajele sțofele 
tipizate, materiale de co.tsț 
ții, mașini și’Unelte agricole.vSe 
vor vinde cu iespectarea plafo-

nului stabilit bumbac, pî’rel 
pânzeturi, t icolaje de buml 
bac, incdlțam nte și iieroa e.

i epa di zarea și di st i
'iacă

t ‘ •

Se 
de 

He- 
uc-

începe distribuirea 
zahărului la sate

Oficiul Economic Județean 
anunța, câ începând cu ziua 
de 3 Decemv ie a c va în
cepe distribuirea zahărului la 
sate, urmând, ca tmeme per
soană să nrimească rația pe 
două luni Noetnvrie.

Tov. !osif Chișinevschi despre: 

„IDEOLOGIA SOVIETICĂ” 
cea mai progresistă din Sume

Tov. Iosiî Chișinevsciiî, m.in 
bru în Comitetul Cui.r.il al' i 
Partidului Comunist Roman, a 
ținut, in ziua de 27 Nov. a, 
c., în Casa "Priet niei sovkto- 
Române, o conferință i tituli- 
tă: „ideologia sovietică cea 
mai progresista 'din Itirn'e.

După ce a realizat idepli'a i- 
dealul socialist - a spus ’n 
partea introductivă tov. I Chi
șinevschi — Uniunea Sovi tfci 
a pormt ferm' spre tatzțn a Idouu a 
evoluției, sale, spre faza co
munistă. Întreaga lume progre 
sistă vede în statul ,i poporul 
sovietic forți sa conduc to rc, 
statui șr poporul in car> per
sonalitatea umană se desvollă 
spre cele mai inajte - ulmi' f 
sale. Punctul de porn rc ’f a- 
cestui drum măr<ț c t Mana 
Revoluție Socialista din Oc
tombrie, eveniment ;T î. toric ca 
re a trasat ho arul" 'mre c .uă 
lumi: deoparte lumea capitali, 
etă în frunte cu mperialismuî 
nord-american, fume condam a

tă pierii inevitabile, ia.i’ dn c<a 
laltă parte, lagărul TJcinocraț ei 
si al socialismului, în frunte 
cu U RS.s. lume în Liecurina- 
tă ascensiune șj în neînfrântă 
luptă pentru libertatea _i pace-a 
popoarelor, pentru ,prop ișifea 
și fericirea omului.

După cum orânduirea sociali 
sta și-a dovedit incontestabila 
sa superioritate asupra socie
tății capitaliste, toț ața > declo- 
gia sovietică s’a dovedit 11’ 
incomp rabil superioara ideolo
giei burgheze.

Ideologia unei orânduiri so 
ciale — spune ’m conți mare con 
ferentiaruf — e ucterminată de» 
condițiunile vieții material 
acelei orânduiri, de modul de 
producție al soci^tă h respect1- 
ve. In societatea bazată pe <- 
xstența claselor uița osiAe, a 
explo.itațorilor și a celor e- 
xpioatațr, exi tă două ideoforu 
distincte: una burgheză, a flai 
sei capitaliști or cealalta socfj- 
îistă, a oamenilor muncii. Cea

dintâi tmde sră mențli.ă și să 
prelungească cu o ice pr.ț cx 
ploatarea omului de căje om 
cu toate consecințele saie, cea 
de a doua este o idcolugie r - 
vc-Juționara, de luptă 
pentru făur.rea unei orânduiri 
sociale care pune capăt L-xploa 
tării și asupririi șub orice 
formă '□ ideologie ii? mijloc 
nu este posibilă.

Marile cveninurile prin car 
a trecut omenirea in 'jl.imiî 
ani au dat la [iveală num.roiaa 
variante ale jleologki burgh - 
ze imperialiste: fa cismul ra 
sismul, șovinismul, ctc- Ca do
vada ca acestea jiu sunt decât 
ramurile un i acel ași fjiologii- 
Siamă, este fa-pțul că m Sta
tele Unite ale . .ni ricii c-Ji isfcl 
manifestă Simultan cu aceeași 
frenezie sălbatecă, având nisă 
acela obiectivîinal rm nț'mr a 
și „justificarea’ exploatări o- 
mului cțe către om. t r.narirea 
acestui obi ctiv explici obscu 
rantismul mi țic pe cir .ân- 
tăreții căpiță Ii: mului cau ă să-l 
împlânte în mințile i s; iletc-1 
le masselor de pzebitmd ni ‘i’ 
mai cu seamă un itil-aă 
contra /aecloot i.i pr gresi'st , 
conlra ma> xismufui-comuriismiu. 
Iui, contra Uniunii Sovietice.

