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| Izvorul dorinței de unitate
Timpul ce ne mai desparte 

de măreața zi, î» care va fi 
înscris cu litere de aur, unul 
Au cele mai importante acte 
din istoria mișcării muncito
rești și a poporului român, a 
rămas foarte scurt și cu fie — 
•<re filă ruptă din calendar, 
după o zi de spornică activi
tate, harnicii truditori de pe 
șantiere, uzine, laboratoare și 
birouri, simt cum se apropie 
realizarea celei mai arzătoare 
dorn țe a lor: înfăptuirea Par
tidului Unic Muncitoresc.

Cu inima crescândă de bu
curie, privesc ei desfășurarea 
lebnlei activități de pregătire 
a partidufui lor de avantgardă, 

, lomandament menit să le 
_onducă cu deplin succes în 
acțiunea susținută pentru cu
cerirea marelui ideal a! oa
menilor muncii de pretutindeni: 
clădirea acelei societăți în cate 
s* dispară definitiv exploata
rea omului de către om.

După întrarea în vigoare a 
botărîrilor Corn teiului 
Central al Frontului Unic 
Muncitoresc, de a se începe 
luc ările practice în vederea 
înfăptuirii Partidului Unic Mun
cii oresc, comuniștii și social- 
democrații din marile întreprin
deri, fabrici, uzine, etc. — în
frățiți în munca de zi cu zi — 
a căror ui irate de luptă pentru 
kbertate. pentru un trai mai 
bun, s'a sudat în decursul 
anilor și mai ales în anii răz
boiului hitlerist și în pe
rioada ce a urmat după 23 
August și 6 Martie, într’un 
spirit de nesdruncinată unitate, 
aa pornit cu entuz asm la ale
gerea comisiunilor pentru pre
lucrarea Platformei viitorului 
•rganism conducător.

Înaltele principii cuprinse în 
acest important documrnt me
nit să drvie călăuza activității 
tuturor membrilor noului Par
tid u lic, trebuesc profund în
sușite de fiecare din membrii

Rolul utilajului în mărirea producției
Pentru realizarea programului de producție patronii trebue să procure utilajul necesar

Unul din cei mai de seamă 
Ucto.i ai măririi p oducțe. I 
•onsti ue u i.ajul. Ace_.sti s’a 
putut constata mai cu seamft 
in timpul desfășurării întrece
rilor în munci. i

Aco o unde efortul munci o- 
rimii a avut la în uemană un 
■tilaj bun și în rapor. cucern-i 
țele, producția a fost în cont! 
nuă desvo ta.e. Di r, contra, un
de majini.e, uneltele, inst. I lu
nile etc. nu ^u fost înde tul .to^ 
re sau se gaseau în £ț re uzată, 
eforturile depuse de mundeori 
*u fost zădărnicite.

In județul nostru, cazuri de 
asemenea sisteme .de sabot j 
— căci ana iz .nd a ceasta pro 
biemd inevitabil ajungi la con
cluzia ca împ eju'ărie de astS 
«, când se cer muncitorimii e- 
forturi mari pent u umplerea 
go urilor imense provocat? eco 
nonuei țuii de poliței .oștlon 
guvernanți, de razaoiu și se 
ceti, de in e e. ul manile t it c e 
unii patroni s,.u reprezentanți, 
ai lor față de itla.ul necesar! 
bunului mers 61 producți.i .u 
poate fi cali.icat decât 'sabo
taj — găsim mai du seamă 
in regiunea minieră a mun i- 
lor Apuseni, ca și la C. M. C 
ta Cugir, la minele Teliuc.

«efor două partide, ca șf de 
întreaga massă muncitoare a 
poporului.

Pătrunși 
sentimente 
porranță a 
duce în rândul masselor aceste 
principii, membrii comisiunilor 
pentru prelucrarea Platformei 
Partidului Unic Muncitoresc, 
din întreg județul Hunedoara 
și jud. Alba, întruniți în șe
dința de Iutu ce a avut loc 
Marți, 9 Decemvrie în sala 
frstivă 3 Pr« preturii, au ascul
tat cu deosebită atenție și ne
saț explicațiile și îndrumările 
date de rov. Gheorghe Apos
tol și M'șa Le vin, delegați ai 
Frontului Unic Muncitoresc

Această strânsă luare de
C. MAGDALIN

„LUPU“ și lupii
fnag<nea g-oreatcâ a 

act lut gâde care a ier o izat 
tn tv,l al xanirla de tr st 
augur al finunfelor west e, 
ce micul m seriiș sau pe 
m^citui profesionist ln:u 
rajănd cu titlu oneros eva- 
Z >e manlor profitori, îți 
trâette Inconttstubil calvwul 
prragonlc.

O nouă mentalitate >n 
felul de repatite a sarci
nilor fis ale, face din figura 
până mat teri ca t< H — 
repudia â pâră la ultima 
tngâd Ințâ per tru pracHc'ie 
ei un b oi se un persmogiu 
â tău1 ac ratrfâ li ponte 
legi iu in viitor portul fi
ne al halatului aib.

Real'tuie mm fă să de- 
monst • ze cât de ir util de
venise In oparatul de stet, 
f ncțl na>ul cel mai detes at 
pâ â aitâzi, pentru de'or- 
mati l t vo uma â sau In
cidentală veios șt Imediat 
corup ibli.

Carocterls ici care l cu 
îngăduit corni d lăți mult 

M. Mih.
(Continuare in pag 3-a)

dăm ^exemple: La „M|- 
nes d’Or” din Știnija, mu mai 
depaite decât în p i.nele 6 lu i 
a.e anului cit- câ id deci patro
nii minelor speculau în “voie cu
rul și argintul extras, produc 
ția medie lunară era de 8,391o 
kg. aur fin și 4,4ol8 kg. argirf. 
După ce însă prin 'gr ja Mini
sterului Industriei și Comerțu- 

lui posibilitatea jonglăi ii ou prețul ace6- 
tor me ale 'și a îndrumării I r 

după pof.ă le-a fost iâlj ă ieg e 
mentându-se d.culalia și pre
țul lor, patronatul a înce, ut 
să saboteze sistematic, lipsa u- 
ti.ajului și a ci\ arselor ma 
teriale necesare exploatărilor 
cauzând scăderea producției n 
Octombrie la 4,769,7 kg. Cur 
ți 2,345 'kg. argint, iar in. Noem! 
brie, a. c, la 6 kg. cur lin.

Zadarnice au fost demersuri 
le și presiunile făcute de mun
citori. Direcțiunea generală a 
minelor, din Eucure t nin nu 
vrea să știe de lipsa de .itil, 11' 
becuri și refuză categoric tă 
pună la dispoziție fondurile ce
rute pen ru procurarea mate
ria.ului l?mnos 'necesar-

Nici la minele soc. „Mica” — 
Brad, unde de i în pltimele " 
două luni producția a cresitiJ! 
in general aproape de trei ori

Je aceste adânci 
ca și de mare» im- 
misiunii lor de a

ORGAN flt P. C. R. PENTRU 3UDEȚUL HUNEDOARA

/Hi țrfttf/t

Să faceți ca Platforma 
Partidului Unic Muncitoresc să 
devină un bun al\fiecărui membru

1

al organizației noastre
a declarat tov. GHEORGHE APOSTOL în fața comisiilor 

de pregătire a Partidului Unic Muncitores 
din jud. Alba și Hunedoara

------------------------------ ------------------ 1-----\-----
In sa’a festivă a Pre’ecturll |nd Hmed',ara. a avut loc Mâ'ți 

