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„Creearea și întărirea între
prinderilor de Stat precum și 
asigurarea condițiunilor de 
desvoltare a industriei în in
teresul întregului popor, este 
una din sarcinile de bază“.

(Din discursul tov. Gh. Gheorghiu-Dej 
rostit la 7 Noembrie 1947)

lua uttifl jlliJU la
•«■fam apablril UlrwțiHral 

■aaarala M.î, Ir. ÎDHH I Ml

i

în secfcrul redresam eccncneieî ncațacnaaGe
Un an dela instalarea tov. Gheorghiu-Dej în fruntea Departamentului Ind. și Comerțului

S’a împlinit Joi un an de când conducerea deporta 
menții lui Industriei și Comerțului a fost prt luată >Ib către tov. 
Gh Gheorghiu Oej, Secretarul General al Partidului Comunist 
Român Un an de când politica economiei noastre naționale 
a făcut o radicală cotitură în lolosul poporului muncitor.

— Continuare in pag 4-a —

Tov GH. GHEORGHIU OEJ
Ministrul Industriei șl Comerțului

nizarea nouilor oficii mcmtiia 
le în care sunt înc.u e aproape' 
toate marile uniați in eu triale 
din țară, creindu-se ast.e! po
sibilitatea ccn rolului și a unei 
juste repartizări a .ma.eri.loS 
prime cât și a pioduselor. |

In cadrul acelora;, (măsuri re i 
par.izarea justă a 'JnațSlor de 
muncă i pe "baza Propu ieri 
lor Partidului Comuni t Ko|- 
mân, întocmir a programelor 
de producție a ,p ilejurt impor 
tante vie.orii în dom niuT îr.tă 
ririi și desvo.tă ii vieții, noa1 
stre economice.

Atunci când a fost pus >& 
uonduca poii i a economica a 
lării, Secretai ui Gen ral al I'. 
C .R. tov. Gh. Gheorghiu. D 
a găsit acest sec.or m.r’o si
tuație de o gravitate deosq 
uiia-

Politica dusă de fostul tin 
iular al depaifamen.uli i ’.ibd- 
>a:ul tătăiăscean Bejan, adu
sese viața economică a țării 14 
desorgani. are. Indust ia era cu
• producție mult I căzută f-ță 
de posibili.ăți, inflația momn
ară în plină creștere, s pecula 

liberă să se idcsvolte .îngieti 
liănd aprovizionarea masselor, 
viața salariați'or devenind tei 
mai grea. i i . i

llotărit să reabiliteze Icconoț 
ia țării, s’o pună ,pe fă asd 

ooui, tov. Gh. GheorghiurDi j| 
a pornit la lucru, cu puterea de 
muncă și capacitatea care I 
caracterizează.

Zadarnice au fost încercă
rile reacțiunii, le capita1' tilor 
sabotori de a zăgăzui măsu iie 
luate de noul Si ul r al lndu 
stri i și Come.țului, — mă
suri menite să îmLu ătațească 
viața celor ce ‘muncesc și cari 
loveau în cei ce căutau :ă | roi- 
îite de pe urma jnuncii' altoi a, 
in cei ce căutau s i f rovot ce 
•onfuzii și neîncredere ;n pu,- 
vrea prop.i. a » opcrului no
stru

Reorganizarea Ministerului 
Indmtii i ,i Comeițulti, t a s- 
iormarca iui cânt’o -rficină a 
narilor indust. iași și corner, 
•kmp înti’o citadină ademo-ria 
ți.-i populare, cure a pus m- 
•histria și circul-4'a produselor. 
In slujba poporului muncite r, 
a fost prima miăsură luată du<- 
14 instal irea ta, de Secret i uț 
General al l a tiJului Ccmm.ist 
Român, in curmarea haosisjuil 
economic.

Noui oameni -i uoui metoi
• au fost .n.roduse deacum 
m îndrumarea conduce ea di- 
Jeiitelor sectoa e eccnomice 
•le țarii Metode c i re, și au cioj
• edii de atunci ciiciciatc-a șl 
justețea. Munca ogai.i/ată țî 
plani.Lată a luat toiul măsup 
riior dictate în necut de ț re 
»e înguste mai țo.dejuna poiriv; 
•ice marilor int< ese r ționale.

Cotitura fă.uă pin Lnstr 
tarea tov. Gh. Gheorgliu. D j 
ta conducerea Mi iskruui .. rt 
dustri i și Comerțu.ui a fac i 
penibil întocmirea propunerilor 
Par.idului Corn.ni t Rom'i.i ti 
rrecerea la pune ea lor rf ia ă

Și penirucă la "rit la cp sa 
iov- Gh. Ghiorghiu' Dej, a ară
tat că pin ru tmbu ă ați. ea 
«conomică a țării u buesc, uti
lizate raționai ora ile mi itați', 
atât in sec orui pro.uep 1 e;.t 

■i în sectorul (come țul. i” a 
purces in primul rânct la orga-

Este nn drun inflne de<- 
co ertt, fâfă o'm mc e t ud ' 
In udu^a ta Nif n â de 
deputatul comunist C >las 
cart a demes' t iderittatea 
de vrdut Idtre Irgea ca e 
petre o ean a tnci tușot o- 
datâ mal mult hbe tutta cia 
stl murrtioare și proectul 
franrez r> ld~ care mt litrul
de interne, so Iahtul de 
dreapta Jales Moch, iere 
t >t glem'ntarra “ d'tptuiw 
mtnct’orllor Ij grevă, dea- 
ruo o garanlillorConr’ltultei 
R nub tcei.

Campan'a antim'mclto'e"- 
scă a guvernu ul francei a 
Intrat astfel Intr’o nouă f iză

Iar pentru o cunoaștere e 
xactă a po i i J.ăț hr Tf ț - 
lor de p.oducțe pent u a 1 il 
mai bâjbâi în pccl ii t a d - 
telor d.'n trecut 'întocmițe a 
întâmp’are, Mi i t ul Indust 1 
ei și Comerțu.ii a adăuga* * * încS 
o verigii la i « (ul re Uz^-rilor 
sale în timpul u mi m i r n re
organizarea Institutului de Sta
tistică.

In orttstabiîă n ă, re'orma 
monttară con ti ue una din cea 
Uzările de ut., o tanță isteri
că în viața pop nilul nostru.

Propu ă de Parii, u Conuu 
nist Român, prin tov Gh. 
Ghcorghi.i Dej, slabi iz rea mo 
netară a avut a bază nări ea 
producți i n țon U și ‘r.u m- 
prumuturiîe de iă acre 'ca n 
1929. Făcută in folosul rrasse 
lor largi populai e lovind îrf 
inflație stabilizai, a a (lat o ?ovtr 
tură put ni ă și ta, it L.l.ti

speculativ, mărin ' 1 îrDrind
puterea de cumpăra e a aluii 
lor, crcind tot Jd 1 ă <o diț i o- 
ptime realizăm alto, refornre^i

I. Rusneac

GURA LUMII...
NAȚIO : „Cela lume adunate șl 

larfișl la lume data"

Numai
la o palmă de loc, ’n Sâi.tuhalm, 
comună cu oa eni cumsecade 
s ar crede, .anatema" prea „cu
cernicului" La«ifiu Dumi'ru arun
cată din al ar p ste „Sodoma" . 
din preaj na c^tOii, include „blas- | 
temu!" .celora care au o ga izat i 
nu de mul', o hori, după tipicul * 
țărănesc al locului,

Intr’o '
zi de Duminică care «'a iniâm- 
plat ca fie a d zi din poetul 
de altfel des ul de luntf al Cră 
ciunului, ignorând Intr’sdevăi cft 
Irehue să la^i numii ce spune 
popa și niciodată ce face ei

Pentrucă
rpu»itanului” nostru nu i displace 
câte un păhărel m i mult și s'ar 
prinde bu uros |i Inir'o horă ju- 1 
căușe, dacă nu i-ar «minți la ! 
timp alții entuziasmul acesta 
nu ge potrivește cu poziția,, 
lifinției sale*,

N cl
atunci, când manifes'ând ura sa 
împotriva regimu'ui popular, se 
slrădue s*  „convingă" luima de 
„ppricolul" comunist, cu mijloa 
ce din recuzita d*  mult fa inten
tară a reacțiune dela noi și de 
aia ea . K

Și 

s'ar pu'ea ca mersul pe aseme" 
nea ape al «cucerniciei sale*  să-l 
ducă inevitabil... la fund!

