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SWAMEIJE
NOUII POLITICI FISCALE 1

Nu s'a scurs decât o lună 
de zile d la instalarea tov. 
VASILE LUCA, secretar al 
Partidului Comunist Român, 
Un frunrea departamentului Fi- 
nanțelor. Timp suficient însă 
pentru a da climatului nostru 
fiscal o nouă înfățișare.

Finanțele noastre publice 
vlăguite și secătu te în ultimii 
ani, pe de o parte datorită 
u<mărilor războiului nefast și 
Ipsurilor survenite din cauza 
secetei, iar pe de alta nepri
ceperii, hoțiilor, relei gospo
dării și nedreptei politici, de 
protejare a claselor avute și 
exploatatoare în dauna stratu
rilor muncitoare, practicată de 
pleiada miniștrilor liberali re
prezentanți ai moșierilor și 
bancherilor, care s'au perindat 
la conducerea Ministerului de 
Finanțe până la instalata unui 
reprezentant al masselor popu
lare la cârma acestui impor
tant sector al economiei țării, 
au pornit cu pași siguri și 
hotărîți pe drumul restabilirii 
și însănătoșirii lor.

Sub raportul acestei înfăți
șări, s'a reușit în scurtă vre- 
■k să se realizeze și să se 
depășească cota de încasări, 
întrecând toate prevederile. 
Suflul nou întrodus la depar
tamentul vistieriei Statului de 
către tov. Vasile Luca. a dat 
rezultate care au surprins pe 
mulți.

S’a încasat pe luna Nov. 
— dună cum arăta tov. Luca 
în declarațiile făcute zilele tre
cute reprezentanților piesei — 
suma de 8 688 4j7 733 lei 
fată de cota matematică de 
5 786 000 Of 0 lei, deci un 
plus de 2 9_0 433 73 j lei.

Valoarea încasărilor reali
zate pe Nov. depășește cu 
mult încasările efectuate de 
fostul titular tătărăscean pe 
întreaga perioadă 15 Aug. —

Tineri reprezentanți ai partizanilor greci 
în mijlocul brigadierilor din Valea Jiului 

„Prin consolidarea și îniărirea democrației 
voastre populare ne ajutați direct pe noi * 

— a declarat partizanul ADAMANTIOS HO’IZOPULOS
La Lupeni, tinerii L . T. 

Miști și brigadieri șî repiezcn 
lanț i organizațiilor d.m'ocr,a- 
ie, au întâmpinat cu mare1 en
tuziasm, în gara locală .‘pe t - 
■er< reprezentanți ai pa.tiiza- 
nilor greci însoțiți d® <ov. Hai 
■tuli delegatul C. C. al J.T.M, 
•are a p.ezentat delegații.

După ce le-a fo.,t n'r.t tn 
iovăreșc 'bun venit, Soffia lEJei 
tofiado și tov- Adamaintios Lio; 
tzopdlos încollonați în frui.tea 
brigăzii „Vasile Luca/’ au »c 
iilat până îa Palatul Cultural, 
citipă care deleg iția a p;ecit la 
mină și la spăătoria de cărbu
ne, unde tinerii dtn ÎLupenJi în 
număr cte 5oo au intrat în m|i- 
nă prestând un post ,voluntar, 
timp de 8 ore ir.f care au rea
lizat 1.2oo tone cărbune’. I j

Delegața a luat apoi i^art: 
la un meeting, unde fu; acuș 

31 Oct. a, c. Oin cota mate
matică de I4 465oooooo lei, 
aceasta n’a reușit să înc»soze, 
decât 6 78o 798 934 iei, deci 
un minus de 7 684 2o1 ,u66 lei.

Omul nostru de rând, mun
citorul dela oraș ca și cel 
dela sat, micul meseriaș, etc. 
se întreabă cu firească nedu
merire, prin ce „miracole" s'a 
ajuns la realizarea acestor sur
prinzătoare rezultate, când el 
știe, că nu a vărsat fiscului 
nici mai mult nici mai puțin, 
decât aceeaș coiă de impoz’t 
pe care înainte i-o scoteau 
forțat oamenii lui Alexandrini.

Aici intervine răspunsul 
care constitue însăși cheia 
succesului politicii noului mi
nistru de Finanțe. Răspundem

C. MAGDALIN
Continuare în pag 4-a

„TEMERARUL"
O ap ox'ma'lvă fatalii ie 

i’a minimalizat tn „anat/ca*  
postură de primar lu Șolmuș, 
In audi certelor sule în
sușiri, care ca că eva mit 
de ani In urni l ar fl ast 
g'i'at b n fi iul unei prr- 
dlgioase 'Xstt'țe In Slra- 
tuea deip ț lor autentici, 
autocrațl din instinct șl 
vocație.

Ob'g t să fie numai p''- 
mar io Șotmuș, Mun'ean 
A'on face șl el ce ornte ca 
să „Mrgenscâ*  pres'tg ut 
funcțiune! sa'e ociuole, tn 
dauna 'onsacrărli is'once 
a demnilor săi predecesori 
memorizați In legendele ce
tății s^rclene din preafma 
numai puțin temerarulu1 vul
can cu care-si dispută, se 
pare, notorltatea.

Dl. primor tună șl fo’geră 
la flecare prilej, ca cea mii 
autentică erupț e,omenl”iâ d 
cu o imaginație dezolantă 
_____________________M. Mlh.

(Continuare in pag 4-a)

salutul din partea A. P. priete
nul Rusu, tov. Dan MLiaiT din 
partea P.C R. tov. Covacs Piu s 
din partea C. C. UTMI.

In aplauzele întreg i‘asi ten 
te, a luat cuvântul ț artiizana 
Sofia Clefteriado caref și expri
mă bucuria ‘<fe a 'se .găsi în 
mijlocul imuncitor.lur din Lu 
peni, făcând apei un iscurt ri- 
storic al luptelor și VTeț i par
tizanilor greci, adăugând:: „lo
viți cât mai adânc.cu târnăcopul 
astfel loviți direct în fasciștL și 
imperia.iști”- Apoi 'partizanul!, A- 
damanfios Hotzopu'os a vorbi 
despre ajutorul pe care l’a dat 
tineretul ti poporuf rJos'.ru ipa - 
tizanilor greci', expnmându-sej 
astfel despre realizări e tine,e- 
tului nostru:: lupta voas'tiă itre 
bue să continue cu, tot atâta 
dragoste pentru îmărirea regi

f ta* loitail tilIliUI Im Bif^crar

UMiBraJa F T. Y. Ir flbifilllu

Dece este necesară reforma justiției 

UN ȚĂ RAN FĂRĂ VINĂ
purtatprin justițiede 8oriîn2ani

Faptul că la Tribunalul Deva secția II ■ urma s» s/vtes- 
batft In 7Îu< de 4 Dec a. c. un c-z rar Iu sna'e'e jusiit/ i șn a 
făcut sâ urc din n<>U treptele nala'u UI dela poalele ceiații. \

Am mai urcat de multe ori (rentele acestea, fie tnm's de
gazetă pentru ■ ml «x rc ta fum țu-nea, sau num«i dm curiozi 
tate, pentru a s»a de v rbă cu o-menii 9 tn special țâranii sâ- 
raci cari aproape totdeauna g» puteau găsi tn acest loc, chemați, 
sau aduși in proc«se cari se piemogeau de an< de zPe.

Justi|ia tot mai reprezintă 
o femee legată la ochi 

cu balanța în mână
Primul tablou care îmiti ] e 

trecător să se o preajea i n inu- 
ment — sau poate mai fr/.Ut 
— 'in fața lui este gaz.eti ce 
rete a insti uțiet lu ru de alt
fel frecvent in (oa.e părj e ca 
un rezultat al creșterii nive
lului politic al înisselor sala
riate după 23 August 1 j4 1.