9 Decemvrie In orezanța Iov, GHEORGHE «p0Sr0L și MISA LEV.N, 
delegați al Comitatului Contrai al Frontu'ui U 'ic Muncitoresc, șe 
dința de lucru a țomislunilur din întreg j'idețu'ul Hunedoara și jud. 
Aba pBntru preferarea Platformei Partalului Ur Ic Muncitoresc 
Intr'o atmosferă dp entuziasm și

ConlLEuare in pig 4 a —

Tov. GH. A POST OL

in aplauze'c celor prezen'î, , 
— după) ce a scos n e i e ța 
importanța isorcu.ui documo i 
și necesita ea profu i ei sal? ■ 
sușiri de cit-e membri celor 

față de ijnedia primețor șase 
luni ale anului c t. — ș» ace • a 
doar dat ari ă u. or.năsuri luate 
de orgaie.e superi re tle Mi.l 
steru.ui Ind. și Corn!. ,i Mi
nisterului Afacerii..r In'erre pie 
cum și eforturilor mun i ori
lor — rîab-t .jul ilr.cțiu ii ge 
nerale din București na ;e ab
sent El se mani estă, prin oa
menii de legătură d.la cirec- 
țiunea din Brad, sub cife.it?

i. Kusneac

Situația Internațională

a

Un prim succes al muncitorimii franceze 
încetarea negocierilor comereiale franco sovietice 
Succesele forțelor democratice grecești
Forțat de â I udinea kt m! I

dârză a clasei munc foire, gu
vernul francez a ccccptct IM r i 
o seria de revendicări pu tre 
care: ; .... <

— acordarea unui spor cA 
salariu de l.Sao fr-nci pe lună, 

înalta ținuta muncitoreasca.

ioua partide, iov. Gh. Apostol 
a dat cuvântul tov. 'Mi .a Le-- 
vin, care a analizat ț' lămurit 
fieca o punct din pl.tfor i ă.

Memb.i comisiunil r a i pis 
apoi o serie de întrebări, la 
«ara tov. Levl.i și Apostol cu

INTRE POPORUL ROMAN Șl POPOARELE 
JUGOSLAVE SE CĂLEȘTE PRIETENIA

Darurile trimise de muncitorimea 
hunedoreană

Săptămâna prieteniei 'româ- 
no-jugos.a\e a p.i.ejuit mun
citorimii din .țara noas.râ mo
mente de 'înaiti să bătoare, și 
entuaasm.

In meetingurile *i adunările 
, ținute p.e u indeni, în țeair.țile 
sale, în Jocurile de muncă ain 
uzine, mine, fabrici, pe șantie
re, muncitorimea l'Jela noi t,i-a 
exp i.nat oată 'dragostea și cd 
mi.aț.a sa .față de popoarele 
Repubiicei vecine, ica.e sub 
conduce ea maieșalu.Li T.to, 
după ce au știut să,lupte pentru 
distrugerea hidrei hi.leriste, 
astăzi stau ca exemplu ci telu 
lui în ca e ’își reconst u?sc pa
tria liberă.

Grăitor a .fost gestul pe ca
re muncitorii mai mu.tor centre 
din județul iio tru l-au făcut, 
trimițând în cadrul aces ei 'sap 
tamâni a prie.eniei, diverse ei 
biecte speJoce legiunii au rrra 
ducției de aici, ca dar po, o_rc- 
lor Jugoslave.

Muncitorii cugienri de a Uzi
nele Metalurgice C. M. C. au 
trimis diverse scule ce pre izie 
executate de ei, Sindicatul me-

începând dela 24 Noembrie 
a. c.. , >

— acordarea ,unei clacațS 
specia.e de familie de 22 la 
sută, asupra 'ș l ritlui;

— angr jamer.tul .de a meu- 
—- Continuare în pag 4-a

COMUNIȘTII 
DIN HAȚEG 

lucrează voluntar Io 
mina din Aninoasa
21 membrii ai Partidului Ca- 

mun st Ronân din Hațeg au 
muncit Ouminsca trtcutâ îu 
mina din Aninoasa, axtrâglid 
2i tone că buni.

Cu această ocazie, cei 21 
munci o i voluntari gi-au dat 
seama de conditiunile gre>e 
în care lucrează harnicii mi
neri din Valea Jiului zi de zi 
pentru a ridica producția do 
cărbuni

Oamenii de svantgardl, 
nsmbrii palidului do prima 
forță ai casei muncitoare și 
al popnru ui român — comu- 
nișt i — rămân totdeauna In 
fruntea acțiunilor menite si 
sa ap'opif de acea zi mai 
fericita de mâine, exemplu de 
abneg-ție și inițiativă

popoarelor .Iugoslaviei
talurgijiikir din Călin ■ trL.Ja 
o sta.ue u dasqăju.ui pr.kta 
riatu.ui Karl 'Marx, iar idin ța
ra Bradu uf - obLcțe de lemn 
speJ.ice munților Apuseni, ca: 
buciume, ukiuare, etc.

,Co.e_ta,e de Consiliul Ju
dețean ai Si.idicate.or d rurdq 
urmează a ii trimise tzile.e ace
stea in JugoslaUi, prin tate.J 
mediul Confede.ațfei Generija 
a Muncit l ' i ....

Cot la cot cu t«4 maturi, 11 
neretui munci or«sc p luat și e| 
inițatka irmi.en» unor asem* 
nea da.uri tinere.ului Iul llita.

Lucrând voiu tar di pâ pi< 
grainui de tnuncă, cu m. t-ri-il 
colectai de Ci, U. f.M.-iști cin 
Ca.an au confecționat șl triț 
mis Comitetului Jude ea.i al U, 
T. M. piețe de tucerie emailată 
și anume: 2 sobe xie c. mpa 
nie, 3o tavale, Io oale, e c..

U T.M lștii cela Școala da 
Ucenici de pe lângă uzinele C. 
M. C. di.i Cugir au don t Lini 
expo.i,ia k>r permai e..ta, exa 
cutată de ei, scule de preci-ie 
pentru trasaj, lalezat, șl iiletaț. 
1 cric, conuri morse, cfc.

A.fe obiecte, eristice exe:u 
tate au donat elerii 'Jiceului In 
dustria] dn l>obra, iar U.T.M. 
iștii dela I. M. 6.-Hui.edo ra 
au dat dife.i.e scule ce voa 
fi folosite 'de tineretul ju jo 
s av în mu ica de reconstru i 
a pat iei sale.1

Gesturile semnificative ale 
muncitorimii cela nci, co\edesc 
spiritul înalt de soIiJLri ate 11 
unita.e ce există mire poporul 
mun. itor român :,i po o r la 
Jugosla iei, in cadrul Ir nfu ii 
lor comun >âe luptă gn i im e; 
ria'.jstă, pen ru a ăraiea [âdl 
și cor.so.ida.ea și desxo't rea 
democrației lor populare spre 
socialism.

cife.it
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Cronica literar*Cronica săptămânii culturale „Reportaj cu ștreangul de gât"

Prieteni* ri»ui£uiK> JUJO I .V* 
a fe.t skrbtikarl'ă in orașul no
stru «tib auspiciile Consiliului 
'Județean al Sindicalelor IJn te, 
cu concursul ansamblul I de 
■r® J cui uri
■I Arliwulnl, circ la realizat 
doliu reu.ite ie tivaltiri jx sen 
ua Teatru ui tximnn 1, cu car* 
prilej tov. Șt fsistxir, prr-e- 
Antele consiliului juile.ean a a- 
rttat marcele realteir, a'e i» 
pub leii federative jugosl ve *1 
legăturile care ne apropie de 
patria |nvareșalului duo, iar d. 
nuiâor st uiescu, alin p.rtea gaf 
•fr.oanei, a subl u t îm, jorf nța 
prieteniei popoarelor iln sud 
•stul Europei le.’.tru alvgar 
•tarea indepc ideaței țărilor n * 
ri și mici și asigurarea unei 
păci durabile pentru lumea (po
poarelor munci.oare

Programele artistice [rrezen 
late cu acest prilej, a xăror 
eompoziție se îesimte ,de o 
grijă nouă în promovarea ma
terialului constructiv, vor tie- 
bui în vi tor contnuu suprave 
glieale până la cea mai severă 
se.ecționa.e, imperios re 1 m - 
k de cerirțele celor mu ț , p n 
tru creiarea unui speri col deșii 
nat masselor populare.