IVlnemon

IN URMA SCHIMBĂRII POLITICII
DELA MINISTERUL DE FlNANȚE
Statul a realizat pe luna Noembrie 

un plus de încasări de peste 3 miliarde iei
Importantele declarații făcute presii de către 
tov. VASILE LUCA, ministrul Finanțelor

BUCUREȘTI, 5 (Ageri re,! 
La Ministerul de lina, ț^ a ., 
vut loc eri, <i mipj.faina oon-< 
ferin^ă de presă, ni cad.ul c - 
reia tov. Vasne Luca ministrul 
de Funanțe a aia at ‘măsurilei MJ 
nisteruiui de Finanțe și realiză
rile obținute în tu. sul unei, sm 
gure luni Nocnibne.1 <

In esență tov. Va.île Luca 
a arătat că <n momtntul ’de 
față, nu nurnali ca ex s a ccn 
dițiunii.e pentiu echilibrarea bu 
getului, dar va t ebu i să I reuni 
și vomi r..a fon jU i supliment i 
re necesare bugetului f.e fiu 
a repara o giavăl eroare greu 
de înțeles, săvâi\i.ă ide ifostui 
ministru de linanțe, ift-țăi de să 
nătafea si cui ura poporului, , 
precum și față *•'  armata, cai-i 
re trebue șă lie h.ăntă, n» 
brăcată și dota ă cu, cGe nece 
sare pentru a ,t 'mdej 1 ni me
nirea ei, de (Apărătoare la 'in
dependenței naționale și u ie- 
gimului nostru popular. (

D.upă ce a arătat; rezultatele 
fostei conduceri a iMiinj:teiu
lui de Fma ițe subliniind ică, 
dela 15 August până la ‘1 
Octombrie m'uoc die S.mimarde 
497.000 o,oo 1 i, cât 'repze,eni 
ta cota ma einutică iu n impo
zitele directe și ‘.ndiiecte pe> 
acest timp, s’a lincasar numaj 
suma de 1.469.125.943 ici, c re 
nu repie7iniă t> ici cetii tar.f îrc 
bue. să fie încasată luiar. K

In luna Octombrie abia "’a 
atins suma, 'de 4.8o7 489.6' p Ici,, 
cota mat-majea de measat 
fiind 5.786ooa..(00 Ici, deci, un 
minus de 978.5co32a fej,

In urma scî.imbă.iii polit ceî 
deja Ministerul de Fii a ț ) și 
lichidării tuturor păsuiri or fis
cale, acordate anteior 'in lu
na Noembrie, s’au inearat în 
total din impozitele 'din c.e su
ina de lei 8.088.437.733, V.o- 
ta materna ică fiind de lei 5 'n.fii-' 
barde 786 OOO.OUO lei, deci un plus 
de încasări de 2.92o.433.73b*  
lei.

In continuare tov. Vasile 

u

I

Luca a arătat măsurile luate 
pentru activarea Încasărilor, u- 
șurăiilor aJmc micLor nneJfe- 
ria?i și agiicujtori, s ubliniindu 
se că datorită tufișurilor iu te 
în Noembrie, au fost ac , rife 
aproape 3 inițiarde îcL cin <li 
tivitul cfe 7 pn.iarde.ir x istem| n. 
momtn.ui premării Mi.mf ru-> 
lui de Finanțe.

Tov, ministru Va i|c Luca 
a precizat apoi, ci pe luna No 
embrie s’au chol.ui. O inili rde 
849.386ooo I i, toate chJtue 
Jile fiind complet f.coperife, 
nemai ricurgmdu se ni i.ici un 
fel la Banca Națiomfă a Ro
mâniei, mai muft deși, s’au ] a 
fit pensiile civile <i I.O.V.R. 
nu numai că s’a, făcut lață ch< 1 
tueli.or prevăzute >i TiCp re vă
zute,a rămas iun hold( de 2 ,n.i
liarde 344.ooo.C(Oo ki.

Ikaiiză.i.e obținute în luna 
Nov. au fost poribije prn 
combaterea in rgică a evaziu
nilor fiscale i JiclUdjrea po
liticii de păsuire a cliselor a 
vute. i

Prin ne încasarea la iimp 
a impozitelor d.tora.e de ma
rii capitaliști, ii s’a dat po
sibilitatea de a. înves.i ba.i.ii 
în stocuri de 'măriuri perfru 
a le specula. ; ,

Prin anularea acestor | ă- i 
suri, producătorii au fest n - 
voiți să arunce pv piața măr
furi industriale și 'produse a 
gricole ce a ce duce în gene
ral la efljnirea vieții.

După ce arată ușurările a 
duse mi ilor meseiia;i tova
rășul ministru de linanțe, a 
expus modul ciim! va ii alcă
tuit noul buget, precizând: 
,.Noul buget nu (poate să fid 
numai un buget riețicoperiie a 
chekuelilor Sta ul j n ce< ă ce 
privește talarii.e și ; nsi Ie, cî 
trebue și va (conți iei sume im[- 
portanfe pentru i iscarea j 
velului cultural și 'al siin ît 'ții 
poporului- In afară de aceasta 
în noul buget (rebue ,să pre^ 
vedem sume importante pen 
tru redresarea ,țatji”.

mtnllă sd p’egâteos â ttre- 
nul ptnt u vota ea a enui 
proect de lege. r. anifestându 
se prin provocarea de cioc
niri sâr geroase ca muncito
rimea, ca acela din zl ele 
tre:ute d li Lyon, unde gre
viștii cwe manifestau pușri e 
cu fost atacaft ca goze ia rt- 
mogene de mari fo țt p<3- 
UJi' nt țtl

Deș' actoslă nouă tenta
tivă a reacf unei //anctze, de 
a lovi (rt libe'tât l cetățe
nești a fost demascat de de- 
pu'ațtl comuniști ca e p’tn 
glasul !u J.\ q its Du los aa 
___________________ M. Mih.

(Continuare in pa£ 4-a)



2 ZORI NOI

ZORI NOI
Demascați conducătorii coope
rativelor ce

Introducerea reprezentanților 
țărănimii în instanțele judecătorești va 
schimba justiția din unealtă a moșierilor 
în scut de apărare a intereselor țărănimii

Poate ați Cetit zilele tre 
cute în ziarul nostru cazul 
unor gestionari de Coopera 
tive care au săvârșit grave 
nereguli la Cooperativele ce 
le conduceau.