Nu mă voiu D.iri a upra cu 
prinsului, care deiltfel te a- 
seamăna cu mu te actele 'din lo
calitate, prin tratarea proble 
me,or generale. Dir faptei că 
justiția este leprezentată n ga
zetă piintr’o tenie e lega ă la 
ochi, cu bal in ,a in mană, 'm’a 
făcut să trag 'concluzia, ci <u 
toată că ziarul poar ă preten
țiosul j.iflu de ,Jus iția n slujbt 
poporului”, el exr me re lita. 
tea aceea că 'justiții m forma 
ei de azi se aseamănă mult la 
cea din trecut. Urcând trepte.e 
și intrând tn sala de ștdi țe, 
observi că Intr’aJevăr aici maf 
sunt mute urme a'.e> tve.uli.lui 
atât de dureros.

mului vostru de detibc ație fra 
pulară. Astfel r.e ajut f> - i >c 
pe noi și ip= toate ’ptpoareîe 
dornice de libertate <1 pice. Iun 
gi ovații însoțind ultime,e icu- 
vinte a e reprezentantului paiti
zanilor greci.

O delegație a înmânat Ipaiti 
zanilor un Suitor de 'mir.ăiiȘl im 
tablou reprezentând un miner 
în plin ișut, Jlupă careta) fost vi
zitată brigada „Vasile Luca”, 
delegația fi nd apoi condusă Ia' 
gară, cu care^prilej a fost( exprî 
mată nădejdea ca a idoua re 
vedere, dorită ipe 'cât de cerân j, 
să aibe'uocf n Grecia 'libe ăj în
găduind tineretului di.i ambe
le țări să se .cunoascĂ și să se 
apropie mai mult, in ,u ,ta co
mună pentru pace și fiună- 1 
stare. r ..

A Roșea

La secții l-a im int at oc 
mai c. nd aprod l c ema u vo 
cea lui de bariton impre nații, 
la rostirea sentințotor. Rând re 
rând intra <aniei.i i evoia i, i.ici 
unul îmbrăcat m i bine, cari 
n'ait venit pentru prima da;ă in 
această sală, cu toi e câ unii 
din ei erau chemați în ju 'era S 
pentru lu.ruri mărunte. ’Mi au 
confirmat acest lucru după 'pro
nunțarea sentinței.

Justiția la cheremul 
chiaburilor

In secția ll-a, am înfref toc 
mai când in fața judecătorii r 
era adus pentru a 8-a loa.ă in. 
decurs de doi ani, țăranul mun 
citor Trandafir Bogdan cin 
A|maș-Să iște plasa llia.

Cetitorul acestor rânduri Ae
B. Someșfeltanu

(Continuare in-pag. 3-a

A început „Săptămâna copilului'*  
facem totlll 

pentru a creia copiilor noștri 
o viîitu.
Un apel al Comitetului Central pentru Ocrotirea Copilului

Cetățeni, Cetățene,
Cunoașteți starea de m'z'rie In ctre se nasc ți cresc copii 

noștri dela sate ți dla periferiile orașelor.
Este o moștenire veche ai dureroasă
Dar a venit t rnpul să lichidâm această nefastă noștenlre a 

trecutului, la care războiul șl seceta au adăogit partea lor A ve
nit tlmaul când copiii noștri să poată crește in condiții omenești, 
căci vremurile vitrege au apus.

A lăz' avem iu fruntea tării un Guvern democrat, căliazit 
numai de grija p> ntru interesele poporalul, pentru sănătatea lui, 
pentru viitorul lui.

Viitorul poporului nostru sunt copiii noștri. Pentru ei tre- 
bue să facem tot ce putem Să facem totul pentru a le creia • 
vi-tă mai bună. Sână’atea lor fizkă șl morală trebue să fie una 
din primele noastre preocupări.

Ocrotirea copiilor cere însă energia, devotamentul șl dra
gostea tuturor.

Cetățeni, Cetățene,
Ș’im că apelul nostru va găsi ecou in ioimile voastre. Toț*  

dorim să avem copl. sănătoși și fericiți Știm că ne ve|i da sprijină- 
de care este nevoe in această operă de ocrotire a cnoiilor noșt il 

începem această operă cu o săplătrâră i'ch'”atâ c-piluluf 
Ea se va desfășura între 6 —14 Dec. a c. In această săplăooănă 
vă cerem să dovediți dragostea voastră pentru cojii, vă cerem 
arăt ți că sunteți ală uri de Comit, tul Național pentru Ocrob-aa 
Copilului, in opera pe care o înoene.

Mame, Cetățeni șl Cetățene, ,6 libisy
Dacă voiti șă dispară tristețea diu ochii atâtor copii’ «tata 

alături d- noi. /ibnoJ imq
Prim ti cu dragă inimă echipele noastre de co!ectfteJ rtf» ’ ‘ 

vor veni io casele voastre, .ăisnoijlll
Spr'i n'tl ne ca să dărutm țării o generație sănklo^sSgUii^ 61 

nică și fericită. tLiBa-ncvc ,30
Comitetul Național de Ocrotiri a Cțipîjnlui

Miercuri 10 Dec, !• 4î«

Cetățenii
din Vinerea 
înfrunte cu comuniștii 
repară voluntar 
un pod de 60 m.

Podul care tnct prin ixxiil 
Vinerea din jud îlur.edoara 
in lungime de S i m. eia dq 
mal mult timp «Iricat In re
petate rânduri sâ'cnii Iau Q 
cut presiuni asupra piima.u- 
lui, liberalul tâtaracean Her- 
lca Longin, sd dei podul «g 
reparație deoaiece erau expu
și accidentelor. Totul îns:i a 
fost jadarme.

Intr'o ședința, la propune
rea tov. Fleișer Aurel, comu
niștii din Vinerea eu hotăril 
să repare ei pidul, gratuit -I 
voluntar, — trecând imediit la 
realizări.

In munca lor comuniștii au 
mobilizat și alți cetățeni ai ua 
munci, reușind sa dea circula- 

l ției podul, în țstare de funcț^q- 
I nare. —,

Citiți tn corpul ziarului
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vantgardă al clasei muncitoare.
A nu merge în avaiițgarda, 

înseamnă a l RADA clasa mun 
citoare, a o ]£sa desarmată ,-e 
mâna exploatatorilor, așa cum 
fac socialiștii de dreapta** »

Fundcă partidul Comunist 
Român luptă neînduplecat pen 
tru interesele clasei muncitoare 
și ale întregului popor, împo-< 
triva nioșierimii și burgheziei 
imperialiste, regimul bu ghezo- 
moșierescl-a des. mțat n 192 i.’

Cu începere cin acest an P, 
C.R. și-a continuat în mod i- 
iegal cu uriașe jertfe și ga eu 
lăți, lupta pe care nu ,o mai 
putea duce legal. ;orial-demo- 
crații de dreapta din România, 
sub pretextul că massele mun
citorești se feresc ;de un <ai 
tid ilegal, susțineau că trebuie 
lucrat numai in forme legale, 
că trebue făcut numai ce /per
mitea burghezia. Iar burghe
zia permitea numai ceeace-i slu 
jea propriile interese..

UNIREA FACE PUTEREA
Starea in ctre mun

rttorimca noastră s’ a aflat m 
trecut, se datora fap.ulni că mu, 
•ra imită- Dușmanii ci, — ban ' 
•hcrii, mai ii injust iași, Inovie- 
firnca, — căutau pe toa.e căile 
«ă sdruncine unitatea clasei 
muncitoare, penf ucă în acxst 
«iod puteau s’o domine și ș’o 
exploateze.

Conștiința clasei muncitoare 
Insă s’a trezit. 'Unitatea ue m- 
pta^i de imundă a început prin 
sindicate, comitete dc fabric.^ 
iar drept p im fezu.tit imeSiat 
al acestei unități a fost in.atu- 
turarea exploatatorilor.