•
In cad ul aceloraș 'mani'e- 

«tări culturale cu leare organi
zațiile de massă âu întâmpinat 
sap amâna prieteniei rom a? ' 
‘iugoslave, între ziarele de pe
rete expuse, cuprinzând ma e- 
rial adecvat șf demonstrând i u 
progres mulțumitor in diecția 
adâncirii problemelor ce se ier 
■ fi tratate în asemenea publi 
tații, prin armonizarea formei 
eu fondul și prezentarea teh
nica, vom mărturiei că am' ie- 
enarcat ziarul expus cie Consi
liul Județean al Sindicatelor U- 
nite, în vitrina cînematografu- 
iuii,.Corso’’ ca pelinul |dm cele 
mai realizate.

Subliniind că sumem în to
tul de acord 'mai 1 ?s cu oon 
cluziile pe care îiarul le î uue 

in problemele cui urale, anta» 
în centrul preocupării >r > oa- 
stre, pentru promovai ea finei 
eficiente ofensive n v* e <* u- 
nei certe culturalizări a nu» v- 
lor

in această c’i «cție ne vlhU 
exprima regie ul pent u delă
sarea în care a că/ut ziarul de 
strană din Piața I 'niriî, d la ca 
re speram o ascendență a u ja 
celorlalte, ju ti icată de remar 
cabilul 'efort de a imp ine > u- 
blicului, de alf el <u rezulpte 
concrete, real t te menită fiâ 
sporea că afec.lunci noastră 
pentru acest ziar, cu uisxri'i^ 
căruia nu ne-am pu<.ea delod 
împăca.

•
Un gest îmbucurător care 

trebue subliniat în aceia i mă
sură în care justifică'ăcețe r n 
duri ale noastre, este a.el îa 
totul 'lăudabil al unui 1 br r din 
Deva, care a înapoiat editu
rii de astă ‘dată ar.ificiil inti
tulată' „Progresul” di î ci iu ’ > 
inepț.e perso-egipteană pentru 
uzul babelor ce'ifaare în stela 
sau cafea pentru (explicarea vi 
selor și a „Zodiacului”, rapof 
tafe la un viitor aproxim. tiv.

Broșurică face tjogul celui 
mai evident obscuran.ism, pro
povăduind încrederea in in.er 
prefarea arbi ară ;a unor taro, 
mene față de care ș i nța iă- 
strează încă rezerve, âbstrac-i 
ție făcând de inadvertențele de 
natură să creeze confuzii, (sau 
să inspire acea nes n t iasă a- 
tifudine de delăsare în fața 
presupusei fatal tă.i, atunci când 
nu afirmă cu tărie inexorabila 
prezență a războiului isau a < 1- 
tor orori, determinate de anu
me predispoziții ale timpului.

Caracteristici ineni.e pa 
drept cuvânt să uea drt gân- 
dit asupra argum ntului me J« 
să jus.ifice editai ea cărțuliei 
respec.ive, a cărei utilitate sun 
tem siliți să mărturisim, că > e 
scapă în totul.

Pe ecranul cinematografului 

jJ^rugretaul" rulat un film 
din seri» internrin i bilă u auelor 
pelicule ume.icarie de Litere» 
comercial și srtet lonvanțio- 
uelism, de uU'ă d 11 d n e>ia 
de un comic bu le c a lui Stan 
și B.an, caracteri-țic [xnlru 
producți le ac« 1 <ra, cu c; re in
dustria tms urilor cintm.itogra 
fice america. ;• inund* pisț i to
ropea.ii, fara a reuși sa împ o* 
exigențele unul public pl« <1- 
iu< preferința se îndreaptă vă
dit spic filmul* cu con,inut ir*a 
lift

In *cel*ț timp c.n<m fogra- 
ful „Corso" a prcvait-t ub| 
titlul cai* n’a r*u-it să spun^ 
nimic , 1 cka”, un liltn in care 
prezența singură a lui Cliarles 
lloyer ne-a îngăduit intr’u Oar* 
care măsură evadarea din ri
gidul conformism al lamelor 
transoceanice, fie e# muzicale 
ca cjl în opeță, Care vor ră
mâne până la urmă din voia 
producă-Orilor ute.eați sub 
Imperiul decadentismului Lur 
ghez, menit să infrânez* ela 
■ul omului sp e forme a des
cătușate ale vieții și creației

fV.ihu.il Mihuțescu

Au apărut în editura 
Part dului Comunist Român

— ISTORIA RÂZBO'ULOl CIVIL DIN U R. S. S. voi. II 
(i-edir(ia principală cuprinzând p« : • St • bn M Goiki, V. Mo- 
lotov, C. Voroșilov, S K'rov și A J lanov)

— CONSTITUȚIA (kgea fundam»ntalA) a Uniunii Repu
blicilor Social sta Sovle'ice, urmatA de raportul Generalisimului 
I, V. Stalin asup-a Prnectului de Constituții al U.R.S.S.

— KaRL MARX: Mizeria Filosofici.
— V. I. LENlN: Tezele din Aprilie.
— V. M MOLOTOV: Raport cu orilejul cehi de a 30-a 

aniversAri a Murei R-volutii Socialiste din Octombrie.
— 'O-UF BROZ TlTO: Frontul Popular, organizație poli

tică a în reg ilui pupor.
— B POiEVOI: Mareșalul los f Broz Tito mare luptător 

pentru pace gi d-mner t e
— SCURTA BIOGRAFIE: Gh Gh»orgh'u Dej.
— L. RĂU I U : România factor activ in lupta antiimperialisIA

A apărut, de curași, m e 
dlfura P. C R., volumul s* 
gestiv ioliluăt „Reportaj cu 
ștreangul de gâ ”, scrL fie ua 
neînfricat lup ator anti.aaJst 
ceh luăus J u.io

Autorul, cart a >it una < m 
atân iie de gianit cure : u alcă
tuit acel minunat conglomerat 
al rezistenței dârze a nehos/X 
vacilor, a su.erit cianurile sup a 
omenești în acele Lb ->ra orii a- 
ie turturel care au fost te iiia 
țele hit.eriștilor Chiar a pa
ginile acestui volum, în ca e 
straba e revolta irnpotri.a ne
dreptății, au fost scr.se 1® 
către acest fcomui irt miri ant în 
beciurile întuneci,ase aLe tem
niței

lulius Fucic, mtmbru al < o 
mite.uiui Cenlial al Par idului 
Comunist din Cehoslovacia T 
redactor al ziarului „fiu ie pra 
vo”, a fost aiestat de către 
na,zi,;ti în 1912 și .nteinriftif în 
Pankratz, una diii cele im-i i- 
nistre închisori. AjU >s a 1, m 
preună cu alțl numero i i va- 
răși de luptă, Fucic ieste su 
pus torturilor celor mai gro Z 
nice. Ma ina de tor urat nazi ta 
nu cunoa te (imite și scrur.ule. 
Ea recurge li toate nljaacq 
le începând pu cele mal simile

bătaia - și până 11 ce e nu.i 
teribile .imuărea împușcă 

rii sau chinuirea cu ijutorul 
elect ivi iții-
Torturat aproape in fie are 

ceas din zi și din noapte, ;d*s 
noaptea pe targa pe.itru, o * 
interogat din nou, acest uoi* 1» 
nist de convingeri gâse te k 
ria necesara ca ă apuce c'4 de
getele însângera c n.u.ul ere 
ionului și să scrie 1:1 t e <i 
va fi ucis in curând, dându ■ 
seama că nu mu e i ta scăpa
re din ghiarele fascismu.m 
Deaceia i ucic scrie El e 
scrie, pagina eu pagină tu I (i£ 
perverti, a cu m i u uui ■ o. ti* 
stand vădi cu sp e di a e < 
stența i op imismul r bust le 
care dau dovadi tivarăjii M 
de crez -i suferința.

i de B. Zcharescu II 
oesitatea unității pirțidului. Căci 
unitatea partidului nu ,po țo ii 
conceputa riumal ido.liogic ci și 
organizatoric. 1 u.em ci i r ,-pu 
ne că fără unita.e org aiiz to- 
rică nu poate exista o unitate 
ideologică.