împotriva acest i i eJo f

rea războiului, p,intru infami 
rea democrației populare, sp. e 
a pa i apoi 'mn departe spre 
socialism. I î ....

in inchcere tov. i tor a 
spus: „Astfel, in frunțe <u <k 
berutoarea ri priet ina ambe
lor țări, marea luă a o idito 
inului, Uniunea 'oviîtici, Ro
mânia ,>i Jugoslavia unt i 
tarife â lupte laolal a znipotr 
vi imperiali inului amer can jr 
englez, du-man ai p -cd și i.v» 
raiiității popoarcl >r, | n u c - 
pararea păci i d< mocr ț ei 
pentru alvgard r-a iiinț i iot 
de st t indi p.end mt, p stra <.kt 
voltarea mai dțparfe a 
rijor populare 'in ci le două Ht f 
pe calea socialism ifui”-

Conferinț i a fost i rmafă 
im pro r m rfi fi .ul ural, 
prmzând dansuri e ecutr-t 
școlile primare poezii i

cu
■I- 

r?IM 
recitate /U V. Vin lisei 1 T.
M !o.,y "elev și Ta, oi , I. - 
siana Lliar. iir bucățile niuz'c*'e 
au fo t e:. cuta e la ac r J n

>1. tul Sinii m I n dclj ' g 
3 Transmi-i ini.

GESTIONARI A! COOPERATIVELOR
trimiși în judecată 
pentru nereguli

Organele ervici.tlui de con
trol economic au trimis [ rc 
judecare instanței .speciale de 
sabotaj i.rm. fomtle cOapcr.i i 
ve: „Ganț-ig na” dn Gâuța a» 
„Plugarii” dm Chitit!, ,’Av in 
lancu” din Văli,oari„,.,lsvo id? 
dm Livczcni, ..Valea'C iarț, 1 i ' 
din Buruene, și ,,i eiuna” dm 
Teiu, împreună cu pieșcdnții 
și gestionarii respectivi, p n ru 
că au sabotat măsură iuată, ele 
Ministerul Inducț iei i Corner 
țului, in legăiură cu mărfurile 
dirijate, distribuind fără a rine 
seama de propune ile comi
siei interimare, nețmând .regi's 
trul de magazie pentru evidența

mărfurilor dirijate intrate și 
șite și n’au uutul 'ju ifica mnt» 
mărfuri lipsă.

In luna Noembrie a. c. 
Producția fabricilor 

de zahăr a depă 
șit prevederile

BUCUREȘTI. 2.(Ag.rpres) 
In luna Noemvrie a. c, pro
ducea realizata de fabricile 
de zahăr din țară se riăieă 
la 32.657 tone, cantitate ce 
depășește prevede;i.'e.

■ ■■ I

burgheze, bazata pe înșelăto
rie, marasm și înjosirii a dem
nității omului, acționează cu vi 
goare ideologia de clasă a pro 
letariațului, bazam pe marxism 
leninism, ideologie cire a de
venii' un bun al întregului, po

por sovietic, iar al tuturor 
oamenilor muncii din întreaga 
lmr e.Victoria ei pe a 6-a parte 
a globului — pri'n Marea Re
voluție Socialistă șl prin reali
zările uriașe ale c lor 3o d ani 
de regim sovietic — -consfitue 
o cotitură radicală in istoria o- 
menirii.

Ideologia sovietica spune 
în continuare tov. ‘Chișinevschi 
exprimă interesele șl nazumț le 
omenirii muncitoare, tcnchnț'le 
celei mai nobile și mai progresiste 
a a umanității. Ea a âă/cut din 
îostul imperiu țati t o gradină 
minunată, în tarei zeci de popou 
ze și naționalități se Uesvoltă 
mtr’o frăție fără pereche, jn 
care nu există^,ov inisin și înjo
sire'a tomului,ici totul converge 
spre formarea unui om nou, li 
ber și demn, crescut în spirituf 
moralei comuni te. Un tmea So 
vietică este un șan Ur gigantic 
ai culturii, ștmiței șl r.ci n 
care 2oo milioane de pam ni 
șl ridică zi de zi r,i ciul culmrul 
în carii5 nr i:cane de fnt f cf. a

li își consacră munca și entuzi ■ 
mul progre ,ului ob-tesc pe 
toate tarimurife, in care nuni 
rui studenților universitari ’în
trece pe acela al tuturor ț> 
lor europene luate laolaltă, ■ 
care analfabetismul a io t m 
desăvârșire lichidat. .

Războiul a demonstrat cu pri 
sesmța superioritat a 7„e K>;« 
ei sovietice, patriotism„I fi r- 
binte al oamenilor sovietici, m 
binat cu intemaționafumul Ier 
luminos nesdruucinata tărie a 
unității morale și poțipee a U. 
R-S.s., genialitatea strategiei sț« 
iin’etc. Ideologia sovietică d; ve 
efește acelea-1 vn'tuți tară pe 
reclie în reconstrucția de după 
război. Ea a inspir; t hotărâ
rea eroică a oamenilor sovie
tici d“ a impllfni planul Cinci
nal stalinist postbelic î î mim i 
patru ani, și tot eai va asi ura 
izbândirea acestei hotărîri. Fi 
i se datorează concepți L- 
neroase profesate d literaturh 
arta și știința sovfe'ică.