Deși dispozițiile au fost că 
mărfurile trimise la sate de 
Federala Deva să fie distri
buite după propunerile făcute 
de comisiile interimare totuși 
acești gestionari nu au înțeles 
acest lucru, făcând distribui 
rea după simpatie și pe lârgl 
aceasta au mai fost găsite o 
sumedenie de nereguli In re
gistrele Cooperativei

Piugărîmea va trebui să fie 
foarte atentă la asemenea 
cazuri, deoarece în fruntea 
unor Cooperative și-au vârât 
coada chiaburi său rg’-nți ai 
reacțiunii care nu Caută alt
ceva decât să compromită

Prin sprijinul tov. deputat Alex. Drăghici
Sătenii din Valea Lungă vor avea școală

La intervenția Iov ALEXANDRU D^ĂGHICI membru sup
leant în Comitetul Central al Partidului Co unist Român 
și deputat al județului nostru, Ministerul de Interne a a- 
cordat suna de Lei 100 000 penrtu ridicarea școlii pri
mare din corn. Valea Lungă (plasa llia).

(Citiți in numărul viitor reportajul în inmânarea ajutorului.)
ST—

In platforma Partidului Li
nie Muncitoresc, alcătuim de 
Comitetele Centrale ale Parti
dului Comunist Român și Par 
tidul Social-Democrat din Rjo 
mânia, se spune: „Partidul LJ- 
nic Muncitoresc trebue să lie 
Partidul de avantgardă al lela 
sei muncitoare”.

Cc înseamnă însă „partid ide 
avantgardă al clasei muncitoa
re” r ‘ '

Care sunt trăsăturile lui Ca
racteristice ?

Prin ce se deosebește un, a- 
semenea Partid al clas 1 mun
citoare de pai fidele „socialiste” 
de tip laburist din (Occident?

„Partidul (marxist - ne "înr 
vaț-’t 1. V. Stalin în ,.Istoria 
P. C. (b! U.R.S.S, Curși Șcurt” 
— este o iparte. integrată a cla
sei 'muncitoare, un detașament 
al ei. Clasa muncitoare are în
să 'multe detașamente jși 'deci 
nu orice detașament al clasei 
muncitoare poate fi de lumit 
oariid al clasei muncitoare. Par 
tidul se deosebește de icelelal 
te detașamente ale clasei mun 
citoare înainte de toate prin 
faptul că el nu ieste, un simplu 
detașament, ci detașament de 
avantgardă, defașamen ul con
știent. detașamentul Marxist, al 
clasei (muncitoare, înarmat iu 
cunoașterea vieții sociale, cu 
cunoașterea legilor de desvnl- 
tare a vieți, sociale, ;cu cu
noașterea legilor luptei de .cla
să și capabil, date ii nd toate 
acestea, să călăuzească clasa . 
muncitoare, să conducă lupta 
•i”.

Partidul de avantgardă este 
trup d.n trupul clasei muncftoi 
re, dar totodată este creeiul

nu și fac datoria
orice acțiuni» luatfl, în folosul 
poporului Asfnienea cazuri nu 
va trebui să ast' ptațl ca or 
gafele de control economic 
sa le descopere ci vor trt bul 
semnalate la tlmo, știind câ 
numai înlăturând pe toți aCei 
carp vor să pună piedeci in 
calea noastră se va putea 
făuri o viață mai bună șl un 
frai mai fericit.

Pentru a veni in ajutori ■< 
țărănimii muncitoare li execu
tarea muncilor ag.ioile afot 
înfințat de Ministerul Agri 
culturi și al iDomn ilor, Re
gia Autonomă a 'Exploatări 
lor Zootehnice, a Industriei, A- 
gricole și Mașinilor ■'instituție

Partidul avantgarda clasei muncitoare
^și 'inima conștiința clasei ipiun 
citoare.

Partidul de avantgardă une
ște organic cea ma^ malta cu
cerire a gân. irii umane, .știința 
lui Marx-Engels-Len^ -'-talin, 
cu mișcarea socială cea mal' 1 
democratică și progresistă dm 
tot cursul istoriei, mișcarea re
voluționară a .clasei [muncitoare.

Partidul de avantgardă-aplică 
in mod consecvent și duce mai 
departe știința marxistă-Ienlniț 
stă-stafn s ă in cond țiile națio
nale ale fiecărei țâri.

Nu se poate concepe uri par 
tid de avantagrdă al Iciasei 
muncitoare care să nu îndepli
nească aceste condiții, neecre 
in parte și toată ho.altă. Înde
plinind aceste condiții partidul 
se poate numi cu adevărat con. 
ducătorul po.ific, al clasei mnn 
citoare, știind „nu nu mai '.iim' 
și încotro se desfășoară 'eve
nimentele în prezent, a și cum 
și încotro trebue eie. să se dia 
fășoare în viitor”; se poate, nu 
mi pe drept cuvânt 'itptuj-Ma
jor al clasei muncitoare, capa-, 
bil să făurească strategia și ac 
tica pe baza cărora să conducă 
la izbândă clasa muncitoare t-1 
massele largi popuhre în gi
gantica luptă pentru curmarea 
exploatării omului de cifre om 
Numai îndeplinind ac .ste con 
diții partidul se poate numi 
partea cea mai bună, mal devo
tată, mai hoiărîtă și neînfricată 
în luptă a muncitorimii și| po-

In atenția fiscului
Mai mulți citii.tori ai roșiii 

ne semnalează câteva cazuri 
de nedreptate m lefătu» cu 
clasitiarca j ănmntu.ui pent u 
impun ri.e li cale.

Astfel i'ăm.jitul diilienunea 
(ihelarimu, cuie este celaros 
sărac și calcaios, -■ lâeci, fo
arte slabă, i roducț a — e.st., im
pus la f. 1 cu i.e< dn alte re
giuni cu o pro.iucție h.o ma
la.

Ală’iiiân lu se cererii d c te 
a țăran.tor gin lan ni, ziarul no
stru ci re < rgan lor'risc de (corn 
petente at Je ur ;e iță 114 vu- 
diu această che t line pentru 
a pline capăt unei Imăsuri • e 
dr pie.

din timp uneltele agricole

I

mai bine cunoscuta |;ub nume
le de REAZ1M.

La nu în, județ a avut 1 c 
acest an reorganizarea REA- 
ZlM-ului, care șiFa format și 
un pian d- acțiune pe viitor 
printre care au fosț propune, 
înființarea m.ui atelier ter.t at 
de reparațiuni a d; a inilor .a,- 
gricole la ‘Deva, jiroecte pentru 
deschiderea uneigcoalo de trac
toriști și potcovari și (alte lu
cruri de importanță mai ni a,

Atât REAZIM-ul cit șii' p u 
gărimea caie pose.ia unelte) a- 
gricole, vor trebui ca să ie re
vizuiască din timp acff licit pâ
nă la 15 februarie D48 să fie 
reparate, pent u a șui ea/ fi u- 
ti.izab le la p.rm^vara.
—ii--- —./im.

de Nestor ignat

porului întreg, pe scurt avangar 
da ciasei muncitoare.

Avantgarda e^te dtci in ăță 
toarea, educatoarea, condu
cătoarea, Sta ul Major, de 
luptă, partea cea mai con
știentă și mai buna al clasei 
muncitoare ia poporului- 
Nu încape nicio jidoială că 

fără un asemenea (partid nici r.u 
se poate vorbi d,e lupta revo
luționară a clasei muncitoare că 
fără un asemenea partid r.u 
există nicio nădejde pentru 
clasa muncitoare de a înlăjU a 
exploatarea și a real.za eojcia- 
li'smui.