Partidul conduce lupta cla
sei muncitoare și a masselor 
largi împotriva c ipit. lisinului 
monopo.i t a capi alismulai a- 
juns în stadiul imperialismului

Lagărul imperialist conceat 
reaza, centralizează, o te pâr
ghiile economice i po.it de n 
mâna câtorva potent ți, in ma 
na catorva stăpâni ai jm rilrr u- 
muni monopob te

Este limpede că în nsevrie- 
uea condiții și in fața unui a- 
semenea advers r nu po te bi
rui decât p armată po i iaă a 
prole(ailaiului, dertul de uni
tară și de disciplinată; O arma
tă cu organizire superioară, 
bazată pe p i cipiul centralis
mului democratic.

S’ar parca, (ui d aceasta 
carte, că nota d miin intâ d 
este tragi.ul. Căci tragică

până la calvar, i o te fi 
socoti ă v eața inc rceraților 
din închisoa.ea Pankratz. lo
tuși, filele aces ei că.ț‘ tu'ik 
străbă u.e de un optimism 
ril căci autorul, de i șae că rt- 
lele ii sunt numj.a e, intreve 
de victoria popo. u.ui iu.
cc-a ti conringe e i es rămut tâ 
ii acorda iiurederei î >| eia« 
tă nei mita a in victorie. An - 
Uzând mai adânc zce.stâ < r 
te vom vedea ca .iecere r nd 
al ei este luminat de o ton • 
s'peranțâ.

Cât de clar, cât 'de p tru* 
zător ș ie Fucic să r i castă n 
sufletele, con rafacute a.e c* 
lăilor razi-ti.

Cât de î ine sunt contura 
acești inerce îarî ,ii torturii, in- 
cepând cu fiarele na/i te îăii 
personafitaie i sfâr ind cu crsi 
ducători ca I > el Bem, i c 1 
călău savant a ât de bine prin* 
de pana .cri.torului.

Dar in fața morții sale i- 
minențe, Iu ius Fucic adresează 
către omeni e următorul în
demn: „Oameni mi-ați fort era 
gi. Fiți vigilenți!!

O asigu are pe care «> : ut 
acorda autuulii, oame.i i 1, 
beri de a tazi cire . iu să lut 
pte împotriva r izb iu u cl.iar 
când acest i se bucură < e sprl 
jinul diplomației d Urulii, îm 
potriva carcia rămân sirân, ti 
niți în jurul URSS pe tr i a- 
siguraiea unei p>C‘ dur «bile, 
pentru iropă i.ea lor vii.Oire.

Nicu Sbuchea lljteg

Misiunea Istorică a clasei 
muncitoare, este de a înlocui 
sodetafea bazată pe exploa
tarea omului de către onn 'iu 
o nouă orânduire soc ala in 
care să nu existe aceasta ex
ploatare. Aceasta este misiu
nea istorică a 1NTREGE1 cla
se mundtoaie și pentru înde
plinirea ei întreaga clasă (munci
toare trebue să >aibă un sin
gur partid de av^ntgardă, un 
Partid Unic Mundtoresc. Așa 
au și hotărît Gomitețele Cen
trale ale Par.idului Comui.i ,f 
Român și P.S D. i

Acest partid va avea h ba
za ideologia, marxist i-leniuîstă. 
Partidul Unic Muncilore c mai' 
are de îndeplinit £> c ndiție de 
cea mai mare însemnătite pen 
tru a fi cu adevărat demn de 
numele de avantgirdă a prole
tariatului. Această condiție e- 
ste de naiură organizatorică. 
Partidul, proletariatului, par- i 
tid de tip nou, nu ix.fcte fi. 
organizat după tipicul vechi
lor partide burgheze, IEI t e- 
bue să realizeze în sâ.iul sătt 
un t‘P mai înalt îie idYganii- 
aare.

Principiul d« bază aces
tui imocT de Organizare es e prin, 
"tpiul lenmist aj centralismului

CENTRALISMUL DEMOCRATIC 
principiul organizatoric de bază al Partidului clasei muncitoare

democrație, menit să *acl din 
partid o forță închegata, o u- 
nitate de voință iși de acțiune.

Dece este nevoie de centra
lismul democratic?

Partidul nu es.e singura or
ganizație muncițo e ‘scă Mun i 
torii se mai (organizează și n 
sindicate sau în cocpe ative, 
organizații culturale, ttc. Io te 
aceste organizații urmăresc un 
scop mai restrâns Jecâ par
tidul și ele iu cuprind > u ai 
pe muncitori de avan g r ă ti 
pe toți muncitorii, far, deose
bire de credințe poit ce. Prin 
urmare, având în 'vedere că 
tocmai pa' idul este feea or 
gar.Lație care-și pune un țef 
atât de îna|t ca lupta ,pen- 
tru înlăturarea de.i itivi B ex
ploatării și cUdirea unei oui 
orânduiri socialiste, este lim
pede că partidul este în acelaș 
timp și cea mai înaltă form e 
de organizare a clasei munci
toare. .... t

Forma centralistă de orga
nizare izvorăște d*n înAș* ue-

PROBLEME IDEOLOGICE

Un pa.tid prganizaț pe ba
za centralismului democr b ire 
bue să aibă un siagu ■ statut 
după care să se conducă taate 
organizațiile sale și t >ți tniem- 
bri sai un uingur orga.i sv. 
prem de conducere, care ’Cste 
congresul [jarțidului i r intre 
două congrese. Comitetul Ce. t- 
ral al partidului.

Accast- ‘ormă cen raiistă de 
organizare o co durere unicăj 
respectă în aceliș timp prii- 
cipiile democrației’ mun.cfere
ști căci congresul ■ aradului u 
este decât torma c:a m' i dei 
mocratîcă de reprezentire a 
membrilor partidului i.rr Corni 
tetu. Central esțe dea eme. ea 
ales pe baza democra iJ mun 
ciforești și reprezintă ințrade- 
văr expresiunea voinței majo
rității membrilor pa.tiJului.