Dumpingul ideologic al (a- 
pitali-mului imperiaTst c zadar
nic. Triumful ideologiei ;ur a 
nin-Stalin în întreaga lume 
a spus în închei re tov. I. Ch»- 
sii’cvschi — este Sigur, spre- 
f'.ricirba, omenirii, dornice d. , 
dreptate și de o vfață ferici ă.

Cui.r.il


ZORI NOI 3

I Situația producției este satisfăcătoare
Ședința de lucru lunară a Consiliului Județean 
Sindical cu delegații Sindicatelor din Județ

— Urmare din patf. 1 — 

ăt face numai cu rioifa, '.are «r- 
iuca marina și diură v.ioual z le
• blochează, tr întind să 'r ie 
demontat i.

Ori câte piesiiini și alem i- 
aiirt a făcut sindicatul, direcțiu 
oca generala nici în u ,tul‘ti
pului nu vrea să uJncă! liiil o- 
zkjIuI necesar. Din Vai casta tcauză 
producția e»te ledusa la huli 
7o la suta. M'ii capacitate i rc .Lă
• lubricei. [

Direcțiunea sabotează fabri 
ca ea mașinei de cusut
D ir câte nu tse pot apunei' c'q 

spre atitudinea s.ibo oare a ^di
recțiunilor fabricci. lat i de pil 
<âi. la ma .iiiațde (cusut. i

Drecțiunea ce arată desin- 
icresata în piobleru I de pro
ducție in special ja falirica ia 
uiașinei de cusut, unde uiiciână 
tar odati nu s’a fatuis1 piogra- 
m.il și a,ici îmi QXext ■»’ ij erspcvpivef 
ide realizare m li.np >.,pr. ;.iat-

La (MC in Cugir, cad. ele 
tectonice se proinocvaza p: ma
nă de ^atenții’ d^ia dnxcți.-n^a 
generata dm Bucu. e/i. Ast.el 
s’a ajuns la un număr deosebit 
de unflat de funcționari, ca e 
grevează greu bilgezul fabri- 
eei, mărind costul piodtiselor 
fabricate.

Muncitorii luptă pentru a pune 
capăt aces ui sabotaj

Rezultatele ,acesiior compot 
tari ale Di.ccțiunii ijemraie 
din București și a ci lei locale, 
se rastiang asupra prodncțki7 
putându-se consta a ușor un 
minus serios ui producție, i.e- 
implinirea planului deimunc t ii 
— evid'-mli -^ccrrpiirea fab.ciațe 
lor' i |< ( ■■■■ /

Muncitorii au înțeles acest 
lucru. D- aceea,ici luptă icudjOia-' 
tă hotărî, ea peijtru a pune jja 
păt sabotajului deia uzinele C. 
M C. din Cugir.

Intervenția organelor d-cco.i-

Cum se duce îuă,ta/
Ja AninoasaV ' 

pentru mărirea pro
ducției de cărbunix
La chemarea adresata de or

ganizația P.C.R. Aninoasa, inun 
citorii dela mina Anmoasa ru, 
prestat in ziua d|e U3 Noem- 
bne a. c., peste noi posturi \Oi 
lumare extiagand 4âo tone căr
bune.

j-ruiiic puma Caic au .as 
pUtia CtiCiiLal lj w i.UlnMi

ac iu iu»titani au
juau^aua i'.<> £\. v<_lca fiului 
111 lluiltC CU. kbJțV\ |DUțuDU v Li'-, 

sixrdaim juue^H j bi
roul rtlJiluribd jli Al'ulllC
eu. tov. looti Minai, senj.aiiil 
Oigaiuzapei 1OC..K, aut. uiâu'u a- 
suet un marc număr ue u.tei-c 
tuaii uena iscroni * Lyezun.

Acest ge^t ai iiuaerjLO. uin 
Aninoasa, cure și-au sactiricut 
fflua de odinna renunțând nir 
acelaș timp ia plata primelor 
de loo ia suta .cuini se p.at<a 
in lunile trecute, t.ebue sat lie 
un exemplu viu pentru toți 
muncitorii conștienți de rolul 
lor in refacerea țârii noa
stre, 1 ••••’

Pentru mărirea producției de 
cărbune, muncitori, din Auinoa 
să și-au iuat angajamentul Ce 
a presta și în viitor 'rnuncăi vo
luntară in zilele libere. 

trol economic pentru lichidarea 
haosului i sabot jultii dela ( u 
gir, se impune în <inodț catego 
ric Aceasta, cu af it imaii inulț 
cu cat peftânga locul import uit 
ce revine in pioccsul di j rodiu- 
tie acestor uzine, datul însuși 
este direct inieresaț în bunul 
lor mers ca jțrincijial I cționar.