Tot atât de n îiidoehic fde 
insă faptul ca partidul de a- 
vantgardă este sortit pierii" da
că nu are sprijinul și Vragostea 
masseior iă.ă de .partij. '

Partidul de avanfgradâ este 
însă tocmai partidul care pe 
bucură de dragostea și merede 
rea masseior tot mai ,largi, 
fiindcă experiența htorlcă îi a- 
rată necontenit in cehii acestor 
masse ca singurul luptător con 
secvent și clar-văzător, pentru 
interesele lor. Partidul de a- 
vantgardă este un organism1 
viu care primește mereu fot 
ce are mai bun clasa inunde 
toare și poporul și elimină nț 
sânul său tot cceace este putied 
și corupt.

strâns legat prin munca, lu
pta 1 țelurile *ale ,

Vorbind despre caracterul 
moral aj memb.ilur celui i ia 
tâi partid di a\ antgardă, al cla
sei muncitoare $1 despre atț 1 
cinsfc ce se face- oame il r Ci- 
re suni pri.niți in fin u ii e u- 
nui asemenea parăcr de t>p cou,
1. V. stal n, a spus: ,Noi(coj u 
niștii su.-.tcm oameni de o'stiuc 
tură dcosebda ~un:em fău iți 
dintr’un m t ‘ial deosebi ... ? 1- 
tnic nu este măi ipresus decât 
cinstea de a fice part din 
ceasta armata- Nimic nu cs e 
mai presus decât titlul de Vn^n 
bru al partidului, al cărui fc,n 
dator și con du cât r este f - 
varășul Lenin” (Istoria P. ( 
(b! IL R. S. S. Curs ȘcuTt, 
Pentruca partidul sâ fi e un a- 
devăraf patfid de ava'gardă, ct 
trebue să-și educe cu grija 
membrii n - cest spirit de i, alta 
principialitate și trebue ■ 
devină purtătorul ideologiei 
marxiste-leniniste-s'.aiiniste în 
massele largi ale poporului 
muncitor.

Totodată insa el trebue ■ 
înlăture, și să zd, obe. scă, fă
ră cruțare orice încercări oc 
a-i fal'ifica ideologia, de a . 
slăbi unitatea, de a 1 
rupe de mtsse.

Cel dintâi partid de (avatgar 
dă a clasei muncito re s'a as
cut pnn lupți și izb. da 1 1 
Lenin și Stalin împotriva opo - 
tuniști.or teoreticiei' ai „cod - 
inului", a icclor care se âriu: ii 
coada părții celei mai înapoia;* 
a masseior, care redu.eau ppr 
tidul la un înregistia or pasfr 
al mișcării spoirane a acest r 
tuasse. (Va urma)

In rândurile pui, cîa;a mun
citoare trimite necontenifipe cei

I

A rămas mea vie in mi ite.i 
plugarilor procedura justiției 
41b regimu Le trecute, lânl 
pentru u 1 luc.u de mimica, er. u 
purtați pe diumuri ut 1 apta 
iriânile ca până li v rmă uicp 
tatea sa lie da a ilupâ spi.m 
nana ■ -hiră ituația cratem 
la și nu celui care o ii.eu -a.

Câți dintre plugaii nu i 
au vândut agoniseala lor i.^jic 
lând că di.ar judecata ii se 
vor indura și le mor da d cp, 
late! Ei au rămas .nsa1 1 u ncl 
cu sp.-rauța.

lnlr’un regim cu adevlraf 
democrat.c, o ast.e, de ji.s iț e 
care a fost la 'dispoziția bo
gătanilor n'ar mai ,i p.tți să, 
dureze. Partidul < amuni t Ro 
mân prin tov. Lucr ți'u 1 afr ș 
canu Mmi.drul Just ției a fe
ud în iața poporumi ,acain a 
proape două .un ca Ipropune 1 
pentru lelorn.a ju t (i 1, 'z‘-
Ic.e trecute Pai Înnoitul a vo
tat proic.nl le 1 ge pentru 
reorganizarea judecat.ireas.ă ca 
re e.-de un început al anei a, a 
tei reforme a jmtiț.ei

Acest proect cup.iirh o 1 e 
rie de reforme Tui piure 1 nu
mărului instanțelor j..decât >re 
ști ru.ale dela 23 j *j / zo cu 
sediul principal -1 secu tdar, ‘i.r 
mând ca judecătorul a c| de 
plaseze la sate pentru a re'Ol 
va pe loc 10r.ee pr> ina Se va 
largi competința judecat 1 lor 
ceea ce scule,te piu , iriniei ie 
a se deplasa pentru orice cauză 
in capitala județului. Se var,i a

Timpul sa manțina încă favorabil. Fo!osiți-vâ de acest prilej, 
ieșind la câmp pentru a ara ogoarele in vederea ir.sâmârțS.rilor 
de primăva â

Având pământul arat de toamnă, apa pnate să I pătrundă 
făcăndu I mai pruductibil In al doilea rând iarna se poate pre 
lungi, iar vitele care deobicei ies slăbite din iarnă nu vor putea 
executa la t.rnp araturile.

Probleme Ideologice

mai cinstiți, mai hotariți, mai 
devotat', mai sârgiufon și K n 
tre fiii ei verificați muncă 
și în greaua ,uptă '.evoluți mi
ră. .... '

înarmat cu știința marxista 
iemnisiâ-staunisia, educat de 
partidul tău la șqoala fără pe
reche a iuptei 1 evoluți mire 
principale, <ă auzit de morala 
cea mai maltă pe pare a cu
noscut-o istoria, membru, pari 
dului muncitoresc de a\antgar 
dă trebuie să î.e ti însuși in 
to-te ocazii.e un aucvărat lu
ptător de avan.garda: in Gu
vern ca și în Comitetul de ab- 
rică,in Pariamcnt ca și in tun 
dul minelor de cât ou 11 sau, Ti 
coarnele plugului, Piei.ufiid.rii 
lup ătorui de avantgarda știe 
să arate și să pășească' cei rtin- 
tâi pe calea justă, imobilizează 
și însuflețește întreaga clasă 31 
masseie popuiare in l.ipti îm- 
potr. /a exploatatorilor, a ^aceu-1 
lanților i cabatorilor, a mip - 
ria.iitilor, a vrăjmașilor, șadi 
democrațieij: pi dă 11 dă .de 
muncă, punctualitate, disciplină, 
ordine și cinste, caută trecon- 
tenif metode noui de (îmbunătă
țire și sporire a ,muncii, ubor- 
donează interesele sale proprii 
intereselor colectivi'ății se s râ 
duește să-i ridice pe 'cei din 
jur la nivelul său de conșiiință 
de clasă și să dobândească pe 
baza faptelor, încrederea i Hr.i- 
gostea masseior, dar sfie ci să 
învețe dela masse,e, în 'mijlo 
cui cărora trăeșfe, de care este 

o singura instanță de xnv 
astfel ca procese.e sa (nu 1» 
iie tărăgănate cu aiui-

Ceea ce este insa < e îțialoi 
dm această lege c te imroili 
11 rea asesorilor papulai caro 
in număr de doi, inipr-una m 
ma 1 traiul de ca iera. vor Di 
ina completul de judecare A- 
sesor i populari v ir |i , le ț de 
ob?t a satului din rândurile țM- 
unimii saiace. Ei nu (pot • 
aleși dintre come,ci iți.'func t*  
nari d: tat sau din rândul >ia 
selor exploatatoare Pe 1. agi 
acestea a . nț jude ă • 
rej. va m 1 lua itițai fu. ț»u 
nea de procuror p.-pular, carie 
va fi numii direct !e Minist» r.f 
Justțici după absolvirea -inul 
cui*,  special.

