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ALFABETIZAREA,
O SARCINĂ IMEDIATĂ

Pioblema înlăturării uneia 
«Un Cele m i triste moșteni'! 
ale trecutul I, neștiii ți de 
ourft* *,  Care In anii dinaintea 
ultimului război prezenta chiar 
ht Btatia'icfle guvernanților un 
procent 11 totul îngrijorător, 
nu este una din preocupările 
cele mal noui ale guvernului 
nostru d mocrat.

Ziua de 13 De embrie, ajifoețl 
aomemorata la Deva ce către 
fJonsi.iul Sind cal Județe n Sârrt 
bâta la o. ele 19,3o în sala cin# 
matografu’iUi „Progresul”

Cu acest i nlr| ros. Tcnlici 
Miliai, vice-pre;ed'rtele Consi
liului Sind.cal Județean fl (rut
• documerfa ă con.ei iță asu
șira luptelor duse de cl sa| rrun 
«rioaie pentru câștigarea drep 

•<* puilor sale după terminarea 
primului război momi al din

Acțiuni însemnate, an mo 
biflrar m •vw-lr »> nc>i(we dela
I. M. S. la munci care au schlm-t 
bat total înfați.area uzi elor. A 
ceste acțiuni au (prilejul; mun
citorimii hunedorci.e, Vineri 12 
Decembrie o nouă și mob lizatoare 
sărbătoare: premie ea ți ăr 
bato.«rea mtuici.orilor și 1ecl ni 
cienilor evidenț aț în câmpul 
producției. A celor care nepie- 
cupe(ind nici un efort au știut 
să fie mereu în iru-țe, m®rcu 
exeinp.u de conșticnța, Ide mun 
că st devotament-

Făcută In cadru fes iv, acea
stă sărbătorire — ța caie ai 
participat un mare număr c'e 
mundtoii - a mai pril-juit,' 
odată cu analiza muncii depusei 
și o verificare a f arfelor, o mobi- 
A ’apui țBjjap»A ut .oj u aJU7i[ 
nării sarcinilor vifaa e, ca e — 
angajament caegoiic trebuesc 
Îndeplinite. Și uu^ninx Vorbito

1918, critând împrejurările 
în care s’a de-femțuit greva, din 
Decembrie 1918.

io.’. „Tonliet a spui ntre 
altele:: .[ I

„Călăuziră de acte?.s a 'luptă 
Clasa muncitoare dn Romuia, 
acționează tot mai 'hotărît a- 
tunu când t.ebue. Așa o ve
dem acționând în anii K2o, 
1924, 192(9, 1933, dafî în urma 
cărora sutele ți miile de lu-

— CcinUnuare ia pag 3-a —

Alfdbetizaiea este o mare 
sâr mă pe care In p trioiismul 
lor neeg lat, ajută d acțiunea 
S'iBji ut purtata de Stat în 
acmc'ă direcție, au înțeles s’o 
sprij ne organizațiile democra
tice de rnassâ și în primul 
rând sindicatele profesionale.

Și tsle dsrjins să reamin
tim din expozeul tov. Cih 
Aoostol cu prib j >1 congo su 
Iul C C M. dalele*  realizări
lor îri munca de li li dare a 
atia'f b tismului, cu urma 
toareli rezultate obținute : 650 
școi de ana f beți cu3zt)00 
elevi munci'o 1 și muncitoare 
inre ^0 60 ani. ca'e au 
învățat să scrie și să citească, 
p imind cu firească mândrie 
certificatele de absolvire pentru 
Cursul primar.

Am putea Continua cu o 
altă Serie d dite, reprezen
tând realizâiile tot atât de 
mulțumitoare ale celorlalte or
ganizații democratice, din care 
$ă rezulte atențiunea pe care 
această preocupare o deține 
in centrul actiu ei Dentru ri
dicarea omului oe drumul cul
turii închinate proDișuit ctlor 
nnulți. chemați sâ realizeze 
prin efortul lor conștient, vii 
torul de mâine al țarii.