Nu se po ite a.lințe ai c 1- 
(.Ionii direcțiuni regrez nt'ndl In
teresele 'c'ici deținato ilor ce
lor 8 la șuti, 1 lini acțiuni să-și

In luptă cu intemperiile și depresiunile terenului

Și muncitorii dela funicularul 
din Govăjdie își fac datoria
(Urmar* din pag l-a) 

i ai ic au trecut 'a activul for, 
mimare, și doua Jioui 1 iiii 

d fi'i.ici'.iar, conta, uit în vara 
acestui an: dela Pri.iodi,te .a- 
zilue, pumn 3■iiine d- ioc 1 
de i Po.ana R..căițele ta Râui 
Vidii.it pentru ntang.f

Să si ia măsuri pentru 
î ființarea școlilor primare 

în satele din jurul Guvăjaiei
Dealuijgui într gei vai a ( o- 

vaid.e, și pe povârnișul iTe Cea 
furiloi din fur, în toii, pețoa 
da de trista amin ire a guver
nărilor „istorice” în s t le r‘" 
stîrare nu a putut ipâț.unJe. fu 
mina. ’N'a existat e l" puț n o 
școală, o casă culturală, un a- 
teneu, sau ceva (asemănător.

Dintre acestea, în uiul', 
taA durb os, met păni laciimi 
îi’au fost nființate școîi, , r în 
vre i două-tiei unde luaseră 
ființă anii trecuți, din ’ipsa de 
gnjc a inspccio:at,'ii'i,-’Șcrr r 
Jiioljcan sau aesti nțat

Asa, sunt Tară școli '‘.ațele: 
Groși, Lelese, Cerișor, Cerba(iw 
Socet, Vadul Dobri, Fereci, 
Runcui Mare, etc.

Mărfuri distribuite de Federala Deva, Cooperativelor din plasa Orăștie
i
1 Denumirea comunei 
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Plasa Orăștie
Coop .Țăranca" 

Orăștioara de Jos
Orăștioara de Jos 
Soreca

127
71

18
11,250

221
119

381 25 4
213 14 4

93
53

93
53

3
3

9
9

15
10

15
10

6
4

42 178
251 178

4 45
2 27

63
3o

6 1116
4 568

/
5
3

9
9

5
5

2
2

35
30

Coop. „Dâncana” 
L'âacul Mare

Dâncnl Mare
Dâncul Mic 
Grld
Măgura

186
88

126
63

24 750
13,5u0
18
9

326
149
2.8
113

553 37 4
264! 18 4
378 25 5
18*13 4

135
65

151
49

139 3 9
66 3 9
94 3 9
47j 3 9

20
10
15
5

20
10
25

5

8
6
4
3

1
59 178
30 178
41 178
22 178

6
3
4
3

65
32
45
34

93 
44
63
31

8
5
6
4

1488
704 

)0U8
504

7
3
5
2

9
9
9
9

5
5
5
3

2 40
2 30
2 35
2 30

Coop. „Valea Măr- 
tlneatiului 
Măr Unești

Tămășasa 79 11 250 134 237 16 , 4 59 59 10 10 4 27 17b 3 39 40 4 632 3 9 5 2 30
Turmaș 31 6,750 47 9 6 4 25 23 3| 9 5 5 2 13 178 10 13 15 3 24. 1 9 5 2 20
J>1 dlitl 142 20 250 247 426 28 4 103 106 3 9 16 7 46 178 4 50 71 7 1136 7 90 5 2 8

' Mărllneștl 122 18 212 384 25 ' 4 89 91 3 9 10 10 6 40 178 4 43 61 6 Q76 6 9 5 2 35 8
Râp»s 26 6,750 4- 78 5 4 21 19 3 9 5 5 2 il 178 1| 11 13 3 208 2; 9 5 2 30

Coop. „Fornlca11
Ludeștl

Ludestl 121 18 209 363 24 4 89 90 31 91 10 10 6' 39 178 3i 27 60! 61 968 6 Q 135
Costeșli 165 22,500 290 495 33 5 119 123 3l 9 15 15 6 53 178 6 58 82 6 132 1 6 9 5 245
Grădiște de Munte 33 6 7Î0 53 99 7 4 27 24 3, 9 5 5 2; 14 178 2 14 16 4 264 2 15 5 2 10

■ Ocolișul MG 153 20 250 85 459 31 4 111 114 3| 9 15 15 7 49 173 5 51 7J 6 1124 7 9 5 2 45
■ Orăștioara de Sus 1 168 22 500 291 504 34 4 121' 126 3| 9 15 15 7 54 178 51 59 84 7,1344 7 9 5 2 4Q

Bucium ’ 102 13 500 236 305,20 4 75 76 3| 9: 10 11 5 34 178 3| 37 5H 5 816 5 9 5 2-35

Coop. „Nuca*
Sibișelul Vechi

Măgurent 1 25 6 750 | 38 | 75 | 5| 4| 21| 18' 3| 9| 5 | 5 I 21 11 | 178 1| U 1 12 1 3| 200| | 2| 1 9| 51 2! 5|

bata jo de interesele Siajului 
și de economia națională

Eforturile muncitorilor cugi 
reni ti cbuc^c 'sprijin.te h

Sa se facă curățenie iri con 
ducerile uzinelor ( WC. < u- 
igr, sa fie puși acolo oameni 
care sa reprezinte cu .id vaiat 
interesele statului, al | op iu
bii muncitor.