Pe aceiași bază, cent alis'ăj 
și democratică, totodată se con 
6truesc tca.e lorgai izațiile p r 
tidu ui- Organele de conducere 
ale acestor organizații sunt a- 
lese în <nod democratic în c< n 

ferințe sau adunări generale 
E,e reprezinți deci voința ma
jorității membrilor organizației 
Dar, pentru ca p ni ul sa de
vină o unitate de v ință, trebue 
ca și minoritatea sa se sup < ă 
hotărîrii majorității membr.ior 
organizației. Prm urma.e, c.n- 
traăsmul democratic cere'ca mi 
□ oritatea să sesU|.Lnă m-foriia(i 
și membrii unei organizații ă 
se supună hotariri.or orga u- 
lui de conduce.e ales de m .j ni 
tate. Acelaș p i.icipiu 1 ce tr^ 
lismului cere deasemenea ca o 
hotai îrile organe o: de condu
cere să 1'ie obligat r.i pentru 
organizațiile ș» organele infe
rioare. Intr’ailevă. un organ . 
de conducere tupcriT, icpre- 
zintă voința unui mai mare nu 
mâr de membri ai p.;rt bului 
decât organul sau orga izeț .» 
inferioara. Supunerea c rgane- 
lor inferioare lață de hetari !.' 
celor superi .are iezuiți deci e 
la sine din supunerea niino' tă 
ții față de hotâririle major i* 

ții. Aceasta supunere a nrincri H 
tații și a membrilor șt a rga- 
nelor de parp i inferioare fată 
de cele superioa e, alAtu.șq 
disciplina de pait'd.

fV.ihu.il
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r Ce cuprinde proectul de lege 
pentru desființarea barourilor Urmare din pag. l-a

Rolul utilajului în mărirea producției
Tov. praf. 'I ucrețiu I’atraș- 

«uiu, ministrul justi.iei, a >. at 
forma definiți iă ante proectului 
de lege întocmii de ( Orni iu-i 
nea însărcinata cu leforma .Ba
roul i,or.

Acest ante pioeet cuui ide 
între altele, următoarele impur 
(ante modificări::

Piin ar?. 1 tari ul Avocatilor 
ți Uniunea Barouri! r avocați 
lor din România se desfiii țează. 
In locul Bar u ior iau ființă,((.o 
legii de avocați pe judi țe, iar 
fci locul <Uniu iii Harourilor e 
Înființează Uniunea Colegii or> 
Ide avocați din Româniți.

Până la inioditicarea legii 
de organizam avocaților Co 
legiile și l niunea (.ol giilir 
vor fi c induse i administrate 
Ide comiiiuni infe imare, numi 
V 

0- 
ka 
in

de Ministerul justiției.
In termen ide 15 '/i.e, avoca- 
și apărătorii sunt 'oblicați 
facă noui ce cri de înscrie, e 
Colegiile re.pectve.
Vor fi admiși membri in

A fost depus pe biroul adunării Deputaților

întocmit de Ministerul de Finanțe care con
sideră evaziunea fiscală drept crimă de sabotaj

Mu ț| duoă ameazi, pe biroul 
Adunftr i Uenut■>tilor a fost de
pus un proect de l«ge, întocmit 
de M nisterul de F n«nțe. privind 
sancționarea evaziunilor flical».

Noul oro»ct consideră CR'ME 
DE SABOTAJ si se PEDEP
SEȘTE LU MUNCĂ SILNICĂ:

— n» ținerea registrelor comer
ciale ii Betelor justificative anexe;

— tnregistrăr'le nereale in re
gistrele comerciale ;

— pierderea registrelor co
merciale sau a actelor justifica
tive, dapă pierderea nu s'a făcut 
In împrejurări Independente 
voința contribuabilului;

— eliberarea fi primirea 
facturi fictive ;

— evaziunile fiscale mai mari 
de 1U0 (00 lei pe exercițiu.

Sunt considerate delicte de sa
botaj și sunt pedepsite cu închi
soare corecționaift:

de

de

Mărfuri distribuite de Federala Deva, Cooperativelor din plasa Hunedoara

Plasa Hunedoara
Coop „Minerul* 

Tellucul Inferior
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Coop. „Horia
Toplita

S'au m«i repartizat la Hâ,dat 30 sape, la Hunedoara-Ceungâi 5 kg. vopsea Satmobei, 47 m. zefir șl câte 2 kg. clei la Boj și Almășul-Mic

Gnleț 83 11.250 143 249 17
1

4 63 62 3
1

9 10 11 4 28 178 4 38 50 4 644 5 6 9 5 2 100
Dobăca Q3 13.51 0 161 279 18 4 69 69 3 9 15 16 5 31 178 3 38 50 2 744 5 6 9 5 2 1U0 2
Vălar 26 6 750 38 78 5 4 23 19 3 9 5 6 1 11 178 1 13 15 2 208 5 4 9 5 2 5u
Toplita 105 15 75 I 18 315 21 4 77 78 3 9 15 16 5 35 178 3 38 50 2 840 5 751 5 2 130 3

Coop. „înfrățirea*
Hunedoara

Hășdat 126 18 202 380 25 5 80 95 10 15 11 41 216 3 40 5 1000 5 18 5 2
Mânerău 96 13 500 164 288 19 4 7' 72 3 9 15 16 5 32 '78 4 38 50 4 768 5 6 15 5 2 ’O 20 100 3
B j 168 22 500 293 504 34 4 121 126 3 9 25 26 7 54 178 6 63 75 7 344 5 10 15 5 2 20 20 150
Ulm 21 4,500 29 6 > 4 5 19 15 10 5 6 2 10 178 » 10 10 1 168 3 2 9 5 2 50
Cerbăl 120 18 209 360 24 5 89 90 10 15 16 6 40 178 4 45 60 4 9b0 3 8 9 5 2 132
Arănieș 24 6,750 35 72 5 5 21 18 10 5 6 2 11 178 1 11 15 1 192 2 4 9 5 2 50
Ferigi 53 9,i 00 89 159 11 5 41 39 10 5 6 3 19 178 2 23 30 2 424 3 6 9 5 2 00
Pocniți Tomli 37 6,750 59 IU 7 25 29 27 10 5 6 2 15 178 2 18 15 1 296 3 2 9 5 2 59
Soc t 42 6 750 68 126 8 5 33 31 10 5 6 3 16 178 1 18 20 1 396 3 3 9 5 2 50
Ciulpăz 29 6,750 44 87 6 5 25 21 10 5 6 2 12 178 1 23 15 1 232 2 2 9 5 2 50
Almășul-M'c 99 15 750 170 2t7 19 4 73 74 3 9 15 16 5 33 178 3 38 50 5 792 5 6 9 5 2 20 20 130
Groși 30 6,750 47 90 6 4 25 22 3 9 5 6 3 13 178 1 13 15 2 240 5 6 9 5 2 50
Hășdău 99 13 500 170 297 .9 4 69 74 3 9 15 16 5 33 178 3 38 50 5 792 5 6 9 5 2 130 3
H im -Ce» n ^ăî 38 47.250 5 10 178 20120 5 23i 20

Colegii avocații șl apărătorii ca 
re îndcp i.ie c aceste conuițiu i: 
au exercitat în Imod electiv pro
fesiunea de avocat sau 'de apa 
rător, aceasta profeju.ie este 
principala sursă de e.usteiiți; 
au exercitat-o in mrxl i.einn ,! 
îi’au manifestat atitud ni ;nb- 
deinociafoe î,i vi ița lor publică 
sau pioie i mala, <

Comisium speciale vor ju
deca ce.erile de ins riere, idar 
fără citarea părților și eci ide 
Comisiunilor i. t rmare su t e 
xecutorii. împotriva lor se , oa 
te face recurs în ti rm n de 3 , 
zile la Un.ui ei ( olegiifir avo 
câți.or din Români i.

Avocații și aparăt rii care 
nu vor face în termenul legal 
cererea de înscriere ,n Colegiu, 
precum și a ei ale căror c< reri 
vor fi definitiv respinse, nu vi r 
mai putea icxerci.a profesiunea 
de avocat sau de pară or

Definitivările, tra s erărlle iși 
înscrierile noui de avcciți se 
suspendă până la 31 lanu rie 
1948.