Noi femeile, la tel ci iși mun 
•itorimca am putut ii exploa
tate sub conducerea ca, i...listă, 
tocmai datorită faptului că nu 
eram unite.

Societatea btirghezo-cap tali- 
stă nu avea nici uii interes 
ca femeile să Le ridice. Imeiei 
sul acestei societăți era ’de a .cj 
menține ni întuneric piivându-le, 
de orice drept (elementar la ca
re ar fi tins. ;

Nu este vorba jium.i de 
dreptuiije politice ca>e 'erau ine 
xistente pen.ru temei. Vorbim 
de drepturi ia viață, la muncă, 
ta cultură, Cine tnu știe oare 
eă o muncitoare deși pre t> t.- 
ceași munca cu a bărbauțlui 
nu primea accași renuinerație 
pentru munca depusă, 'sau tăi 
unei funcționare ii cri limitat 
locul pana la care putea .nai 
inta în serviciu, deși avea ace
leași studii șt m une.e cazuri 
accași capacitate de Muncă ui 
a bărbaților. ț

Și dacă este așa, ce ne des
parte oaie pe noi femeile unele 
de alte.e, când ftindem spre a- 
•elaș ideal.

Guvernul democrat dr. Pe 
tru Groza a tras cu buretele 
peste toate aceste nedreptăți, 
așezând pe femei pe aceași 
treaptă de egalitate cu bărba
ții. Odată descătușate de asup
ririle trecuutlui, femeile s’au 
grupat în diferite Asociații de
mocrate, pentru consolidarea 
drepturilor acordate de Gu
vern, și câștigarea rde roui i 
drepturi pe d umul propășirii 
lor.

Dar femeile dela noi nu se 
opresc numai aci. R Iul lo im 

portant este acela de a lupta 
din răsputeri j e t u 'menține
rea păcii amenințată 'dn'nou de 
către cercuri.e imperialiste Afl 
glo-Americane.

lemeile au suferit foait^ 
mult xle pe urma războiului.

Cu toate ca |org..mzațiiie 1«- 
inenine ue.a noi 'ilm țara au 
depus o muncă rodnica, lucru 
pe care-l putem lobserva și oț 
județul nostru p.i.i fo.ga.nzj- 
rea uifeiițelor comerințe, (aju
torarea căminelor dm mt. e- 
prnideii, diferite clăii și șezi- 
tori ciiltuiaie, școli cie analni- 
beți, cursuri p>actice de gospo 
darie, muncă voiuntara m ia- 
treprinderi ș. a. totuși pentru 
ca rezultatul muncii lor si lic 
și mai apreciabil, ieste nevoie 
ca toate aceste 'organizații le- 
menine sa se unească mtr'o ror- 
gauizație unica pe floată ț țra.

Începutul a și fost făcut .n 
această oirecție ue către icpre- 
zentantele diieri.elor organiza
ții femcnme care au elaborat in 
acest scop și fo Plat ormă a 
Uniunii Femei.or Democrate 
din'România, care prin afin iea 
la Federația Internațională a 
Femeilor va c nduce ’jUpta fe
meilor pentru apărarea păci ț*  
libertății tuturor popoarelor, 
fiindcă numai unirea face pu.o 
rea.

Florlca Vasllie

UN CURS SERAL V Realizări din Orăștie

PENTR1J alfabetizare
inițiativa subfiliale*  U. 

R. <rin Oră?tie cu con- 
instituioartri Antonia ' 
s’a deschis la Cră.tie, 

alf beriza- 

JJdn 
F. A 
cursul 
Hefce 
un curs seral de
re pentru a vd ri în lajuto ul ee- 
lor care până astăzi, clin grija" 
vechilor guvernanți nu au a- 
vut posibilitatea să învețe « 
scrie și să țcetească, fiindu-la 
refuzate bineface i e cu'turei.

Numărul celor ca e frecven
tează cursurile este dcocamda-/ 
tă de 2o pers ane, interesul în
să pe care l’a stârnit ir fierea 
acestor cursuri ca ți campania 
de Uămurire dusă In acest Ecop 
de membrele subfilialei, îndrep-

Femei,
Consul darea df rilor 

câșt gate de femei și ve 
gh-a la aplicarea lor.

Imbunătâțrea condițiilor 
de viața a familiei prin:

Ridicarea producției:
Înființarea de coopera

tive și griji pentru buna 
lor funcționare;

Combaterea speculei;
A' ărarea șl consolidarea 

stabiHz rii, lală numai câ 
teva puncte din Platforma 
Uniunii Femeilor Democrate

Femeij
0 o gin'zație UNICA de 

femei va avea o for|â com
bativă spoita fața de Cea 
a femeilor împărțite în mai 
multe organizați*,  folosind 
exoeriența tuturor organi
zațiilor, valorificând întrea
ga forță pe ca e o repre
zintă mascele d“ femei.

Ședința Comitetului Jud. al U.F.A.f!.
Vll ’ I

Ttil^Mua de <2 Decembrie a. c., 
a avat ioc la sediul iilidri De 
va a Uniunei Femeilor Anti- 

lățesc speranța aă în viitor a- 
ceste cursuri vor -reuși >ă con 
centreze un număr 'cât tnai ține
re de elevi dornici să-., i apro
pie printr’o muncă lasiduă ele 
mentareie cunoștințe de 'sc-ris 
și cetit-

in cadrul aceleiași acțiuni 
membrele Ufarului duc munca 
de lămurire in ceia e privește 
situația economica, politică și 

■ socială, în prelegeri care au 
ioc, de djuă iori la săptămână, 
concretizând inte esul pe cate or 
ganizația îl părire ză pentru ic 
țiunile, ci culturale, tu care eoni 
tribue eficient la ridicarea ni
velului cultural al masselor

DOLORES IBAkRURI

Lu 9 Decembrie JB95, s’a 
născut Doi res lbarru.i, ti- 
toare neînfricată pen.ru Jioer- 
tatea și independența po,ieru
lui spaniol, figură ,reprezenta 
ti va a luptei anrifasciste pur
tată peniru eliberarea Patriei' 
sale.

fiica de mun ritor 'miner, i 
ea însăși muncitoare, , La Pa- 
ssionaria” nume sub care e 
ste adorata de mtieg |0,>orul 
ei, a fost ale âhiciat rilor crin 
Oviedo, in ultime.e coifesun 
Incontestabilele ei msuir. ri 
neegalata ei comb tivitate, au 
situat-o in frun.ej imuncit 'ri
mei din Spania, in lupta i;e tiu 
salvarea libertății, Împotriva 
mercenarilor lui Franco, ajut pi 
de fascismul italian și german, 
încă din prime.e zile ale tragi
cului război spaniol.

Neintervenția, pretextul de h 

fasciste ședința corn teiului ju
dețean, desfășurată mtr o at
mosferă. de caldă prietenie i 
însuflețit entuziasm, cirac eri 
zând activitatea organizației. <

Deschiderea ședmței a fost 
făcută de prietena lones-u E- 
lena care a rostit O > mpla ex
punere a si uației 'politice in- 
ternaționa'e, după care a u.rnat 
raportul subfi ialel )r din județ, 
cu care pri.ej s’a observat .căj 
munca se duce în mod > rgini- 
zat și cu (elan mărit, .ndieptă 
țind increderea că ie,uit t leob 
ținute, vor fi [Titeieu îmbunătă
țite în vidor a.ât pe lă âm or
ganizatoric, cât și cultural, poli 
tic și soc.al.

Ședința s’a înche al pri.t cu
vântul prietenei Eva Dragomir 
care a dat di. etice in muncă, 
în vederea apropiatei uiifi.ă i 
a organizațiilor de femei,, ni ve
derea cord mării muncii elâ uri 
de ce elalte forțe democrație d n 
țara noastră, pentru adâncirea 
democrației noastic populare.