Să se plină capăt sabotaju
lui!

G I.

Situația aceasta trebue îndr*p 
tată. Sase ia măsuri p.ntru îi-, 
imițarea ș. Funcționarea de 
școli în aceste sate.

Sa facem i'ă pătrundă lumina' 
acolo unde iiicii, ino te lir 
trecutului, domnește înțune. 
cui. \ ..Fi.

I direcția acea ta muu t rii 
den funiciilai m iru ite cu' io- 
.niin's’âi au po.n t Ia icajiz ri 
iu i rin' luna Iulie ;i. c, c. i d 
a i pus bazek unei școli Ue «..nai 
iahc;i

Acțiunea lor irebue spriji
nită, ajutată. Și in formei con- 
"ete, prin pun Tea la -ispozîție 
a cărților și rechizit lor nece
sare, prin trimit rea de c .life 
cultural-ait‘u ice, org:mizarea u- 
nor conferințe educative, ej_c. |

Aceasta e nec sar cu ntât 
mai mttiT cu cat. este șțiuț ue 
fiecare, un nimicitor ridicat 

educat, î i va h uși f 
mai repede cuno inț fe recesaiL' 
muncii’ pe căre o rradTTcă, ta 
munci cu m i multă râvnă. \a 
produce mai muft — pi' deci, 
va aduce un "port mai mserm t 
luptei pe care proletariîtitf ro
mân o ''dîicefpi ntru ridic rea so 
cietății spre forme mari ru- 
nerioare, spre socialism

I. Kusneac

Luni 1 Dec. 'a. c., a iivut 
loc în sala cinematografului 
„Corso” din Deva, ședința .UJ 
nara plenara, a Cori iii .lui iju- 
dețean Sindi al cu delegați.’ i.u- 
turor sindic delor elin j.deț.

Tov. Ni^tor Ștefan pre *'din 
tele Consi.iului Județean, d schi 
de ședmța ticând o f i ajza a 
situației pontice, arauid lupta 

I dus’â de miincitoriinea d n m- 
j treaga lume, alături de .aca

rul democratic indrunt iul R 
S.S. îni|ioti.va manevrelor ercu 
rilor imperialiste. „Muncitori 
mea din RomâmT, încadrata m 
aceasta lupta duce o aprigă 
acțiune de demascare a uitu or 
acelor care s/iu pus ân sluj a 
imperiali/tilor țrțfdând m rese- 
le celor ce -muncesc. r

Urmeaza aj oi rapoartele rc- 
prezentanț.lor riuencaii din ,u 

I deț. In decursul acest i .uni 
in cea ce privește munca orga- 

I nizatorică s’ati ouseriat eădiLe 
jirogrese. iJe plan cultural la ci-a 

' mai mare pa?țe dintre i. indica’ 
' te s’au format echipe iculturi|e 

care In decar.,ul ăptiinâmi 
prieteniei Româno- ffvi t*c au 

I dat reprezent'iț'i.
In gemral situații producți

ei după'cunii a ree it d n, aje ar 
te, merge in med <atsfucator 
cu excepția uzinelor/C.M C. din 

I Cugir unde dir cț unea sabotea 
ză toate acțiunile de murire a 

I producției sau îndeplinirea pro- 
I gramului de muncă.

In schimb Ateii rele ( <.ntra- 
le cFR Simenii au -fo t cla
sificate în locul aT -doil a din 

! cele 14 unități de uf.li re CFR 
din țară.

Analiza muncii depuse a fost 
făcută de tov- Koi.osy ecre- 

1 tarul secției organizat riee a
Coi, iliului Ju lețean, ar tând a- 

j rât părț'ie pozf.ive cât <i cele 
■ negative dând î îstrucțium de 

felul cum va trebui să, ^e num 
l ceașcă pe viitor.

Tov. Ni: tor închec șeJinți 
I făcând o Trecere ni revista a 
I sarcinilor care ștau/,n faț Mun 

citorimm, dintre care pe prf 
mui pfan se situează luiTfarea 
celor elouă partide muncitore- 
rești.

La sf&rțlt adunarea a votat o 
moțiune prin care i)l exprimi 
cea mei călduroasă drag e'e yl 
adulrațle pentru eroicul popor 
Jugoslav ei legendarul Iul con
ducător Mareșalul Tîto.

La cea da a doua aniversare 
a proclamării Republice! Federa
tive Populare Jugoslave claia 
muncitoare sindicalizată din Ji_d. 
Hunedoara, Iși amintește prețio
sul ajutor primit dela poporul 
Jugos>av In timwul nemiloasei 
eecete ce se abătuse asupra (ărli 
noastre.