— întocmirea falsă a declara
țiilor nentru constatarea impozi
telor $i taxelor ți

— nevârsarea către Stat in 
termen legal, a impozitelor rea
lizate pe cale de ret aere |i văr
sare sau prin pla'A directă (un 
pozit pe salarii, pe lux, < x?ep- 
țional de 12 la sută, cifra de 
afaceri, etc )

Proectul prevede pentru toți 
contribuabilii — cu excepția sa- 
larlnților publici, saLriațilnr În
cadrați in contrac ele colective, 
pensionarilor ți țăranilor cu pro
prietăți până la 5 hi ob'igiti 
vit-tea ca până la 1 Februarie 
1948, să a bă un domiciliu fls 
cal, făcând in acest sens decla
rații Circumscripției de Consta
tare de car» depinde.

In concluzie, proectul prevede 
judecarea infractorului în timp 
de 8 zile dela constatarea infrac
țiunii.

măști care îpisă nu reușesc sM 
acopeie scopurile, urmărite d« 
dețmatoiii acț un 1 <r șoc. „Mi 
ca”. |

Utilajul existent nu satisfa
ce cerințele reiuzandu-se ui a 
celaș timp procurarea [.ie-.elur 
de schimb neceoaie, Ace.sfi 
consti.ue un serios obstacol .n 
munca pentru realizarea pro
ducției medii din 1938—212,abjj 
kg. aur fin lunar

Și aceiași situație mtâln m și 
la minele de fier cin t eliuc, 
la ,,Minaur” din Ce fej, eic..

La Cugir, lin schimb, la U- 
zinele M< talurgiee C. M:. C,f 
care dispun de un utilaj și in
stalații moderne, uirecțiune.i 
prin sabot ijiile sai.e a lacu ca 
mare parte din aces ea să z. că 
înțepenite și pline de ■ j raf, — 
în timp ce muncitorii -u .t ne 
voiți să-și risipească eforturile 
în van.

Șl intr’un caz și în altul vor 
trebui hia.e imăsuri ,în con
secința. Pentrucă ’ioate acestea 
cauzează scăderi fcau sfagi.ă i 
în producție, lovi.id în econo
mia țării. Sindicatele vor ' re 
bui să-și mobilizeze întregul cor1 
activ pen.ru a forța pe p troni 
să procure 
schimb, etc. 
decueze pe 
rințelor.

(Urmare din peg 1-e) 
prei suspecte pene>u a putea 
// susținute dm ''at ta la-ti, 
ab a acordă ui altor s ujbasl 
deopotrivă a tl, au trai 
tndfcjim de modest.

Du rjă'.ate, acest ins met
stO'i. vet d ș'epc tel, pe Ci O, 
t' st v s It; u al unei cel pu
țin tot a iit <le >rst. trecut.

De ni di tn O ăs'le.
Dispre Lu u ș*f.l per- 

C'ptlet, mu ti tșl amintesc 
ca de un om oâ ă mat e>l 
d<. resurse mo teste. Odaiâ <a 
as:er>sunei sa tn ca>le d, 
același oam nt Ișt am ntesc 
că pe mâsu'd ce es.c<la orii 
absenta p’actcată cwent In 
bi'oal fui ț uiet sale, oct- 
vl alea sa pe tertn devenea 
„remarccb lâ“

$t cu rezultate concrete. 
Euden t fie tn îmbunătăți
rile aduse moșioarei aa<hlzi- 
ționa'ă" probabil din saladu, 
sau la deooz tul său de 
cherestea, l iscrls pe alt nu- 
me, exi'es'a sp ritulut să a 
go<p dă esc a'ât de „apre
ciat" de contrtbicibtlil per
cepției pe care continuă s'o 
conducă „oncrfic* st numai 
de pe s radă. A' fi p a'e 
de p isos sd al mog că 'es- 
p' tivul este de con:epțll 
.llbe-al “, Iar rermanenta 
sa ingrjt'a'e care turbwă 
azil ut meilor sa'e rtverll, 
râ uâ ie consoltlarea tl de 
zi a rtgimalut nostru po
pular.

Se pa'e că Luau a’e co- 
lab iratori dem tl de el, care 
char dacă l cheamă Birbi- 
eru, Davtd sau altcum, f c 
parte din iceiașl .hiită’ 
O'gmlz tă n mo opol oen- 
tru exploatata spirtului, la 
dauna p esti^iulvl Inst’t- țtel 
yt a cităt'nilo.' țe mânițt.

La p"ceptla din O Jitie, 
tribue s h'mb t e.tva.

O cer ce â(enll conștlențl 
că sunt da o t de a veghea 
la curăft ea it’st'tupilor pab- 
l ce de e'emen/ele care mal 
s au (n calea .evoluției so
cietății noastre, spre for- 
me'e descăt.șite ale vtl- 
to'u'al m. Mih.

Nimic nu 
tru patroni un mriiv rie ne.n- 
deplinire a acestor obligați 
Chiar lipsa de fonduri re care 
o invoca e nejusti .cată- Ani 
de-a rândul, în pre ul i rodu 
selor ci au calculat tor certe de 
amortisment — sume pe care 
cumpărătorul le p!ă ea ț e t u 
înze trarea resoicivei n rei rin 
deri cu utilajul necesar.

I

utilajul, i iesel ■ te 
necesare și să și a 
cele exi ten(e Le-

poale oons itui pen

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primpsc ia 
administrația ziarului In 
localul Prefecturii

Și dacă aceste sume n'«cu 
fost întrebuințate li timp in 
scopul pentru care s'au ficat t, 
afund să b nevoiașei patr-.riii 
să pună in dreulaț e parte din 
averile pe care .iu avut gri.;* 
să le strângă din truda munci- 
tori.or exploa.ați și din Ișpe- 
cula pe care au făcut-o.

Sa facă r.i domini ipcfrcni 
sacrificii, nu numai muncit rJ.

In direcția acea;,fa org inele 
de control economic ale M ni 
sterului Industriei șl (_omer,u

Să înființăm în Uzinele noastre 
COLȚUL ROȘU^ 
1 nota nentru mărirea nrr»- fiati Ia realizarea CuL >Lupta pentru mărirea pro- 

ducț.ei continuă sa ia lorrr.c de 
tot mai largă desv Itare în 
toate sec.oa.e.e indust.rei noa
stre. i

Noui met ide de mun â su:.t 
introduse aproaie p.ctu i meni, 
preocuparea mă i ii pr du t vi- 
tății cuprinzând tot n ai mari 
masse ae oameni ai mu .cii. Im 
țiaiive e și eforiur. e mu citări 
lor se inzece.ic, greuă.ile ..i.d 
mai u?or învinse.

In cadrul acestor ec'iuni 
muncitorii io.o esc fel. r te sis
teme care să evidențieze tot 
timpul stadiul în care sa cfla 
producția m sectorul res; ect v 
de muncă.

Tabele arătând evoluția zii 
nică a producției găJin aproa
pe în toate marile întreprinderi. 
Jn județul nostru e folo it acest 
sistem la I.M S. - Hu.iedo_.ra, 
la Uzinele Câlan, la C ovajdic^ 
etc. aducând ro de 'mulțumi
toare.'El trebue însă extins pre 
tut*ndeni. ...j

Nu e însă suf.c'ent să rele
vam numai producția realizata, 
Trebue să evidențiem iși mun
citorii munci.oareie, teclnicie- 
nii, etc. al căror randament 'con 
tribue la grăbirea leTacerii -f 
dcsvoltării economice a ■țar1’"

Muncitorii bra ove. T au n- 
trodus in fabricile lor Colțul 
Roșu, un tabel anume făcu n 
care pe lângă stidiul jrogra- 
mului de producțe se ar#t5 i 
contribuția secției respect.v , ci- 
tându-se numele celor eviden 

lui vor trebui interVinM, s* 
insfitue anchete severe ți sf 
oblige pe patroni să-și indB-» 
plinească obligațiile ce le i» 
vin în cadrul îndepliniri i r»( 
gramelor de produ le

Iar acolo unde cor constat* 
ca totuși patronatul continuă a 
se pune deacurmezișul luitci 
întregului popor țen ru e ■ 
sfrucția țarii, să apli e scb 0b 
nile cuven t®, sancț unile ude 
mai grele.