Introduci-rea ripezentmțif ■ 
țărănimii 111 iiistar.ț le jude fi*»  
rești, va schimba atmosfera ca 
re era acolo, tran formă <1 * 
acelaș timp ju liț a i.in ri« 
unealtă a moșierilor -f C.-im- 
chcrilor în'.r’un scut/de apă ar« 
a intereselor poporu ui ,

Citfti

SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R.

proic.nl
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In !«■■>«. f^oemvrie

clina vcJ9L<in>i> «uimi. X
Minerii din Lupeni au câștigat din nou drapelul producției

PLTROșLNl — Zi de, lz.i 
producția de cărbuni îrt Valea 
țiului este în continuă ,creștere 
în condițiuni deosebit de ^re
le, minerii ating și idepășesC 
norma prescrisă, de multe oii, 
cu prețul vi.ții lor.

Așa spre exemplu, la ML 
■a Petrila sc lucre Zt in ,con, 
dTțituni deosebit de grele din 
cauză că la un ,< rizoint stra u; 
de cărbune a,luat foc, jprodu.țu 
fiind stânjenită acoilo.

Cu toate greutățle 'insa, 
minerii au reușit să 'icalizeze 

v medie ziln ică da 0691 t. d.rt 
totalul lunar de 166.993 tone.

In fruntea exploatărilor în 
procesul de majorare a prua 
dticției stă mina Lupeni, care 
«i-a depă.it prevederile planului, 
•â.știgând drapelul, producției.

Producția de pe' luna Noim- 
brie a. c., este cea mai mare 
din ultimii ani aceasta dove
dind că lozincile lansate pen
tru majorarea,,producției au de
venit o realitate.

In majoritatea zilelor din )u 
na Noembrie a. c, producțial 
■Inică a fost de 7.2oo' — 7.4dq

tone, iar in ziua 'de> 29 Noem 
brie a. c, s’a atins cel mai 
mare tonaj din ujtiinii a .1 prin 
realizarea a (8.558 tone cărbunii, 
ceeace constifue un pas iui ș 
al minerilor Văii Jiului

In munca lor, minerii sflnt a- 
jutați de mim itorii'deja tupra- 
față, de funcționari și teciini-

cieni, care fac posturi vojunț 
tare în mină.

IJn exemplu deosebit în ,a,- 
ceasta direcție îl dau activi
știi sindicatelor, ai (omisi i lo 
cale Sindicale, precum și ,'c.i- 
viștii organiizațiilor Partid, lui 
Comunist Român.

Linia ferată Lupeni—Uricaniy
zn. ioait teviuâiamt» \

De curând liniei fierate in
dustriale Lupeni-l ricani 1 a 
fost făcută proba, transportân-i 
du-se pruna garnitură, de lo! 
tone cărbuni,'clela mina Liricani 
la Preparața Reții a. După 
probă au urmat lucrării- C|e ( 
consolidare a lerasamentihui șf 
a podurilor [iniei. 1

La 1 Decembrie pe teceastăț 
I ilinie a început transpor ul per, 
sonalului care luc erză la im.i a 
Uricani, în curând urmând : ăj 
înceapă și transportul cărLu e 
lui depozitat acolo în fialdăl 
și care se ridică la ;circa 5 
inii tone. / i

Tineretul U. T. ML din Călan X
muncind voluntar ajută muncitorii

Știri din Hațeg 
Deschidea cursurilor 
școlii de cadre a P.C.R.

In seara zll ji, kd(4 1 Dccembr.ei 
a. c., a, lavuf (loc, în localitate; 
deschiderea cursurilor școl.i ide 
cadre pe lân^ă organizația1 lo
cală a P. C. Roman.

După cuvântarea inaugurală 
a tov. Nieu S-buchea, directorul 
școlii, a vorbit în numele .e- I 
levilor acestei școL {.ot- M.o- 
lae Chindler, cel mai; în vârstă 
dintre auditorii acestor cursuri. 
Apoi, tov. țector Domqosia O- 
niga a ținut iprima lecție pre
lucrând statutul P.C.R.

CALAN. Zilele trecuta la 
Uzinele Metalurgice din sa
lari au sosit 96,in,3 lemne
pentru muncitori. 1 ransportuj 
lor ar fi trebuit să (se iaca ziu i 
următoare, Dumn.că 3o Niov, 
a. c.. Deoarece muncitorii i u 
aveau posibilități materiale sa
și transporte fiecare lemneiq 

în acea zi și cum tot a,u,ici . 
la Că.an avea loc ședința ple
nară comună a membrilor P. 
C.R. și P.S.D, deja care inul tre
buia să lipsească iniei un munci
tor, tineretul UTM-ist din io-i 
calitate, obținând camionul u- 
zinei, a format două ceh pe din 
2o tineri care au descarc t și 
transportat la domiciliul mun! 
citorilor în Coionie, volur.t.r 
și gratuit cei 96 m/31 lemne.

Munca, desfășu ată metodic 
și ordonat a duraț iim>p de 6 
ore.

Cum însă ploile din ^ăpta^ 
mâna precedenta stricas ra dru 
mul, Sâmbătă d. m1. jJupăl ce 
și-au satisfăcut programul de 
lucru în uzină, Ainerii Ul M-iștj 
au lucrat la desfundarea' și cu
rățirea drumului, f|ăcându-l ac 
cesibil camionului, pe o |;por 
țiune de 3oo m-

Un gest lăudabil
In urma încetării din viață ’ 

a minerulu' Aibu Rudolf uela 
exploatarea de aă. buni dela Tc- 
liuc, munci.orii și funcționarii 
acestei exploatări lăspunzând 
apelului P.C.R. din localit te 
au donat surni de Lei 12.J59 
pentru ajutorarea celor doi co- 

1 pii rămași orfani.
, Acesf nobil act de -solida

ritate cetățeneasca meii ă țo i- 
te laudele.

SPRIJINIȚI ACȚIUNILE 
pentru ocrotirea copilului 
Apel către toți bunii patrioți ai județului Hunedoara

Comitetul Național pentru 
Ocrourea Copilu.ui, in.iințat 
recent pentru aju.orarea și fn-i 
gnjirea copiilor ța ai, Sace un 
cilduro apel către toți locui-1 
lorii județului, cerând spri 
jinul tuturor pentru duce ea fia 
bun sfârșit a acestei nobii 9 ac
țiuni

Primul pas pentru realizarea 
acestui scop este organizarea 
în întreaga țară a „Săptă- , 
mânii Copilului, între 6 « ,11
Decembrie a. c ”,

In cadrul acestei săptămânii 
se vor organiza și în județul 
nostru 'fesfixajuri, chete și coJ 
lecte, în bani, materiăl|e șf 'a- 
limente. __

Primiți cu inimă bună pe

cei care vor/veni în,ităleje|de 
6, 7 și t4 Decembrie a c, sa 
ceară d|arul vostru.

Nu poate exisfXo fapta mia# 
de preț, de cât ajutorarea I 
îngrijirea copiilor i: viitorul ță
rii. .... (

Nimeni nu poate rămâne 
nepăsător față de soarta atâ- 
tor copdi care trăiesc lin lip-, 
suri și suferințe.