Ea nu uită ajutorul dat de re
prezentanții Jugoslaviel la Înche
ierea Tratatului de Pace de la 
Paris

Muncitorimea sindicalizată din 
Jud. Hunedoara Încadrată in ma
rele detașament al C. G M. tșl 
ia angajamentul de a duce des- 
ch s alături de eroicul popor Ju- 
g >ilav, și de popoarele sovietice 
In frunte cu geniului conducător 
Generalissimul Stal'n, o perma
nentă luptă impotrlva Imperialis
mului anglo-amencan, ațâțător 
la un nou răsboi.

Trăiască lupta comună a po
poarelor Române și Jegos ave, 
Împotriva imperialismului, luptă 
dusă pentru o pace trainică și 
democrație populară.

Trăiască Mareșalul Tito orga
nizatorul și conducătorul popo
rului Jug slav care pășește vic
torios pe calea aociallsmului.

Prețul laptelui
BUCUREȘTI. 3 (Ag. rpres) 

Prețul laptelui a fost tixat la 
12 I i în toate localitățile din 
țarâ.

Vidii.it
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Noua constituție bulgară 
a fost votată de

-A. rimia«9

bOLlA. — Sobr nia Naționa 
1» Adunare;» Națională 
a votat o parte 'din pr icctul 
•oui Consfituțiii bulgare, anu
me de la cartoful 5 până ia 
«apitolul 11. i .... ;

Ministrul dc Interne Anton 
Jugov, luând parte la discuți, 
a subliniat principi" e fund un cn 
talc ale nonei autori'ăți de 
•tai din Bulgaria. După noua'

SERIOASE ÎNLESNIRI
acordate lumii I.O.V.R. de Ministerul Finanțelor

BUCUREȘTI, 2 (Agerpres).
Ministerul dc Finanțe a pus, 

ta dispoziția IOVR gratuit îiâr- 
tie gumată necesară dpărirei unui

Fixarea taxelor 
universitare

BUDAPESTA 3 (Ager
pres) In cadrul Consiliului 
Interuniveisitar care a avu* 1 
loc eri au fost fixMe 6 cate
gorii de taxe universitare. S’a 
adomat principiul progresivi 
tății în raport cu averea și 1 
salariile părinților.

osfjs țtrt'Cui antoni'1 tt ut 
(le muncito irnr șl (âfă 'Irrga 
mut itiarr, pentru ructrlrea 
unei vteli de n ut dltims unt 
pentru v turul de "â ne al 
tntnguluf prpor nornt ho
tărât pe d'umul real'zârtt 
socialismul lin t ra noai'râ, 
cn pr ma fază avansată a 
democ oțel.

As'țel oot fl ruzit> acești 
t ner! făurari ol rdis' u - 
tib lei unildt1 dln're armată 
și po.no". cân ând re s ri- 
2lle orașului nostru acele 
mieunate cântece in eare 
mâr urnesc încrederea lor 
în so> ji >L>/ eloul muncitoare

I pentru adâncirea aceririlor 
dem 'crollet noastre pentru 
folosul cel r mulțl,

„Muncitorii sunt cu noi“^.
R antotra menită sâ mo- 

bllheze tâ'â a ermatâ a 
ponorului, ală'u’i de e le- 
lalte forțe ale democ ra(let 
noastre populare In ve e'eu 

’ realizării marilor noas're 
aso rotii, pe drumul osira 

j râ 11 inti ptcl durobi e șt 
al evo'uțlel noas re so e so- 
clnli’m M. Mih.

Au fost fixate următoarele 
•«tegorii:

Categoiria I. lei 500.
II lei 2 500

>» III lei 4 500
>1 IV. lei 7 00
>1 V lei 15^00
>1 VI. lei 20 500.

5 DECEMBRIE
ziua constituției sovietice

Urmare din pag. l-a

asupra casei de locuit și a 
gOipodariei casnice aju’ătoare, 
asupra ob(Celor de întrebu
ințare și confort rersonal.

Cetățenii UR.SS. au drep
tul la muncă, adică dreptul 
de a căoăta o muncă garan
tată și pitită potrivit cu can 
tltatea șl calitatea ei. Cetățe
nii U R S.S au dreptul la o- 
dihnă, la asigurare materială 
Ia bătrânețe și în caz de 
boală, au dreptul la învăță
mânt, care este gratuit și 
obligatoriu.

Femeia îi U. R. S. S. are 
drepturi egale cu cele ale 
bă'bățului în toate domeniile 
vieții Egalitatea în drepturi a 
cetățenilor U.RSS. fără deo
sebire de m țioralitate și rasă, 
este lege n< strămutată. Este 
asigurată libertatea de con
știință a Cetățeri'or după cum 
este garântată 1 bertatea cu 
vântului, a presei, întrunirilor 
și demonstrațiilor de stradă.