Câci oe bună dreptate a 
putut afirma tov. Gh Vasi- 
lichi, ministrul subsecretar de 
Stat al Educaț'ei Naționale: 
„Dacă vrem sa ne îndreptăm 
spre socialism, tn bue să lichi
dăm analfabetismul*',  cu pri
lejul consfătuirii celor peste 
opt sute de învățători comu
niști și social democrați, adu 
Bați la Academia de Comerț 
din Bucureșii, în râvna lor 
de a contribui eficient la lu
minarea acelor semeni pentru 
Care regimul nostru popular 
manifestă o deosebită gr,jâ 
in drumul țării noastre spre

Prin mari meetinguri muncitorești a avut loc 

COMEMORAREA] 
zilei de 13 Decembrie 19 8 la Deva I

Ziua de 13 Decembria 19'8 zl in care muncitorimea din 
Bucvr.ati ce pretindea o serie de revendicări trodeste g'.vernu- 
l»i b'âttenlat — de pe atunci — a prirait In sch mb rafale de 
mltr.lieri, a rămas o zi istorică, de luptă a clasei muncitoare 
împotriva reacțiunii.

Ea a f->st com< morală in jodețuL nostru ca și ta restul țării 
prin muri meetinguri muncitorești. ____________________

forme'» descătușate ale mun
cii șl vieți.

Lega'ă de anumite aspecte 
din școala lâ ată moș.tri'e 
d*  trecut'I givernâ-ior de 
triste amintiri, înpâduind de 
pildă, ca pentru B icurești la 
un număr de 4i 957 elevi să 
existe 1395 învățători, adică 
un învățător la ol el vi, In 
timp ce In restul țării sunt 
regiuni unde unui învățător li 
revine, în condiț uni Incompa- 
rabl mai gr?le de muncă, un 
număr de 60—80 eltv, a- 
ceastă stare de fapt demon 
Streăzâ lipsa de interts cu 
c»'e era privită în trecut 
piotlerna școlii noastre pri 
mare.

Ofensiva pe Care g vernui 
a in'jato pentru lichidarea 
acestei grele moșteniri, a pă

IVUhall Ml'iufescu

(Continuare Io pag 4-a)

MUNCITORII UZINELOR IMS-HUNEDOARA 
și-au sărbătorit eroii muncii/ 

Festivit-lea premicrii muncitorilor evidențĂti 
în producție la I. M. S-Hunedoara * \

D< și n'a putut fi îndeplinit total p-og amul de producție 
st-bilit de Ministerul Ind»«triei șl Comerțului pentru perioada 1 
lu'ie — 31 Decembrie 1947, — de. ftt la laminoare un«e a Lst 
depășit până acum cu 4.7U/O, la I M S, — H medoara s’a» rea
lizat mulle. Cu toate gr-utățile și lipsurile cu care a'a luptat, 
f.țS dv ariilor d a urm» au fual făcuț. paș. fiiin înainte

0RGQN AL P, C. R. PEHTHU JUDEȚUL HUMEDOflRA
Cont nuSm să d mascăm

SABOTAJUL SISTEMATIC 
dela Uzinele C.M.C. Cugir 

„Conc pțî i“ direcțiunii desore producție 
Cum se scumpește prețul produselor
Am Brâtnt în nump^na'e rânduri Rnbnfbjtjl p? csre-l prac

tică fn mnd s st*  m tic. d’r*-  t”'n • t>«*nera'ft  a Uz'nelnr Meta- 
lurfli e CMC d n C ’ijlr, de bunul nitrj »] producției la
• ceste uz ne C*zu  11**  * relatate nu sunt f«nte izolate In'âaipll- 
toare, «le fa’ nane dintr'o »rț un«» <>r^*n«z  'A c»rt are ca s?op 
a& lovees A «furturile de redresare e uniuni A