I Rusneac

/

Vom mă i 
răspundem 
câmpul pro

de 
in

țiafi la realizarea fuL >
Să folo un și tioi în uzinele 

fabricile i minele u Jețului i.o- 
sfru acest mijloc de popul riza 
re a ceior ce merițâ E o iâs- 
p'ată morala c re trebue să le 
fie dată Sa înființam in 'toate 
secțiile ți șanfie.ele, in casele 
de cultură și cluburile muncito
rești, Colțul Roșu 
simțul datorie, i 
al celor angajați 
ducției.

Vom stimula 
dând viața noua 
munca - cont i’iu nJ a. el 4 
mai activ la marirea produc iei 
și deci Ia c earea u .or Pnai 
bune condiții de trai pentru <_<J 
ce muncesc.

pe ceilalți, 
int eceril >r ■
și

I. R.

LU?U“ și lupii

1

pen.ru


4 ZORI NOI

Situația internațională 
a Un prim succes al muncitorimii franceze 
a încetarea negocierilor comerciale franco sovietice 
u Succesele forțelor democratice grecești

Iugoslavia și Ungaria au semnat un tratat
de prietenie, colaborare și asistentă mutuală

Comunicatul oficial publicat cu prilejul vizitei delegației Iugoslave la Budapesta
Urmare din pag. 1 —

ține până în Iunie 1948, un 
raporț stabil între isalarii țși pre
turi i

In urma acestui f ipt (. onfț 
de rația Generala a Munci și 
Comitetul Națimal de grevă; 
•u dat un comunicat prin caret 
se cere 'muncitorilor șl func,io-j 
■arilor să reii lu.rul.

In acelaș timP însă, |o se ie 
de revendicări a e mum.it jriinii 
si’au fost rezolvate. Guv.rnul 
• refuzat să i i (măguri concretei 
pentru menținerea j u erii de 
«nrnpărare a salarii or, n’a ic- 
«eptat revizuirea 'dn rei în trei 
luni ■ salariilor, refuzând să 
«libereze muncitorii irestiți și 
suspendarea musurfor jui'icia e 
pi să restabilească libertățile > lir 
dieae. , r

Față de această a ituline, 'vie 
♦oria totală a muncitorimii .r.n- 
«eze rămâne Un d- ri .erat- Inf
ectarea grevei nu reprezintă ^e- 
eftt un răgaz pemru replierea 
forțelor muncitorești pentru lu 
Wteie ce Ie aș eaptă- 'Luptele

Ședința comisiilor de pregătire 
a Partidutului Unic Muncitoresc

(Urmare din pag. 1)

dat exp icațiile necesare. j
La sfârâit, ciupă incheereai 

desbaterilor tov. Oh. Apostol 
vorbind despre unitatea muno 
țorească a (decl-rat intre al 
teje: , ....

Săvârșind această mere do
rință a c asei muncitoare cirt 
Roimâi.ia, c eem Cin part du,l 
«ău fo.ța de mobil za.e, ce ctl 
janizire și de conducere fa lu
ptei întregului popor spre so-1 
oalism.

contact pe teren teoretic a dat 
prilej drkgjților celor două 
partide să transforme ședința 
de lucru într'o școală cu un 
înalt conținut ideologic mar» 
Xist-leninist care a evidențiat 
din nou — dacă mai era ne
voie I — că nimic nu desparte 
ci totul unește massa de mun
citori ai celor două partide.

Ea dovedește, că unitatea 
practică dobândită până acum 
în acțiunile celor două partide 
este posib lă și poate ft pe 
deplin realizată atât pe teren 
organizatoric,- cât și ideologic.

Ințdegi’rea acestor reali ăți 
de către massele muicitoare 
din țara noastră, justifică arzâ» 
toarea lor dorință de unitate, 
just f că entuziasmul cu care 
ele au pornit la făurirea Par
tidului Unic Muncitoresc.

C. MAGDALIN

Trebue să șt‘m să prelucrăm 
Platforma PartiJului Unic Mun 
«tocesc nu numai în grup ti 
și ședințe. Ea tiebue prelucrată 
dela un 'membru de paifid li 
altul pentru ca ade.iunea la 
Partidu. Un t să fie tci 1 convin-i 
gere nu mecai’î_ă. Afmcf Parti
dul va avea o .unitate de oo.i-t

Izvorul dorinței de 
unitate

(Urmare din pag. 1) 

din Franța 'vor continuă .atâta 
vreme cât Ipoixirul nancez u.u 
va avea asigurat dr p ui de 
sa.e, libertatea și pace.i. ■

•
Mimst-ul adjunct al aface

rilor streine sorielice, Gusevț, 
a r emis însarcim tu ui pi a.aci rt 
al Franței la Moscova la i.ofa 
în care se preii ează <ă in ur
ma poziție, psti e adorată i e 
guvernul francez față de Unlu 
nea Sovietică, gu emul sorie- 
tic a hoiărît ă nixt ze negoue 
ri.e comerLia.e r.u i r ,nța < in 
acelaș timp sa mu 'mii eli iereze 
viza de intrare în tUi.iunea So
vietica a de.egaței io i ercL-le 
fanceze. ț I •

•
Postul de radio al armitei 

democratice grecești a ai.u .ț t 
că armatele Gorpu ui 1111 niio- 
narho-fascist a ieiuncs ut în 
comunicatul său că forțe.o de 
mocratice au eliberat în Icuri ul 
lunii Noembrie '129 safî nu
mai în secto ul de activi.ate cl 
ace. tui corp. ,

cepție, o unitate de acțiune', 
O unitate de lupiă. L •

Trebue să înțeleagă fiecare 
muncitor că clasa din care faca 
parte este o clasă o n .u ăio. rei 
și atunci când se țpune proble 
ma de lidca.e a produ ției, ce 
organizare, a (munci, ii’ia Ti ca 
pent.u a jțntări poziț ile capta-, 
Iismului în 'Româ ia ci ț e tru 
întărirea pozițiijor clasei munci 
toare. ț u , .... ,

Problema ridicării producției 
pe cap de om, jeste o problemul 
pe care trebue s’o înțtle^gă 
fiecare din noi. Fieca.e munci 
tor trebue să înțeleagă că fără 
contribuția ,ui în munci, na ie 
pot îmbunătă,i condiț île de via 
ță în țara noastră. „

Fiecare din membrii Toulul 
Partid trebue să Iștie să fțeț ccnj 
ducători, să fie ca neni fp li ic,, 
să știe să rezo.lve ipioblem leț 
care se 'pun în fața Parti lului.

De aceea, fiecare membru 
trebue să învețe zi de zi să'iu- 
noasca nu num i problemele] 
practice dar și pe icele de oidin 
teoretic.

Trebue sa depunem eforturi 
pentru a ne ridica Uin punctul 
d: xcderc al ideologiei li ii- 
velul experienței nca.tre prac 
tice. / t...

Ajunși înapoi la organizații
le Dvs., să fa:eți ca Pl't orma 
Parfidu'ui Unic Mun.i oresc, să. 
devină un bun al fiecărui metri 
bru al organizațiilor 1.0 sțre.