»
ri

oue j’ar put-a 
va ii profund u-

în intprejuiă i e cunos-

I

(La Passlonaria)
Aniversarea nașterii vajnicei 
luptătoare a poporului spaniol 

refuza orice ajutor ărm tei 
pop .irului a si.it j.e vajnica t> 
ptătoare să i ,s eiscă a ele I 
storice cuvinte ca.e au sunăi 
ca o mustrare binemerita ă de 
cei care ignorau pe. ic ciul fas
cist: „Dornici numai ,d a t 
judecați așa cum suntem, ar» 
vrea ca declarația de neutrali 
tate, incompa ib.fă dupi ’jfJ 
cu regu.i.e d.eptului mt r. a 
țional, să nu cmstitue un 

e cazul acum o ■sancțiune îm
potriva guvernului legitm 
Spaniei, căruia i e ie uză
ce ajutor, în timp ce anumite 
țări dau pe lață aceri ajut r 
rebelilor”.

Afirmând mai departe, cu • 
inegalată intuiție politica: ,1 i .d 
că viitorul 
contesa ?
fluențat de rezult Hui faptei’ , 
realitate care a dus in mod 
dureros ia con.Finirea 4s<x*n  
siunei rapide a fascismu.ui, | ur- 
tând, 
cute, omenirea in u.timui iă/- 
boi.

O singură • n.tințâ, a ei 
neegalată iorța ca.e a realizat 
puternica Patrie a sori. |i mu 
lui, a rostit în acele imj re.u 
rări tragice pentru poporul spa 
niol, prin glasul gene alis imu
lui Staiin, acel îndemn adre^ t 
luptei patrie ții cr spanioli: ,,E- 
liberarea Spân ei de sub jugul 
reacționarilor fasciști, nu ctfe 
o afacere personala a spa i i 
Iilor, ci ipera corn ina a între
gii omeniri progresiste”. t 

-Simbol al rezisten ii p țri ți 
lor spanioli, La Passionaria’, 
eroină a luptei ant fascis e, se 
cretară a Partidului Gomuni-1 
Spaniol și firească mândrie a 
tuturor femeilor libere cin tja- 
te colțurile lumii, rămâne cel 
mai stră.ucit exemplu al idea 
lului de solidaritate al .ntregi 
lumi muncitoare, m «ta in Iu 
pta pentru libertate și re urii 
o pace d lifaib.ă închinată pr-. 
pășirii celor care muncesc.

Partidul de avantgardă al cla 
sei muncitoare din URSS s’a 
desvoltat și s’a intărit in liupta 
împotriva menșevismului, a so 
cial democrației de dreapta, a 
tuturor oporiuniștilor, a tuturor 
celor care sub p e.extul de a ii n 
asentimentul părții înapoiate a 
masselor se căzneau de fapt să 
prindă clasa muncitoare de coa 
da burgheziei, să o arunce de
zarmată în ghiarele imperialis' 
mului.

„Nu poți tolera împerialls 
mul în rândurile tale spune 
I. V. Staiin — ,duf)ă cum nu poat 
tenfi tolerat un ulcer înti’un or
ganism sănătos”.

,.Nu s’ar putea admite ca 
în statul-major conducător al 
clasei muncitoare să-și găsească 
loc scepticii, oportuniștii, capi- 
tulanții, trădătorii” (Isto ia P. 
C. (b) U. R. Si S, Curs Scurt,

Iată în linii mari condiți le și 
trăsăturile caracteristice ale par 
tidului și luptătorului de avan 
gardă al clasei fnuncitoare.

Așa cum clasa 'munritoaie, 
prin condițiile ei de viață și 
muncă ieste clasa Cea mu revo
luționară, cea mai consecven
tă luptătoare pentru democra
ție, avantgarda întregului 'po
por, tot așa partidul revolu
ționar trebue să fie pai tea <cea

Partidul avantgarda clasei muncitoare w
mai avansată a clasei munci
toare și deci a poporului n- 
treg.

Avantgarda r.u se ploco.’.e 
ște în fața heștiințef, a inerției 
sau confuziei din massele îna
poiate ale muncitorimii și ale 
poporului.

Ea spune cu curaj adevărul 
chiar când încă tfiu e bine pri
mit, rămâne consecventă cu 
principii.e luptei revoluționare, 
oricât ar fi die greu acest lu
cru, nu cedează în fața /obsta
colelor, oricare ar fi (ele.

Fără o asemenea avantgar.'ă 
clasa muncitoare este cu de
săvârșire dezarmată și la dis
creția exploatatorilor ei.

Dimpotrivă, numai sub cioin 
ducerea unei asemenea avant- 
garde, clasa munritoare a izbu
tit să desființeze, ipe o (șesine 
din glob, exploatarea ruinului, 
de către om, construi îd demo
crația socialistă sovietică, tea 
mai înaintată dm câte cunoa
ște istoria omenirii: Istoria P< 
C. (bolșevic! al Uniunii Sovie
tice, este istoria celui dintâi și 
celui mai glorios .partid de a-

de Nestor Ignat

Probleme Ideologice

Luptând cu hctărîre, în bes 
na ilegalității, pentru interese
le clasei muncitoare, partidul a 
știut miotd^auna sa 'se l:ge 

de masse, iar rnassele au știut, 
deasemeni, să găsească drumul 
Partidului.

Datorita acestei politici (con
secvente, Partidul c.omuiiist 
Român a putut deveni acea for
ță națională care a mob.lizat 
tot ce era viu și sănătos m 
masse in lupta ,mpotriva fascis 
mului, și munca de reconstruc
ție a țării sub forma unei de
mocrații populare, care tinde 
spre socialism.

Partid de avantgardă, Par
tidul Comunist Român, nu a 
ascuns greutățile, nu a făcuț. 
demagogie, ci a condus fără 
odihnă opera de ajutoraie a 
celor înfometați, a stat în frun 
te, acolo' unde era mai /greu, 
a făcut să ,ardă în Kf efe voin 
ța de a învinge, salvând a- 
stfel independența națională, 
viitorul clasei muncitoare și al 
poporului român.

Astăzi, -în fața activității deo

sebit de agresive a lagaru'ui 
imperialist, paitidcle de av n- 
gardă al- casei muncito .re di-i 
întreaga Iunie au datoria sa se 
pună in fruntea rezistenței îm
potriva planurii r de expa: siu- 
ne și agresiune imperialista n 
toate direcțiile - de Siat, 'po
litică, econjinica și ideologici- 
Ele trebue să-și strângă rân 
durile, să-și unească e.o.tuule 
pe baza unei platforme comu 
ne antiimperiali te și democra
tice și să strângă în jurul lor 
toate farțele democratice ale 
poporului”. („Declarația” con
sfătuirii reprezentanțelor a 9 7j r 
tide comuniste asupra si uați î 
internaționale).

Deaceea clasa munci'oare 
din România cere cu hotărî e 
unirea forțelor sale, deiceea ( oț 
mitetele Centrale ale Partidul I 
Comunist Român și >ocial-De 
mocrat din România au alcî- 
tuit- Platforma ideologică și'o - 
ganizatorică a Palidului ' nîc 
Muncitoresc.

Deaceea, în sfârdt, pentru 
a-și îndeplini sarcinile lui isto
rice, acest Partid t ebue și iru 
poate să fie 'decât avan garda 
clasei muncitoare din România.

(Sfârșit)

pen.ru
pen.ru


ZORI NOI 3

IMPORTANTE HOTARARI
ale comisiei de Redresare Economică și Stabilizare Monetară 
Obligativitea exploatării pădurilor după planul stabilit de Stat înființarea magazinelor de Stat 
ți a Societăților comerciele pentru import șl export de Stat Regie nentarea funcționării 

întreprinderilor de cărăușie Un nou ter îen pentru depunerea declarațiilor de stoc. 
Actualizarea în lei stabilizați a amenzihr penale La I ian. 1948 recensămân ui agricol

A. tS. Armata B. 
a petrecut o săptămână în Valea-Jiului

In cadrul amiciției între armata democrată și m incl- 
torime, echipa de footi-ball a Ascciațk-i Sportive /ffmata 
B a vziiat ti np de o săptămână.

in ziua de i3 Decembrie a. 
c, a avut joc ședmța (comisiu..ii 
Ministeriale pentiu Ivcjicsirea 
Economica și Stabiliz rea Mo
netară, sub preșe..iația tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej, ministrul 
Industriei și i omer.ul.ti.