Constituția stalinistă con
stitue un L semnat document 
is'o ic care îng'obează în pa
ginile sale mărețele cuceriri 
ale masselor muncitoare din 
U.R S S., care prin lupta lor 
plină de eroi'tn și abnegație 
au reușit să se elibereze de

ilkitioijiulu
organizare de St iț a Bulgariei 
puterea este a poporului.

Consiliile popul r 1 icale, de
vin organele fundament le ale 
puteri de -tit ți a e jadmim tra 
ției aut< n m ■ locale. Consiliile 
locale sunt alese de <ătre popor 
șl au puteri foarte miri, a de 
pildă dc a aplica niasurt ec< no 
mice, sociale șt culturale n 
limitele țeri'orii'lm r< p Ctiv. 1

numai de 75 milioane timbre 
speciale în valoare de 'ki 76o 
milioane. / (

Aceasta '^misiune constitue" 
prima 'tranșă și va fi ipuaăl 
in vânzare în p im le afRorl® 
lunci curente, Sumele rezultate 
diu vânzarea timbrelor vor ali
menta fondul pensiilor și jjiH 
toarelor

Plata avansurilor invalizilor, 
orfanilor și văduvelor dte lăz 
boi începe azi și rva continua! 
pe (măsură, ce sumele laco,"da
te de Banca Naționali â 'Ro
mâniei pentru luna Noemb:ie 
a. c, vor ajunge (la admini
strațiile și percepțiile respeefi-

i ve. ' .... r ;
Azi la amiază comitetul Ce( 

direepe al lOVR-ului se va 
intruni pentru a studia (modali
tatea unei recalculări rapide a 
pensiilor celor 522.ooo IOVR- 
iști. •

Sub robia capitalistă înfăptuind 
socialismul pe a șasea parte 
a g'obului pământesc

In anii Marelui Război de 
Apărare a Pat»i i, ea a întă
rit forța morală a popoarelor 
sovietice pentru a nimici pe 
cotropitorii nemți și japonezi, 
eliberând teritoriile sovietice 
și pe cele a'e altor țări, prin
tre cara se află și țara no
astră.

Dacă pentru popoarele so
vietice con4itu(ia stalinistă 
Constitue un strălucit bilanț ăl 
mărețelor victorii socialiste, 
pe tru celelalte popoâre de 
pe g ob, ea constitue o nă
zuința vie care le menține 
trează voința de luptă pen
tru a se descătușa de sub 
robia capitalistă, pentru a se 
smulge din ghiarele imperia
lismului războinic și asupiitor.

Iată dece aniversai ea con
stituției staliniste este sărbă
torită de forțele progresiste 
ale poporului român în frunte 
cu clasa muncitoare, care snb 
imbUdul marilor cuceriri în
registrate de acest istmic do
cument s’a angajat cu hotă
râre pc drumul întăririi de
mocrației populare, în lupta 
pentru eliberarea da sub orice 
ftl de asuprire și exploatare.

(ie studenți între 
Ungaria și Rimânia

BUDAPcSTA. 3. (Rador)
M-T.l transmite:

D Cadrul oco'dul I inter
venit intre s >C Ufgiro Ro- 
mână și soc. Romă* c Ungara 
din București, 9 bursieri un
guri s’au dus în România la 
studii pentru un an.

In radrul aceluiași acord, 9 
bursieri ion âni vor so i zilele 
acestea la Budapesta, tot 
penii u studii pe timp de un 
an.

Acord comercial 
ungaro-danez

BUDAPESTA. 3. (Rador) 
M. T. I transmite:

Marți dimineața a fost 
semnat la B d<pesta acordul 
comercial ungaro danez.

Deltgația daneză a fos) 
prezidată de d lialter Eger.

Până în prezent au fost constituite

14 oficii industriale
înglobând 750 întreprinderi și care 
cuprind 80 100 la sută din capa
citatea de producție respectivă

Până în prezent au fost 
Constituite 14 oficii 1 dusbhle 
care copiind uu total de 750 
întrepiindrri.

Aceste oficii industriale, cu 
ind'c'ț'a în dreptul fiecăruia 
a întreprinderilor încadrate, 
sunt următoarele: Oficiul In
dustrial al cimpntu'ui (9), al 
cauciucului (17), al g amuți
tor (â), a! produselor chimice

Tov. I. G. Maurer
va pleca la Moscova pentru a 
încheia un nou acord comercial cu URSS.

BUCUREȘTI, 2 - Agefr- ... 
i preș — Schimburile dc măr-, 

furi între România și / niunea 
Sovietică se face in cadrul acor
dului comercial încheiat h în
ceputul anului în curs.

întrucât acest acord expiră

ȘTIRI SCURTE
* 

Fostul secretar ai n'.i.cării 
de rezistență di.i Grecia iMdt’a. 
die Profiiroghenis, a sosit la 
Budapesta. |

_ Ministrul Conierțu ui en
glez urma să plece 'Miercuri la 
Moscova.' (,

—In luna Noemb ie, Anglia a 
vândut aur în valoare de 8 
milioane lire sterline.