Arestarea fostului ministru 
Bujoi

Un ziar din Capitulă anunță 
că fostul (ministiu liberal Icip 
Bujoiu fost și director genei al 
al minelor t e cărbuni dela Pe- 
șeni a fost prins încercfnd săi 
treacă fron i.'ra în mod1 clan 
destin î.i apropiere de Cr_deă 
Din cercetările făcute is’a sta 
biiit că Ion Buj riu se asori se 
cu un giup de e.idgrianț. clari 
destini și îșT procurase acte;

BUDAPESTA. In urma 
vizitei de egaț ei guveri ame ta 

le jugoslave in Pe; u li a Un 
gară, s’a d;-t publicități ,un 
comunicat în taie se Urata iă 
de.egați.le celor două guven c 
au hotărît să semneze un tratat 
de amiciție colaborare ;i’ csis 
tența mu.uală. ’Prie eni i și ie- 
latiile de aliați 'care se des- 
vo.ta între Republică federa
tiva PoDu.lară al Jugos-1 

la viei și Republica l ngaiă, i u 
amenință nici o alta țară o n.ri 
tuind dimpotrivă io contriau.ie 
importantă la cun.oid. rea puci! 
în lume și în deo^eji in Eunoț 
pa centrala.

Tiataiul de prieten e, cotai q 
rare ,i uaistetiți mu u la .n- 
cheiat între icete două i.ări,, do- 
vedețte ca în aces.e doua ări 
s’au leaăzat conuiț.ile u ei cp 
laborări reciproce du abi.e in 
toa.e damei »,e. 1 ruta.ul con
firmă faptul ca pop >rul ung-r 
a eliminat dui.e leacțianare ca 
re l-au aruncat in tie.ut în raz 
boaie ave.itur >ase și ne.ioro- 
cife împotri.a înde, e.idenței și 
libertății popoarelor inveana e

Cele două delega ii au fost 
de acord că răspunsul tel mal 
bun ce poate fi dat politicei

Americanii nu aprobă bani 
pentru reclădirea școlilor și spi
talelor din „ajutorul“ acordat Greciei

ATENA. — Mi iu ea .ct te 
lor Unite pentru Cre.ia, c n iu 
să de ,Dwight Groswald, care 
deține ie. ervele de aur și doi ri 
ale Greciei, drept garanție j en 
tru „ajutorul” acordat de ttate- 
le Unite, a refuzat să c<șorde

l>îo activif
serviciului de control economic 

Descoperirea unei importante cantități de medicamente 
160 kg. zahăr dosit de un speculant la Deva

28 lăzi de vată descoperite la Orăștie
Organele serviciului de control 

economic deplasându se la Hu
nedoara au descoperit o impor
tanta cantitate de medicamente, 
ce lipsesc din comerț dosite de 
farmac sta Turceanu Lucreția, 
într'o magazie de lemne ;i la 
tal&l el preotul Turceanu Gh 
din corn Telivcul Irif-riir. Pen
tru a s ăpa de urmărit numai 
f.rm<clstă a of rit suma de lei

falșe pent'u a se da drept e- 
vreu. A fost însă p ins împ»eu 
nă cu ceilalți ți t imis in jude
cata TribunnaluLi dn iC radei. 
Procesul a fost judecat insă 
sentința nu a fost dată, de a- 
rece I. Bujoiu 'urrmează a fi 
trimis la Bucureș.i spre a fi p 
decat ți pentru participare la 
organizația „Sumanele negre”. 

instigatoare la război a c i ilor 
conducăt are din anumițe țjri, 
este efor ul conți mu Și tei ace 
de a realiza o prietenie ie 
cinioiă ți P apropcie I ât mef 
strânsă. Cele două defe ,a,»i 
sunt de ,acord că (aii nta i . mi-
ciț ia cea <nai strânsă eu l mu

Muncitori mitraliați pe străzile 
Romei de poliția lui de Gasperi

Numeroși morți și răniți - 
Printre victime se află femei și cop?j

ROMA. - in cur ul unei 
manifestații a ț/o.oco cX '„o 
meuri, ce 4 avut loc la Lomf; 
poliția a tras un mani.ejtmțl 
Comentând acțiunea poaț ei, o- 
ficiosu- Paitidumi c -mururi, IC
NITĂ, scrief:

„Mitrajerele guvernului de 
plutocrați au lovii oameni, fe
mei și copii fără de-iseuire”- 
Ziarui arat, ca vi.iov..ți pe i n- 
mul mi.iLt.u de Gasperi, mi i- 
strul de In eme Sceiba, , i pe 
noul primar al -Romei, Rab^c- 
dini.

Sub titlul „Sângele depe jr.âi 

dolari pentru reclădirea șc Ii
lor, spitalelor ?i r-entru cumpă 
rarea de instrumente medicale 
și medicame..t'>

Soicitat să acorde bani în a- 
cest, scop, nânise.ul de ii are 
al Greciei a declarat ca ,,_meii 
cânii nu aprobă aceasta".

30 0 0 mită controlorului Ciolan 
Nico'ae, acesta insă a refuzat.

Efectuându-se o perchiz ție la 
locuința colectorului de piei al 
Oficiu'ui Industrial al Pielărie) 
Țip'ea Gheorgh* din Deva a foet 
g sită cantita ea de 160 kg. de 
zthăr dosit, in scopul de a fi 
peculit. latreigt cantitite 
confiscată.

La Orăstie au fost gtsite la 
azilul de bătrâne 28 lăzi cu Ko- 
ton bidrofil (vată) si mai m-dți 
saci cu tifon Se fac cercetări 
pentru s ab lirea vlnovatllor

Problemele economice ale trata
tului de pace cu Germania 

discutate în Consiliul Miniștrilor de Externe
LONDRA. — In riua de 5 

Decembrie Consiliul Mm tr - 
lor de Externe a procedat sub 
p.'eșeU.iția lu. MoGfov, la us- 

nea Sovietică, p e um ți cj ce« 
lelalte democ.a ii poj ul re 
sti.ue ga anția in ej en enț I I 
desvo Grii pașnic* ( < le du 
de egații junt de ccord să in re 
țină relații a.mic ie cu ,cu 4 
statele care respectă i.idr 
Pendeața U l.b rat ea 

ni(e lui Sceiba”, ofi.fjsui șoca- 
list AVANII de crie tru alita 
tea poli,.ei în imomen u. c ad 
Împrăștia pe tnani es anți, rț 
rând că mai mu.ți luai i e ta 
au fost uc i, iar muîți alți râr 
niți.

A «apăru* 
în limba română

„Pentru p 
trainică, pentru de
mocrație populară!“ 
Organul Broulul Inform-t v dela 
Belgrad al Partidelor Comuniste 

cu următorul cuprins:
G Malenkov: Activitatea 

Com'fetul Cenlr 1 al Partidu 
lui Comunist (bo'ftvl.) al U. 
R. S S.

Ațâțătorii la război continuă ..
Jacoues Ouclos : Rolul Parti

dului Comunist Francez io a- 
părarea independente1 Franței 
contra expansionismului ame
rican

R. S'ansky; Activitate» Par
tidului Comunist din Ceho- 
slo»aci« dela eliberarea prii.

M. Dj 188: P'< b'emele orga- I 
nlzatorice ale Partidului Co 
munist din J- g-islavia.

Piere Hen gas: Pentru o 
G rm»nle demo-rată.

0 Zaslavski: Ernest Bevin, 
Dn agent al imperialismului

Conferința internat’ona'ă a 
Partidelor socialiste de.a An- 
vers.

MAREȘALUL TIFO
a părăsit Budapesta

BUDAPESTA. — Mare. 14 
Tifo, și d< egaț a gu crm me . 
taj jugoslaxă -u ț arări. Lud» 
pesta.

Au fost pre enți >a pi caro 
membrii guven ului ungar ■ 
frunte cu pre e.i.r.ele ton » 
liu.ui Dinnyes. și președin ele 
Adunări. Emeric Nagy.

cutarea principiilor exiromîceț; 
uive u ui eei n me Germ no 
de după ră 'bei și plauu ui pes> 
t u i’eparapu.ii.

Imprimeria JjUcj..iui Hmedoaia Deva 797—1947.