Comisiunea a examinat |și 
rezolvat o seiie de p oblcmcj 
privind politica economică și fi 
nanciara'a țăiii. ....

Iii fața situației create în 
sectorul forestier prin sabo.a- 
jul propiictaiiWr de 'păduri ca 
și a unei tnari păiț‘ G antiepre- 
norimr paiticuiari, ( omisiunea 
decide obligativitatea exp.Oi- 
tar.i și desfacerii filate rialului 
lemnos, după planul stabilit de 
organele Stătu ui. In cazul ne- 
executării ace tor obligații uC 
către prop i tari de păduri sau 
antreprenori. Statul își rezervă 
dreptul de a anula contractele 
și de a dispune folosirea pă
durilor, instalațiilor indu tr.ale 
și de transport, conform i ece- 
sitâților economiei r.ațion le

Comisiunea ia act cu deose
bită satisfacție de terminarea 
completă a 'lucrărilor instalării' 
conductei de gaz. metan. Agnita- 
Botorca, Cetatea de Bal ă, cu 
15 zile înaintea termenului ,ixat, 
si felicită călduros pe pnerii 
brigadieri ai șantierului, ;,Gh. 
Gheorghiu-Dej” ca și condu
cerea technică a lue, arilor.

*
Avându-sc in ved re asigura 

rea unei cât mai bu e aprovi
zionări, a populației cu di.erite 
maifuii precum și impie î aiea 
stocării și speculării acestora, 
Comisiunea aprobă decizia de 
înființare a Întreprinderilor *Coi  
mercia.e pentru comerțul i. {era 
— Magazinele de Siat.

La apelul sindicatului nu ta 
lurgic I. M. S. Hunedoara, a 
Uzinele de fier ale Statului a 
avut loc Joi 4 Decembrie a. 
c. o mare întrecere în muniă 
voluntară, pentru descongestio
narea liniilor ferate și secții
lor și pentru curățenie în in
cinta Urinelor. <

Peste 1.5oo salariați, mun
citori, funcționari și tc'chm.cie 
ni, după terminarea programu-

•
Jotodată țin indu- e seama 

de necesitatea regleme rării co1 
merțului exterior, ca 'urinare a 
repetatelor tentative de 'susțra- 
gere a stocului de devize, uezul 
tat din operațiunile c me.ciale 
ale întreprinderlor porticul re, 
ca/și pentru jo rațională 'di ij re 
a aducerii de mărfu i pe ipiața 
internă, se decidă înființa ea co 
cietăților C jineiciale de tat 
pentru import și exi rt.

I

|

hotăra t suspei,
1 Feb uaiie a e-

Comisiunea 
darea până la 
fectelor deriziunii No '14 sta
bilind!1 că până la pe a data Con, 
siliul Superior al Comunicații 
lor va reglementa idei rit v, m 
spiritul deciziunei menționate, 
modul de funcționare al intre- 
prinderîlor de cărăușie iu mij
loace de tracțiune mecanică, 
astfel încât să 'elimine concuren 
ța neloială făcută de acestea C. 
F. R.-ului.

NOI I COMISIUNI;1/pentru pregătirea .
Partidului Unic Muncitoresc

Continuăm a publica noul co- 
mlsiuni Însărcinat*  cu pregătirea 
Partidului Unic Muncitoresc alese 
in timpul din urmă In județul 
nostru de adunările comune ale 
membrilor Partidelor Comunist 
Român și Social Democrat :

Certej
P. C. R.

1. Btrla
P. S. D.

Șt, Patache

Coniiriuma acordă, pe baza 
unei deciziu ii, un ,ult<m termen 
pentru depunerea declarațiilor 
camitalive asupra stoiu ii >r 'de 
produse ți mai furi dețnate, sti
pulând inșii, in ^ocul legalei 
sancțiuni, o majorare ’d ■ lo la 
sută, a primelor j2 rate din im- 
pozi.ul un c dat >rat ’.,i al cărui 
termen a fost depășit.

Comisiunea a |mai aj r bat de 
'i.-ii privitoare la actiul zarea 
in Ici stabi.izați: a am.nzil r 
penale neachitate până la la 
August; a sumelor dat rate de 
autorități instituții putl ce 'șî 
particulare, legaț i și mis uni 
străine, direcțiunii gene aîe P. 
T. T , precum ila vânzării tim
brelor uzuale și i ilatelice c.i.îse 
înainte de 15 August și retrase 
din circulație.

De ce este necesară Reforma Justiției
Urmare din p. 3 l-a

va întreba ce a păiătiit acest 
țăran de bate drumurile jude
cății de doi ani de ,ie? O fi 
având el interesul sa tărăgă
neze procesul pe itru a scăpa cd 
pedeapsă, primr’o amnestie, 
etc. Adevăiui, e-tc tocmai con
trariul.

lată-1. In sațul de mii sus, 
primar sub vechile regimul'.'e a 
tatăl așa zi u ui rec'aman , Bor 
nemi-a Octavian, Chiabur cu 
averi in trei sate la îi.iște-, 
Cerbia și Petrești, ei poar ă 
o ură pe țaranui Bagdin care 
este înscris într’o organizație 
democrată din satul lui. Pe.itru 
aceasta ci 'aburul L'ornemisa a- 
jutat de fiul său, care .'pană a- 
cum cate-, a săptămâni nu avea 
nici-o 'ocupație pierim, se ho- 
taiește să cis rugă imoraj.e.te 
și materialicește pe Bogdan ac 
ționându-1 cu ajut rul unor 

funcțioari reacționau’ din sat, 
în judecată pentru ientetivă de 
omor pretinzând că zel ar li 
lovit cu un par pe iiul său. 
Că nu era altce.a a Imijloc e 
cât dorința de /a-f distruge și 
demoraliza pe țăranul L adari 
rcese i din decia aț.ile făcute 
chiar pub ic de re lamanți spu
nând „că-1 vor învăța cum1 e 
face politică” etc..

Și nu i-a lipsit după cum se 
poate vedea chiaburului Bor- 
nemisa nici sprijinul Ju tțe ca
re permitea conținu audierea

BRAD Secția militară a 
asociației ARLUS din orașul noi 
stru a <1 ri o reușită scrbaie 
în s'-.la de festivități /A liceului 
Avram itncu

Deschiderea serbării a fost 
făcută dfe d. colonel Ff rea

L 
N.

Păcurar
Magfa 

Orăștie
Ing. E. Scodlgar 
Gh. popa 
S, Gârjob

Sanatorul

I. Cucoj 
I. Cândea

N. Doda

I. Vârtop
R. Botiaareț

I Geoagiu 

V. Iliețu

Iii acelaș timp, s’a decis 
dul de apucare a taxelor *și  ie 
redevențelor asupra e.iergiei 
vândute.

mo

Ținându-se seama ca mări 
rirea producției agricole cere 
neapărat cunoașterea cât mai 
exactă a situaț ei m care se gă 
sesc gospodăriile țărănești șl 
pentru ca Sta.ul să poată Ten» 
în mod efectiv în ajutorul 'lor 
Comisiunea aprobă tondu ile și 
măsuri.e neccsaie efec u!t ii u 
nui recensământ agricol, al po
pulației, clădirilor, inventarului 
etc. in cursul 'Ju. i lai u inc 194S.