Veniți cu toții, alăitun tle 
noi, în ajutorul lor. '
Pregă iți, deci fie.are din <.® 

aveți;: cei ce au puțin din pui 
ținui lor, iar cei ce au mult 
din prisosul lor.

Simțul patriotic a) fiecăruia 
se va vădi prin fapta sa: iar 
omenia fiecăruia prin dărnicia 
sa.

NOUI COMISIUNI 
pentru pregătirea

Partidului Unic Muncitoresc
Io centrele indusRiale din ju

deț adunările comune comunisto- 
sociahste pentru alegerea comi
siilor Însărcinate cu pregătirea 
Partidului Unic Muncitoresc, au 
continuat ți In ultimele zile.

Astfel s'au ales următoarele 
comisiune pe localități :

Petroșeni:
P. C. R.

Butaru V rgil 
Fericeanu Gh. 
Olariu Ion 
Varga B. 
Bodea Mihsl

P. S. D. 
Ghendel Gh. 
Haiduc
Șt Teodor I 
Legram Ion 
Hascău Eug.

Soc. Petroșeni:
Farcaș Etnerl 
Cosma losif 
fCein Ferd.
Nagy Lud.

C, F. R.
Lenghel Al.

Malea N.
P'pescu FI.
Târlea D.

Zăhsn M.

Tavianu R«oul 
Câta Gh.

Petrila; 
Probas A. 
Covaci M. 
Toacă I, 
Dumbravă I.

Lonea:
Butică A. 
Tamasy Fr, 
Dr. Solomon f 
Gub,ș luliu 
Ulici T.

Aninoasa. 
Dascălu C. 
Pricop G.

Vulcan
log. Anon 
Ne*gu  V. 
Beldiman

Bar cea M.

Go'goț I. 
Sa»u N.
Mojuc S.

Pelreanu G. 
St. Teodor II, 
Chiț Ai. 
Bucur Gh.

Slmchea Al. 
Macavei 1. 
Șoica I.

-Vlscoza:
V, Nedelcu Petru 

Ciuru Marfa

Vulcan:

Vârfuri distribuite de Federala Deva, Cooperativelor din plasa Hunedoara

Denumirea comune! 
sau a satului
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Plasa Hunedoara
Coop Plugarul Batiz
S&ntămăria de piatră 113] 15 750 | 201' 339|23 51 8.3| 84 10| 10 1 16 1 5| 38 178 4| 38 | 60 | 4| 904| 51 |18| 5 1 2|20|20| 6 r
Coop. Ghelăreana I 1

Ghelar
Alun ' 98 13.500 167 294 20 5 73 73 10 10 1! 5 33 178 3 33 50 4 784 ' 5 9 5 2
Bnnila 80 11,250 137 240 16 5 61 60 10 10 11 4 28 178 3 33 40 3 640 4 9 5 2
C»rnișoara-Floreasa 65 9.000 110 195 13 5 49 48 10 5 6 3 23 178 2 23 3 520 3 9 5 2
Poen ța Voiuii 63 9,000 104 189 12 5 47 47 10 6 3 23 178 2 23 35 3 504 3 9 5 2
Vadul Dobrli 66 9,< 00 1 0 198 13 5 51 49 10 5 11 4 23 178 2 28 30 2 528 3 7 9 5 2 100
Poiana Kăchițele 72 11 250 122 216 14 5 55 54 10 10 11 4 25 178, 2 28 35 2 576 3 7 9 5 2 100
Pioni 48 9 000 77 144 9 5 37 36 10 5 11 3 18 178 2 19 25 2 384 3 3 9 5 2 50
Ruda 1 5 15 750 182 315 22 5 Rl 78 10 10 16 6 35 1 178 3 35 50 4 840 3 7 9 5 2 130

Coop. MS>lesana“
Govăjdie

1
Runcul Mare 85 11,250 146 255 17 b 63 63 10 10 11 4 29 178 3 33 50 3 680 5 6 9 5 2 100
Cerijor 97 13 5 0 167 29i 19 5 71 72 10 10 11 5 33 178 3 33 50 3 776 5 6 9 5 2 100
Lelese 93 13 500 161 279 19 5 69 69 10 10 11 5 33 178 2 33 50 3, 744 5 6 9 5 2 100
Sohodol 54 9 000 89 162 11 5 41 40 10 5 11 3 20 178 2 33 25 2| 432 3 5 9 5 2 50

Coop. „Cerna“
Pejtlșul Mic

C utin 29 6 750 44 871 6 5 25 21 10! 5 6 2! 12 178 1 13 15 11 232 2 2 9! 5 2 50
R imul Mic 22 4 500 23 66 4 4 19 16 3 9 5 6 2 10 178 1 13 10 2 176 5 2 9 5 2 50
Găunoasa 42 4 500 68 126 8 5 33 3i 10 5 11 3 16 178 2 13 20 1 336 3 j 9 5 2 50
Valea Nandrului 84 11,250 143 252 17 4 63 63 3 9 15 16 4 29 17 î 3 33 50 4 672 5 6 9 5 2 20 20 10 2
Nandru 70 11,250 119 210 14 4 53 52 3 9 10 16 4 25 178 2 28 35 3 560 4 4 9 5 2 20 20 100 2
Josani 89 11 250 152 267 18 4 67 66 3 Q 15 16 4 30 178 dl 33 | 50 4 712 5 6 9 5 7 20 20 ino 2

Ruja N.
Stoica P. 
Kervensehl L.
Adam I.
Fancsaly T.

Muțlu Al. 
Criaovan I.
Sava Gh.
Boar N.

Lupeni—Viscoza :
Răpean L). Gngorită Șt.
Horvath A. ianeș A.
Lazăr V.

Lupeni:
Vaselțuru I, 
Gniaț Gh. 
Biro Petru

Sălăjan Ion 
Vldor Mlhal

Muncitorii d n Cugir 
salută eroicele 
popoare jugoslave

CUGIR. — In cadrul Săptă
mânii Prieteniei Româuo-J ugo- 
slave, la Uzinele! Metalurgice C. 
M.C. dm Cugir a avut loc Mii 
ercuri 4 Dec. o mare adunare 
muncitorească.

A luat cuvântul tov. Fren-> 
țoiu Simion, vorbind despre lu
pta eroicelor popoare jugoslal 
ve, conduse de mareșalul Titoț 
împotriva imperialismului,, pen 
tru consolidarea pă> ii lumii ți 
democrației sale populare. . f

La sfârșitul adunării, mun
citorii cugireni au trimis n te
legramă mareșalului losif Brosj 
Tito, transmițând salutul lor , 
cald bravelor popoare jugosla 
ve, asigurându-le de solidari 
tatea și sprijinul lor.

dep%25c4%2583.it
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Un vibrant apel
al secretarului general al Partidului
Comunist Francez pentru triumful 
cauzei libertății

Cu prilejul sărbătorii ii pa- 
tronu'ui minerihr, secretarul 
general al Partidului Coidu 
nist Francez, s’a adresat mi 
nerilor din Franța declarând 
intre altele:

Minerii sunt const'ânșl sl 
recurgă la greve pentru a-și 
apăra dreotul la pâine. Pen
tru aceasta guvernul reacțio
nar de înfometare a scos îm
potriva lor tancurile, armata 
și poliția.