— La Roma A' fost frauguraf 
o expoziție a cărți sovietice or 
gan zată de asociația it liană 
pentru strângerea legă inilor 
culturale cu URSS.

— Suedia intențioi ează să' 
cumpere grâu din Uniuiea o 
vielică.

Situația internaț onaia
u Acord în Consiliul Miniștrilor do Externe
mi Evenimentele din Franța își păstrează caracte

rul deosebit de grav
» Noui greve în Italia
■o 0 declarație a fostului vice președinte al 

Statelor Unite, Wallace
La Londra, Consilii 1 Mi 1- 

ștrilor de Ext-inc a ccn’îiiat 
desbat ri.e asupra proc du.il 
indie ri ti fătului Ce p. e «u 
Germania, s’a căzut de acord ta 
textul sa 'Jic re dac at di- o K.KJ1 i't 
sie a ConsiliuliiiTUhiștril r de 
Externe și să -,e >.inâ s<-ain< 
de prevederii- Chart i Națiuni
lor Unite. 1) asem n a, s’a ă 
zut de acord ca t dal ii de pa
ce să fie ratificat T „de 'Qef- 
niania

Evenimentele din I ranța ișf 
păstrează un carait-r ders iit 
de grav. Guvernul cl.uman n- 
cearcă toat mii acele pi n ru 
a sparge .greve In Adu
narea Naț ona ă sunt t m se 1 ru 
pe împotriva deputății' r comu 

(15), al pielăriei (i9),alhâr 
tiei ( (•), al uleiurilor vege
tale (37), al b mibicului (^z2), 
al maiasU (105), ai IA-ei 
(175). I inului si cânepei (48), I 
ai zahărului (8) al metale.or 
neferoase (11) și al ferului 
(i0).

Ele reprezintă 8?—W0% 
din capacitatea de produCț'e 
a industiii'or resDective.

in scurt t'mp, o delegație e- 
conomică in frunte cu pov. 1. 
G. Maurer, subsecretar d ‘'tat 
la Ministerul Industriei și Co
merțului, va pleca li Moscova 
după sărbătorile Crăciunului 
pentru a pune la pun.t ra ja- 
mentelecoiperciale (pe anuf 1948.

Comitetul regional de gr \'ă 
a pub.icat'Marți' seara un iccmu 
nicat prin care protestează 'îm
potriva viilăiilor iracinis tilc 
ale dreptului sindical i ftnpo-j 
triva operațiunilorxdeO oli,ie n- 
dreptate împotriva centralelor eh ctrice

In concluzie icomuiiicatul Co 
mitctului pegional fa e ap f ‘a 
toată populația pari fană, cer n 
du-i să se unească mictriia 
mizeriei șiTmpotriva sclav <i §î 
să lupte pentru a <nvinge.

BUCUREȘ'I > (Aurore.) 
Consiliul de Miniștri din săp
tămână aceasta va examina 
nwiio prrecte de Irgî care 
vor fi suous? Camerii Marțea 
viitoare Ia reluata activității.

niști care -.e op in .egfslațfj^i 
antiniuncitorc-ști. i

Cu to fe încercările gre vi UT 
nu cedează in.a iu i unei i r«- 
siuni, Multe fabr.ci Teu .at- 
Luni de forțele p-.Li in ști | «a 
tru a forța pe imune tari 's* 
reia lucrul, se aflau Marți 

' din nou în mii i.e comit tekj» 
i de greva. r

Faptul cel mai c: ra ței’fe.t» 
al zilc-j, pare s i i Tost o aue» 

i luare a grevelor din Sudul
Franței.

I •

In multe părți le toiei rum 
dlorii au dixla t '.'revă | e:i — 
raia pe motiv eâ tivemul > ^t» 
indiferent față de revendicări/» 
ridicate dc ei. t

Situația din ita’ia, <>glindește
mariuritatea politică a matelor 

| popul re Acțui.ilv Lela MOana 
i unde întreaga popul țe a 1 r»

fectului Troilo, 'ste o dovadă • 
conștinței și m t nă.Sp îf » 
a ace.tu populații.

•

Fostul vice i edinV al 
telor, Unite Wajlace \ orbind 
despre noua lege proit ar • 
armata americana a deckrăt * 
această lege > f susțin ’ă ■ 
mod activ de >■ reședințele Tru- 
min ;i de preia re/cți .narâ «- 
mericană. Dară ac a ti kge 
fi votată-^a declarat WaHice 
— ea va costa țara 1.75o ni 
ne dolari pe an.

Această lege pr v d- ca * 
cetățeni .mericani si i> mo-
b'lizați , m J. o . .n'îrital era# 
irt'.itare dc in trucție iar 
tinerii sa facă în icontliuaco • 
nouă perioadă.

,.Muncitorii sunt cu noi*4
(Urmare din pag II
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