Comisiunea a mai ceicet t și 
semnat o serie de decizii cu 
caracter mai icsfrâns ce ur
inează să apara in Monitorul 
Oficial.

si

de noui martori pro.u.i de 
reclamant cari insă nu spuneau 
nimic.

Reforma e așteptată cu 
nerăbdare de massele 

populare
Ce dovedesc aceste exemple 
multe altele de felul acețta 

decât că justiția in forma In 
care ea se ga»e?te azi 
e încă iegata la ocni iși ci nu 
vrea să țină cont de schimbă 
rile care au 'intervenit m struc 
tura statului nostru democrat 
după 6 Martie 1945.

Deaceea îeforma justiției, 
caic va deveni ,n curând oi 
realitate, în urma aprobării ei 
de guvern și parlament e-tc 
așteptată cu nerăbdare de ma- 
sse.e populare, care văd m a 
ceasta reformă un ,nou pas pe 
drumul pe care poporul no
stru ii face spre ue ăvârJrea 
democrației ‘popi.r re.

In special introducerea în 
toate complelele de judecată 
a asesorilor popul ri, teșiți din 
rândurile muncitorimii, a ță
rănimii muncitoare, va adu e 
în justiție acel suflu d lomu
lui nou care se plămădește 
sub ochii n aștri punând justi
ția ca și cele alte instituții ,ale 
statului democrat, in slujba roi 
porului mtioc tor d. la sate și orașe.

B Someșfeleanu

Mannescu, comandantul Re.i- 
mentu.ui I, Că arași.

A urmat conferința documen
tată și frumos expusă a 
d-lui locot. Iculonel medic dr. 
V. Bugariu care a vorbit de
spre „Viața socială n U.R.S.S.- 
D-sa și a desvolt t interesanta 
conferință tiecând prin toate 
fazele de viață socială a primei 
țări socialiste din lume.

După ce a făcut o tâmplă' 
descriere a familiei, in U.R S S, 
conferențiarul a vorbii docu
mentat despre viața socială a 
muncitorului, țăranului ți inte
lectualului în Uniunea Sovie
tică, precum și gradul 'lui de 
cultură sub era stalinislă..

Conferința d-lui colonel dr. 
Bugariu a fost ascultată cu 
cel mai viu interes, la sfâr.it 
fiind Sndelung aplaudată.

In complectarea programului 
au fost executate diferite' cân
tece ostășești de către corul 
unității miliitare, iar la 'sfârșit 
a rulat filmul1;sovietic „Fiu» Re
gimentului”. | . i

In afară de matchurile 'dis
putate ale căror iezuit ite ob- 
tmute le dăm la sfâr?1tul icpm 
tajulu' - oaspițin s’au bucurat 
de foarte mintă simpatie mn 
partea nunei ilor. i

Astfel la Lonea mine.ii ^u 
primit din part a echipei A. S. 
Armata B un fanion, j.eopfirtei 
având tricolorul, iar pc lea-1 
laltă roșu, semnul lupt 1 j-e i- 
tru libeifate. Pentru a aiata că 
armata democrată este alături 
de muncitori, oaspeții au 'm- 
traf in india la Jicț, unde t u 
muncit alături de ve;e.a ,i m1 
neri, ca tov. GorzljM. care, de 
42 ani lucriază in anină, Gh. 
Vasile, Gnergliely Mi.iai și , o 
pron Gh. Pruna lopata de căr 
bune a fost aruncată in vago 
net de către d. Maiou tandru, 
drept semnal de pornire a1 imin 
cii pentru ostași.

La Lupeni a avut loc/in, cin
stea oaspeților, o mamfei>nta-' 
tic de prietenie, cu care ocazie 
minerii au donat echipe aspe- 
o lampă de mină, țprmrind un 
schimb un fanion. ț

înainte de a pără i Valea 
Jiului, oaspeții au fo^t ’nvi’t ți 
la o masă comună pfirita ce

Conferințe: Cultura
In cadrul ciclului de conferiri 

țe organ.zat de imata ARLUS 
la Orăștîe, a avut ioa ,n ziua 
de 3o Noeinbrie a. c., fora 11 a. 
m., in saia i eatru.u i Gent a1, 
conferința tov. dr. 1 roiane.-cu 
Octav, despre Cultura si ci
vilizația Sovietică”.

Populația evreiască din jud. Hunedoara saluți

Hotărîrea de a se creia un stat
independent evreesc în Palestina

Cu ocazia deciziei O.N U. in 
prob.ema pe.cMin.ană, lopulaț a 
evreiască din centrem juc.e,u- 
lui nostru sa întrunii in mari 
meeiinguri pentiu a-și exprima 
bucuria față de hotărîrea lu ta, 
de a se crea un stat indepen
dent evreesc în l’^estma.

Au luat cuvântul cu accas ă 
ocazie diferiți reprezentanți ai 
populației evreești, t ț> expri- 
mandu-și recunoștința față de 
conducătorii L.R.S.s. cari au 
susținut cauza poporului evreu 
în fața ©NU..

La Deva, in fața unui public 
numeros după ce au vorbii 
prim-rabin Mu,er, N. K-sztmer 
în numeie organizațiilor tioni- 
ste, Gali Armin președintele co
munității, dr. Rapaport ui 1 1- 
lia, Simion Szcndrovici, tânărul 
Muler.și ZuLerm.nlel dn Ha
țeg, a luat cuvântul dr. Bela 
Ringler in numeie Comitetului 
Democratic Evreesc. Bupă ce 
arata că anfisemi i mul a 
fost fo o-it m țoate rimpurile 
ca o diversiune de clasele ex 
ploatatoare pen ru a i jutea 
menți.ie dominația asupia po 
poru ui muncitor indiferent de 
rasă și religie, subliniază că 
fără ajutorul L'RSS apăr toare 

La I. M.S. Hunedoara 
muncitorii lucrează vo'untar la 
curățirea și descongestionarea uzinelor

( omisia Locala Petroșenî. Au 
Suluțiu Mircca s«cr. Sinoicatu 
lui Miner Petro?eni, care 
exprimat satisfacția venirii <- 
luat paife conducătorii dubi fui 
sportiv „Jiul” precum și rcpie- 
zentanții indicatu ui Mmer i e 
troieni, Lonea și’ aniMpaSa. (du 
această ocazie a vor„it vzv 
chipei Armutei in miijiocul un» 
nerhor, re.evând faptul că mz 
nerii din Valea Jiului .ap.eL-ia 
ză toot batl ul >ntr u.i ni d dcO 
sebit, iar dacă imiimițe «ne*  
denie iau naștere din cauza ba
lonului aceasta nu se mtâmpla 
dm patimă

Din partea ospeților răspu» 
de d. Maior iantiru, care după 
ce arată scopul venirii in'Vaien 
Jiului, înmânează un fanion 
tov. Suhțiu Mircca, în semn de 
prietenie intre muncitorii 
armata .

Gruparea sportivă Lonea a 
dat prin tov. Rusu caspețijor 
o stațue de mineri

,C "oomo Jiui“—A. S. Ar
ma1» B 4 4.

Mineri I — A.S Armata 4—0. 
A S Artmla — Viicoz*  4—2. 
C S. Aalnoasa —A S. Armata 

2-1.
I. Herman

și civilizația sovietică
Conferința a fost incadiată 

de un frumos program piti-tc 
executat de Liceul de bă ț*  
și fete din Orăștie, iar publicul 
numeros, care a ascultat cu1 viu 
interes conferința, a ajziaudjig 
indelung.

a drepturilor popoarelor mari 
și mici care a scăpat lumea « 
intre ele și popcrul evreu ce 
sub dominația taodsmului dcia 
nimicirea tota.ă, nu s’ar ti putut 
ajunge la proclamarea indepen
denții statului evreu.