In co' tinuare Thorez a a- 
rătat Câ reprezenlanții Parti
dului Comunist Francez au 
fost Îndepărtați din Guvern 
din ordinul capitaliștilor ame
rican1, criticând aooi cu ener
gie legea criminală votată îai-

Monopoliștii americani
acaparează comerțul Greciei

ATENA. — Monopoliștii a- 
ntericani își întind tot'mai) mtjl 

-stăpânirea asupra Greciei din 
punct de vedere ,polif o. și eco
nomic. De curând guvernul 
monarho-fascist grec a anunț t 
că un american va, conduce tjO( 
merțul exterior al Gieciei. Oj 
mare firmă din fiX/alP treefi îi 
staoilește acum șucursaja n . 
Grecia pentru a închelja (afacerii 
mari și profituri masive, pe 
spinarea poporului grec, lAceaj 
stă firma va avea .dreptul de

BiLintul unui an de muncă si realizări• •
— Urmare din pag. 1 —

luăriii de inoui .măsuri de 
interes național.

Toate acestea s’au .datorat 
in primul rând jni .uțioăsel jr 
studii șl pregăt ri și Imun per 
manentă pe care t v. Gh. Gl.elOir 
ghiu Dej, a depu.-o ’n acest 
sens.

întrucât ridicarea producției 
nu pu.ea aduce rezultate.e i.e 
cesare fără o d.cualție m.rmai 
lă a mărfuri.or M n Uterul In) 
dustriei și Comerțu.ui a unt o 
dus rațijnarea, a iurând Cin 
puținele produ e exis e țe cci- 
te și rații in (primul rând cqj 
lor ce muncesc. Și caracte iști 
ca acestei raționa)'} f 'doriți ue 
faptul că de astada ă procuse.e 
-se distribue în rapoit di ect iu 
locul ce 1 ocupă 'in' producție 
îndreptățiful.

Un rol (important înitoubite 
Tea speculei și a sabotajului, 
în normal zirea circulației bu» 
nurilor 1 a avu tși-C are servi*  
ciul de control fcqorromie, o 
creație personală a tov. Gh. 
Gheorghiu Deji,

Nu puține au 'fost .bunurile 
care destinate de fab i.anți, ’co- 
mercianți sau „bu,si eu” co
merțului negru au fost desc-i 
perite fonfi scat? de organe.e 
Serviciului de control cco. p, 
mic și ndrumate spre m.ssele 
salariate.

Colaborarea și sprijinul re 
ciproc care dela veni ea t v. V,a 
sile Luca în frun tea Ministerul! I 
de Finanțe există îr.tre Ministe 

potriva muncitorilor.
Exami ând planul Marha'l, 

Tluiez a arătat că Partidul 
Comunist Francez este Împo
triva concepțiilor care tir d să 
încalce ind pendența și onoa
rea Frepț i și aservirea ei 
străin? tă(ii.

Secretarul General al Par
tidului Comunist Francez șl a 
încheiat cuvântarea exprimân- 
du-și credințe în triumful fi
nal al cauzei libertății șl pă
cii In acest scop, el a făcut 
apel la toti muncitorii și re- 
publ cânii pentru a bara dru
mul generalului de Gaulle și 
pentru a împiedica pe con 
ducătorii socialiști să des hidă 
Calea fascismului în Fianța

a împorta materiale 'și ialim.it 
te în Grecia, fără^U,'plăti taxelei 
vamale puse de statul grec. 
S’a hotărît ca kalariații acest i 
firme, greci sau americani, :ă 
fie obligafi să <nu .facă partq 
din sind.cate.

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI NOI“

rul Industriei șt Comerțului’ fi 
cel de .Finanțe vin săc .Măre. scă 
și mai mult cuce lirilc de până 
acum șiivictor.i.e vi toare aMt1- 
ronomi.i românești.

Toate acestea însă mț ar .1 
fost posibil ' dacă chemările 
tov. Oh. Gheorghiuf Dej nu ar 
găsit răsun.t iu iiândul .nrasse 
lor celor ce muncesc, dacă n.u ' 
citorimea nu ar fi '.ost' cor.ști n 
tă de rrolul și ;sai cin.kțfeale.

Entiuiafm_,ti de muica pro 
digioa^ă și eforturile conside
rabile pe care tlov, Gh. Gl.eori 
ghiu Dej le depune, (muncitori
mea noastră și a dub at efortu 
rile și a 'pornit cu hetăiîre la 
muncă-

Niciodată avântul de (muncă 
în țara noastră n’a cupri :s m'., 
sse atât de largi' ca decând in 
conducerea economiei m florale 
se af.ă tov. Gh. Gheorghiu.-D j,

Incadrându se îri îmrece i.e 
patriotice organiza e, munci o;- 
rimea a dat dovadă de multe 
ori de un neasemuit cr ismf 
în muncă. Infăți.area indus.riei 
noastre s’a schimbat și se scl.iml 
bă mereu iar p oceml de pro
ducție a căpătat rcara. erul tin i 
adevărate bata ii. Crini astfel 
ar putea fi numit) efortul mine 
rilor din Valea Jiului, care învă 
țând să și calcukze timpul 
mânu^sc parcă alif I o'rkhamr» 
rile răstumând de atâ'ei ori 
normele prevăzute și ealizând 
în unele zi.e chiar șt pes.e ’8 
mii.tone cărbune.>

Turnătorii d-la I. M, S. Htț 
nedoara au reușit să t~ța- ne

Australia a ratificat 
tratatul de pace 

cu România
CAMBERRA.— Parlamen 

tul australian a ratificat î 
unanimitate tratatele de pace 
cu Româ ia, Finlanda, Bul 
garia și Ui ga’h.

în limba română

„Pentru f» »*  «?**  
trainică, pentru de
mocrație populară!14
Organul Biroului Informativ dela 
Belgrad al Partidelor Comunisto 

cu următorul cuorlns:
G Ma'enkov: Activitatea 

Com'tvtul Centr 1 al Parlidu 
lui Comunist (bolț1 vl ) al U. 
R. S S

Ațâțătorii la răz’oni continuă ..
Jacnues Duclos: Ralul Parti

dului Comvntkt Francez îo a- 
", pă'area indvp.ndențe Franței 

contra expansionismului ame
rican

R. Slansky; Activitate» Par
tidului Comunist din Ceho- 
slo’scl» dela * liberarea țării.

M. Djllaa Problemele orga- I 
nlzatorice ale Partidului Co
munist din Ji-gnslavia,

Piere Hen’gus: Pentru o 
G rmsnle democrată.

D Zaslavski: Ernest Bevin, 
un agent al itnperiillsmulul

Conferința internațională a 
Partidelor socialiste deia An- 
vers

până acum mă mu’.tă fontă 
dvcât în oricare din, ultim,i 12 
ani. Și pe acea * poziție se 
sitiua'ă și fumdi.th sji.anî ,|a(- 
torii hun dure 1 ca :i ctei do.a 
Uzinele Că an.,

Munca organizată a condi
ționat o producti i a.e merlu 
crescândă, preocuparea ă.ca 
ruia timid un jandameiit me 
reu sporit, mecanizaiea ț roce- 
sului de producție și n condu 
zie determinarea suc.e ului ca 
menilor muiic i Și —t td au.ia 
în frunte au stat ițomuf.i,,Iii,

In țara Bradului a| Ciișdor. 
dela 4/,848 Kg- /ur iun, mq- 
dia- lunară din (p,.ima jumă

tate a anului 1947, producță 
a o eseul la 120 ăZU kgr. n 
Octombrie. L.a Ce,t-j, toti.in 
aur producția a crescut de a 
0,21o Kgr. media prunelor ș.se 
luni, la lo,lo5 Kgr. ,'in No nț- 
brie crt. .... ,

Acdă*,i  situație e șt în ceței 
lalte industrii și rarr.u i ale eco 
nomiei nca^tre naț.ona.e și' — 
chiar dacă nu în itoate sectc^ 
rele progiamele au iost jnuq- 
plinite realizările su.lt /nan și 
numeroase.