Dr. Ringler vorbește apoi <.© 
situația dn țara noastra unde 
datorită instaurării Ia Curma fă 
rii a unui regim democratic 
popular problema evreească t 
fost rezob ată in mod favora
bil, încercările reacțiunii inter
ne și internaționale de a răspan 
di antisemitismul care a adus 
atâta rău popoarelor, Iov indu
se de lupta dârză pe care cla
sa muncitoare întreg poporul 
muncitor o duce pentru egali
tatea in drepturi a naționm- 
tăților conlocuitoare, lup;ă la 
care trebuie să participe activ 
și populația evreească. C. J). 
E. și-a luat ca sarcină aceasta 
luptă și el o va duce Ia capăt.

După cuvântul d. Fischer a 
fost expediată o tegrama am
basadorului U. R S. s. n Rc! 
mânia S. J. Kavdaradze ex 
primându-se în ea recunoștința 
poporului evreu, generalisomml 
iui Stalin și poporului sovietic 
pentru sprijinul acordat.

mului lor de muncă, au p rod 
pat la această Imuncă.

Printre secțiile care s’au e- 
vidențiat cu această ocazie sunt 
laminatoarele, Forța și Turnă 
toria de fontă.

Pentru continuarea acțiunii 
de curățenie și descongesuor,*  
re, salariații I. M- s — Hune
doara s’au angajat că vor 
munci voluntar și iLuni 8 De-1, 
cembrie. .... _Q

sf%25c3%25a2r.it
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Situația internațională
Mur|pitorimea din numeroase țări se solidarizează 

cu lupta poporului francez
■ Lupta pentru o soluționare justă al problemei Germane 
a Vizita mareșalului TITO în Ungaria

Lupta poporului francez
se bucură de simpatia muncitorimii de pretutiudeni 

Mesagiile adresate de către sindicaliștii jugoslavi 
și de funcționarii comerciali din Londra

In 1 ranța, mișcarea gre>i tă 
«inuiiuă iu timp ice guiernul 
reacții nar al lui Scl.um n e m 
finua să aducă trupe din izona 
de ocupație d n (Jermani-i ți 
din colonii pentru ații nit ebuin 
ța împotriva populației ’rcvol 
tete. (

Va ui'de nd gnare și iev< lta 
populară a crescut n urma ț>o- 
snii in franța a frumașuliu rc- 
acțiunii americane, l)u Ies, bii e 
renăscutul ațâțător li r zLoi

Aceasta vizită a luițDu Ies și 
întrevederile sale cu generalul 
de (jaulle denii n.t ei.ă ilar 
n ervenția fățișă a exparsio i- 

știlor americ n in itreburle in
terne a e t ranței. 'Ea coincide în 
să cu Întărirea unității de 'lu
ptă a poporului fr. n ez.

fa aceiaș timp, te egrame ce 
solidaritate sosi e dela J,o ele 
ntLn i.ore.ti din toate col u iLe 
lumii îmbărbătează poparui ș» 
clasa miniioare din iia ți la 
luptă pentru păstrarea li.,eit rți- 
lor și independenței naționale

«
In legătură iu lucrările ( ai 

siliului Miniștrilor de Externe 
corespondentul din Londra al 
ziarului ,,1’raidt” con t tă leal 
ședințele de până ficum sunt 
caracterizate pr.n.r’o țerinai.en 
tă luptă dusă de delegații no 
vietică pentru stabili, ea 'ren 
târziată a păcii în Europa.

Asupra chestiunilor <e s’au 
desbătut în Consiliu, delega
ția sovietică a adus propu. eri 
clare și concrete, tjien'te să ,a- 
ducă soluționarea grabr.iuă. r.i 
justă a problemelor ce e fun 
Corni iului, în inteie ul ta uror 
popoarelor din Europa, inclu
siv poporului german.

Reprezentanții celorl dfei tiei 
guverne, se opun'insă la ci ei i- 
rea unui guvern ten ni menit 
să conducă o germai.ie demo 
craticâ Unificată.

Pe marginea acestei chesti
uni, este demn de i elevat acțiu
nea poporului german pen ru 
o pace dreaptă și democratică

RondElB
— Urmare din paj. 1 —

Este vorba de congi le ul na
țional german de cliis iDumini-. 
că la Berlin, iu particip 11 e i a 
peste 2.0)0 delegați din țoate 
zone e, caic au cerut inși tent 
păstrarea imitații Germaniei

♦
După recenta \iifi ficuă 

in Bnlgaiia, mareșalul I ito, 
președintele Consiliului ele 'Mi
niștri al Jugoslaviei Ji sosit in 
Capitala l ngaiiei, bucurându- 
se de o entuziastă priii'irc din 
partea populației rnaglii re i 
a guvernului. <
Această vizită care va.fi minată 
de încheierea unui acord ctl co| 
laobrare economică și asi te iță 
mutuala intre ce,e dom țăii, 
scoate în evidența polip.a de 
pace, pe al Icăiei drum <?au an
gajat solid tinere e democra
ții populare din |Sud Estul Eu 
ropean. <

navele și reMslde
«lan Uniunea Sc»v*elaca  pol fi 

(vânase «Greci pe ad’-esa alic**  

națalev Jia âictnânaa

chiar cu propriile cuv nte ale 
tov. Luca, rostite la insta'are.

>Nu voiu urma calea re
zistenței celei mai mici, a- 
dică mărirea nesfârșită a 
impozitelor și taxelor, care 
apasă mai ales asupra masse- 
lor nevoiașe, sau impunerea 
de noui impozite și taxe a- 
supra produselor de mare 
consum, ci stârpii ea fără 
cruțare a evaziunii fts ale«. 
C<<re este conținutul ino

vator al acestei declarații ce 
a băgat spaima în toți acei 
care până mai eri erau obiș- 
nuiți să câștige mult și să dea 
Statului foarte puțin, sau ch ar 
nimic, declarație care pe zi ce 
trece se traduce tot mai mult 
în fapt?

Ea este o dovadă conclu
dentă, că schimbarea produsă 
în conducerea Finanțelor nu 
s'a redus la simpla înlocuire 
a unui conducător cu altul. 
Ea înseamnă înlăturarea din

Abonamentele la toate a- 
ceste publicații se ct face 
la librăria Cartea Rusă din 
București Calea Victoriei 42,

Fil ala Deva a Asociației „Prietenii Scânteii" va 
difuza 14.000 ex. din nr. 1.000 al „Scânteii41 

al Organului Central al PartiduluiFiliala Deva a Asociației "Prie- 
tenii Scânteii", în cadrul acțiunii 
sale de răspândirea ziarului,,Scân
teia,, n rândul păturilor largi popu
lare și-a luat angajamentul să 
difuzeze în cuprinsul județului 
Hunedoara —fără Valea Jiului — 
14,000 exemplare din Nr. 1000

nouii politici fiscale
fruntea vistieriei Statului a 
unui reprezentant al claselor 
avute, exploatatoare și înlocui
rea sa cu un reprezentant al 
masselor largi populare.

Acestui fapt se datorește 
instaurarea spiritului nou, să
nătos, dela Finanțe. Lui se 
datorește noua concepție a 
supra executării încasării im
pozitelor în raport cu posibi 
litățile de plată ale contribua
bililor.

Cu toată amploarea lor, 
strălucitele realizări obținute 
în sectorul finanțelor Statu
lui, nu constitue decât un în
ceput ce reprezintă mai mult 
decât se putea realiza într'un 
timp atât de scurt.