In acest an de activitate a 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej m 
fruntea Mim te.u.ui h dosnici 
și Conurțuiui, economia i o:i- 
stră naționa ă a făcut, a;i u.i ș» 
pe drumul CGnsoliaăiii ,i d.svol 
tării sale, creind condiți ni 
mai bune de vi iță și mu Ca ca 
meni.or munciii d'n țara noastră) 
în drumul lor spre socialism'.

I. HuSne-,

Situația internaț’Onală
Franța: Votarea legii antimuncitorești 
Situația din Italia se menține gravă

In Tracta după furtunoase ți 
lungi dezbateri care au durat 
120 ore, Adunarea Nttioualț a 
votat cu 413 voturi contra 183 
— voturde deputațihr comu- 
ni»tl — proectol de lege care 
urmărește fă împiedice exercita
rea libertăților siodicale, a liber
tății presei |i a cuvântului.

Deputății comuni ti au opus o 
dârză rezistență, demascănd ca
racterul el aniimuncitortsc ;i 
antidemocratic,

Prin redactarea v-gă ți echi
vocă a legii, sc lasă pns bilitatea 
guvernului de a pedepei orice 
act care ar contraveni politicii 
sale reacționare.

Intre limp, g-evele se întind 
cuprinzând întreaga metropolă, 
l.a Nissa concomitent cu greva 
genera'ă, mul(im>a după ce a o- 
cuoat Poțta, u înconjurat poliția 
intr'o clădire prevenind astfel 
orice violență din partea aces
teia. La Marsilia, întreaga cir- 
cu'ație a fost redusă la z>-ro.

Dealtfel, pe intr-g țărmul Me- 
dkeranei, orice activitate stag
nează.

Guvernul francez a concentrat 
80 000 rezerviști din clg 1943, 
astfel, că efectivele armatei fran
ceze au fost sporite cu 100 (.00 
oameni dela începerea grevelor 
munci torețti,

Pretudinteni, popul vțta manl- 
f-stează contra întrebuințării tru
pelor împotriva g evștilor Io re
giunea Parisului au evut loc 
ciocniri Intre grevițti și poliție. 
P,.l (ia a făcut uz de gaze lacri
mogene pentru a împrăștia pe 
muncitori.

Vcșt le sosite din Italia arată 
că situația din această țară tfi 
menține caiacterul deosebit de 
încordat.

Uniunea Sindicatelor salarla- 
ților din întreprinderile comer
ciale clin R mi a hotărît înce
perea unei acțiuni sindicale pen

Dela Taft-Hartley
(Urmare din pag 1)

ară at că „'cb -icje t“ tare 
aupă pârena guv.rnu'ui ar 
în irepiăfiv tarea Otes e, legi 
ni sunt ar ăt ins tnă iteiut 
J i es M cb si a oc l țîlor 
săi, in ciuda acestei evidente. 
Adunarea a valat tetus' prt 
ma parie a protclciul de 
lege anlntlt, prin care gu- 
ve nul este au'o- zat sd nc- 
biltzeze încă 80 mii de te
zei Vlftt.

1< timpul desboteri'or s’aa 
p'odus o serie de Inelrente 
între deputafit comun ști de 
o parte șt so la Iș’t și Cfi de 
dreepta de cralultd parie, 
Intervenția politiei Adwâ'tt, 
ne rtujni să tnflur țett a- 
s> p a a itudlne grupului ca- 
mur ist dă z apd'ător al li
bertăților const tu (tonale.

A costă < tiludlnt etteex- 
pllcabiâ dacă se țme s'cma 
de faptul câ proectil de 
lege antlgrtv st p evede pe
depse cu Inchi'oare di la 6 
luni oâră Io 5 ani pentru 

tru obț'nvrea revendicărilor pri
vitoare la salarii,

Armisl t ■>! in h !at între Con
federat a G-'nerriă a Muncii d>e 
Italia și reprrz-ntații patronata 
lui, ia creace privește silariile, 
a luat sfârrit.

La Mr'ano, câteva sute de șo
meri au d fdat pe străz1 cer ând 
suprimarea muncii sup'imentare 
pentru a se da poslblitate da 
muncă a mirilor.

Neputința guvernului G..aperi 
de a î ebuși mișcarea grevistă 
d-monstreaz.ă lumii Întregi 
i genlit imoeria i.mulul anglo-a- 
meri'an nu pot ini 3 ge voințt 
de luptă a popr.ru ui italian de 
a și apăra libertatea Și indepen 
drnt» față de pisnurile expan
sioniste ang'o Americane

•

Adun-rea Naț onală B dgeri, 
prin votul individual ai deput-ți- 
lor, a adopt-t in unanimitate 
r ou» o-n-tituțiv a Bu'giriel Fron
tului Po riei prin care sun*  de- 
fi it v i'gilizate cuceririle poo - 
rulul Bulgar d la 9 S> pt 1944

Noua constit ,ție salică In iu- 
treg me principiul dem< c'atic, că 
puterea emană deia popor și a- 
parține popuru.ui.

«

SOFIA. — Atacurile n.onar- 
ho-fasci,,tLor Hrcci U noi.tie, « 
BulganG au devenit un îa t 
cur<n. Procesele inaL fa e . e , â 
tre guveinu. bulgar. Gen i iaiui 
de securitate nu au dus ia : i 
un rczu.tat-

Ziarul Rabotnicesko scrie fă 
aceste evenimente :.u ;U .t (fe- 
loc sur^rinza.oarc f*4uii  ăr, 1 i a 
a crescut de când a iost la 
Salonic așa nun.ita corni i bal 
camcă a Con ii iulm de Stcu 
ritate, fapt care idovede.te cl 
misiunea acestei comis i i.u e- 
ste menținerea păcii ‘ a orci- 
nci in l.aicani lmperiaii-tîi do
resc s’o • fol -sească pentru a 
interveni m a.accrle i, ter,.e a- 
le țariîor balcanice i. p,en.ru a 
împiedeca desvoltarea n'or de 
mocraucă.

la Jules Moch
„agiteii*  in fcvoarea gre
vei „nrln v u grai iau In 
scris", concedierea a turnată 
a funcț onurllor gâslfi vino- 
Vuțt <)e tribunal pentru *a-  
gh' llt' g’tvis't „și dte pe- 
depsr săiwre pentru ucpunl 
di f: i e sab t țit."

In acest timp Comite al 
Națiou.l dr grevă ai Con 
federuțtt Muncii a ce ut 
conținu rea grevei, opelca-e 
declară că ef izul g verbu
lui de a sat sf ce revizuirea 
salariilor tn co1 fo m tate cu 
nivelul p etue io-, conf.rmâ 
irit, nț a acestuia de re
duce ciosa r> unciioa e dtn 
Franța li o stare de m zerte 
in!olt 'C bhă “

Ind e lățind, pe d ent eu- 
vâai, aienț a lumtt î tregi 
asupra Up el mun nor me. 
frunc>Z’, cne rămâne lupta 
ți tr g i lum. oi'lmate, pen- 
t u t lumful păci șl a’ in- 
dtiendtnih t opt attlor mun
citoare, ptnjru o vtofâ n uă 
de l bir.ale șt burăstore.

M. Mih.
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