Roadele noui politici fiscale, 
care în domeniul prețurilor au 
și marcat un început de sub
stanțială scădere în urma exe
cutării fără întârziere a impo- 
z telor datorate de comercianți 
și industriași, care dm lipsă de 
fonduri s'au văzut nevoiți să 
arunce importante stocuri de

BELGRAD, 8 (Rador) 
lass transmite: ,

Comitetm Cen'ral al Sindica 
telor Jug Alai iei a ir.inis o 
telegrama Con.ecerațici Ce ic
ra.e a Muncii din I ranța '[ r n 
care îi adresează sălii ul -ău î 
exprima soudariL-tea cu clasa 
muncitoare franceză, in i urnele 
celor I milion de menib.it b. 
săi, și întregii' c'a ei mttincitmi 
re din Jugoslavia. ,

Telegrama spune: ’Brava clasă 
, muncitoare franceză prin 
mișcarea tei progresi tă inc'rep- 
tata împotriva politicei sal nii 
lor reduse, a prețu i or uicite, 
a înrolării și fascizirii franței 
do mercenarii și age ții ini[ eria 
lismului american, luptă in a- 
celaș timp pentru a ararea pă
cii din toată tunici r <j en ru 
menținerea im'epen<e ței m țio 
na:e și a stive a îită.ii Frarț.'î.

Denunțând trădirea sod ili ti 
lor de dreapta bun duși de 
Blum, care au vândut pe ifață

precum șl la toate fi lalele 
Cărții Ru<e șl principalele li
brării din țarâ.

Comunist Român.
In cadrul aceleași acțiuni filiala 

Deva ncepând de Duminică 7 De
cembrie a. c. a. majorat numărul 
exemplarelor „Scânteia" pe care 
le difuzează iecare Dumin că' 
dela 500 la 1 000 exemplare.

mărfuri pe piață, vor putea fi 
constatate în vastitatea lor 
abia după aplicarea noului bu
get întocmit în conformitate 
cu realitățile și pe baza re
formei fiscale ce va fi reali
zată în curând, buget ce va 
fi »nu numai un buget pentru 
acoperirea cheliu'Iilor statului 
și va cuprinde capirole impor
tante pentru ridicarea nivelu
lui cultural și sanitar al po
porului, pentru reconstrucție 
și exploatarea bogățiilor țăiii.<

Aceste roade vor însemna 
succesul deplin al stabilizării 
monetare, creiarea unei mo
nede stabile și sănătoase cu 
mare putere de cumpărare în 
țară și străinătate, vor însem
na o sub stat țială ridicare a 
nivelului cultural și al sănătă
ții poporului, vor însemna îm
bunătățirea condițiunilor de trai 
ale tuturor oamenilor muncii, 
cari nu vor mai fi singuri 
purtători ai poverii statului. _ 
. c. MAGOALIN 

lianți trusturilor capitaliste li 
imperialismului a ilene, n il'sa 
munci care din Ju^osla ij îe te 
încrezătoare in rezult itul \ic 
torios al luptei noattre’’.

LONDRA, 8 (Rador) 1 ass 
transmite:

Comitetul Nați n 1 al tune 
ționari.or de prăvălii ji a ,re- 
sat Confederației ( enerale a 
Muncii dm i ranța un mesagiu 
de salut fiă.esc pent u mim i 
toni francezi care luț taye i ru . 
un standard mai (oui de <\iiță.

Me-ajul spune: „Noi 'disp e 
țliiin campan.a de m ude i mm 
ciun i dm prrsi aparț naiul mag
naților de ziare și .1 e reamintim 
de campania similară Indic;

Violarea hotărîrilor dela Potsdam
de către administrația

BERLIN, 8 (Rador). — TasS 
transmite: ,

Ziarul Ncues Deutscl land a- 
nunță că ad-ția mi ita ă . ritajii 
ca a dat instrucțiuni pruiului 
ministru j<och ai ax niei i fe- 
rioare, să arnane di.cuția le
gii de reformă |agr ir i până n 
1948, deoarece - sus in . u ori- 
tăți e britanice -lanul 1)47 re 
apropie de sfârșit ri e te im
posibil să se pună in \ig are 
reforma.

Ziarul ara*ă  că ace te in
strucțiuni date de ad-ția mi itarâ 
britanică, consfi ue o \i'l re a 
obligațiilor asumate 'de 'mini
ștrii afacerilor externe în se-

CooperitivI .Horia* 
Deva

Pnn'fohîl au*oriz»t. indepen- wUIIldUH d,nt cauU p,ntru 
ingujare Of-rtă de serviciu 
cu referință se va înainta

aparat 
în limba română 

„Pentru p a «î® 

trainică, pentru de
mocrație populară!“ 
Organul Biroului Informativ dela 
Belgrad al Partidelor Comuniste 

cu următorul cuprins:
G Malenkov: Activitatea 

Comitetul Ceotr. 1 al P-rtldu 
lui Comunist (bolșevi.) al LJ. 
R. S S.

Ațâțătorii la război continuă ..
Jacnues Duclos : Rolul Parti

dului Comunist Francez ia a 
părarea independentei Franței 
contra expansionismului ame
rican.

R. S'anskyi Activitatea Par
tidului Comunist din Ceho
slovacii dela eliberarea țării.

M. Djilas: Pri b'emele orga
nizatorice ale Paitidului Co 
munist din Jrgoslavia,

Piere Hengna: Pentru o 
G-rulante democrată.

D Zaslavski: Ernest Bevîn, 
un agent al imperialismului

Conferința internațională a 
Partidelor socialiste dela An- j 
vers. 

tata impotiii i n >as1ra n cur tț 
grevei gemra e cin j'-2b.

După < iun icam i di > las i 
muncitoaie a adu I pei « 
1927, aceia i te nn a avut 
acum ca ezu t t n roduceie- 
unei legislații in i'rtuți, ca,4 
restrânge dre, t 'ii e mu xr.ori- 
n:i Noi a n de fii_ț t le e ■ 
dreapta du 1927, i suntem I 
guri ca voi ; eți face ai eia lu 
cru.

sim.em alai u i de vi i in 
lupt:j voa tiâ p n i u im ii.<l 
curespi nzatur Ic- al rii î i e 
angajam i u tain im.adri.a 
câmp, niei de minciuni și « 
atacuri dusă de piesa magn ți 
lor".

britanică din Germania
siunea lor dela Moscova, când 
s'a decis sa se puni in apli
care a rel rina apra a cmoira 
tică in toate z ;ne.e Le muncă 
înainte de sfârșitul anului 1947,

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI NOI*
„TEMERARUL"

(LJrmara din pag l-a)

pe pașme t cetdțerit at a îmt- 
str<- ț tt tale pe care ll te 
ro Izeozâ cu o dltterltate de 
profetloniit.

in care este preztnt fi 
scaunul electric, care p o 
buOil (n lonceofh sa, >ep- 
rtzniă culmea rafinarrien- 
tulLi, ce tu ex ture tnsă 
formulele proprii, Intece- 
rănd „mte esul“ care ll 
pot td acetora care benefi
ciază de efidenla admini
stratei sa e.

D: pildă cu o'azla co
lectă/Hor ae cartof ,Mun ean 
A on nu s'a sf it »ă ame
nințe pe ctlă enl că i va 
îmbarca in vogoane, tn I psa 
cartofilor pe cure o stat s tcâ 
ne reală, nu t poate scoate, 
d‘ acolo de urne nu sunt 
peste nevoile locale.

De alt'el, na aces’a este 1 
primai său ub z Ș7, regre- I 
tabll desigur, nici uit mal,

Pent u o intieogâ serie, 
tncâ tn curs de cercetare, 
Munteon Aron, wmeoză să 
țe adus tn fața justțtei 
pentru a lâspunde dc fup- 
teie sale.

Cetcțenli comune), a căror 
jună crrire înțelegem s'o 
susț nem, cer ofga> efor ad- 
mlntst ut ve superloa e, me- 
d'ata indepertore din fruntea 
treburilor obștel, a prima
rului abuziv Muntean Aron 
din Șoinmș,

Ș bine Ințe'es txempla'a 
lut ptdeisre, pe mesură 
faptelor î,i cercetarea f ar- 
che ului.

O satisfacție care nu 
poate ft refuza ă acelora 
care continuă să ceadd In 
echitate, tn inctederea tor 
plină de devotament penr n 
reoittdțile ttgtmulul nostru 
popular.

M. Mih.
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