Direcțiunea a Împiedicat orD® 
acțiuni de reficere a in«t*lațl'lor

rii, tov. Fr. Covaci, l Eudău, 
Gh. Moldovanu, di î partea co-

(Continuare In pag. 3-a

Intr’un cadru festiv au fost deschise la Deva

Cursurile celei de a treia serii a școlii de cadre 
„Filimon Sârbu“ de pe lângă Jud. P.C.R. Huned.-Deva 

Promoția va purta numele „13 Decembrie 1918“
Lc*p.toarea  sală de cursuri a scolii medii de cadre a co

mitetului jcdet.aa P. C. R D'va — Hunedoara, a Imbricat hain*  
de sârbăioare pen ru a prim*  o nooâ promoție de elevi, trimiși 
de organizsț Pe din j idețeană a*  sl insusească teme-nic do trina 
m*rx  stâ-leninlslă. in spiritul chemării care i lo'âmplnâ de pe 
ziarul de perete la redac<ar°a cărui» vor lucra ia curând : „Fie
care membru al Partldu oi Comunist Român ote dator să ai ri
dice nivelul politic și cultural, insușindu și Învățătura lui Marx, 
Eng.ls, Lenin. Stalin.*"

După intonarea de Icătre în
treaga asistența a „Inte n țio- 
nalei”, declarând deschise cur- 

Isu.ile c?l:i de a treia promoții 
a școalci de cad e „Filimon SâF 
bu”, tov. Eugen Genad, i.e.to
rul școlii salută pe elevi în mu- 

\mele conducerii ace tei școli*  
arătând obligațiunile co re.in 
nouilor elevi și subliniind că a- 
ceșția vor primi tot sprijlnu.1 
necesar pentru ducerea la bun 
sfârșit a muncii lor.

Analizând cauzele aparți ’âr.d 
în înt.egime trecutului, dat0 i- 
tă cărora nDrlul po iric al po
pulației noast e este ndeaj.uns1 
de scăzut, tov. Ge ad arată n- 
crede. ea care stăț âi.ej e condu
cerea școlii în posibil tJț le ele 
vilor care provenind icin po
por, vor ști de sigur să-ți ap o- 
pie învăfătffl-'le ma xiste lenini
ste, ca singurele ce vor îngă
dui poporului să se elijere e 
din exploatarea Li de vea uri.

După ce stă uz ca e.e i să-șl 
I însușească doctrina Ta idului 

de avantga dă a clisei munci' 
toare, pemru a deveni luptă

uzfnelor, E: are o concepție ciu
data de»pre ros'ui oi atribuțiile 
ce-i revin, principala sa preocu
pare fiind râș'igul (Ara bltae de 
cep, ca e «8 imbogl(eas"A pe cei 
8°/0 d n acți-’narii particulari ai 
societății și cod ț le lor de topor

P< ntrn a și pute» atinge S'O- 
puri'e a le de s bitaj, Direcțiu
nea s'a înconjurat dc o serie da 
elemente inca .«.bile, de techni- 
cieni dubioși, fâră pricepere, țs- 
cusiț Ins*  !□ a apara intere- 
s«le patronilor pariicuiarl.

Acut balast d- f n ;ton«rl ne
productivi pe lângâ f.ptulcAln- 
piedică deivoltar, a producției, 

G. I

(Continuare in pag 3-a)

tori bine înarmați p.e îtru pace 
și libe.tate, tov. Eugen Ge.iad

Tovarășei ANA PAUKER
Secrpt’ră a PariHului Comunist Român și Ministru de Extern»

Cu ocazia dHschidarli cursurilor celei de a 3 a serii a școalei 
de cadre nu-die ..Filimon Sârbu”, care cainc de cu z ua nașterii 
Dvs, noi Hhvii actstei școli, vă trimitem cele mai câlduroas» 
urări de bine

Vă trimitem, ca dar ardoarea noastră de a ne ineși teoriile 
marilor noștri dsscăli Marx, Engels, Lenin și Stalin spre a de
veni si mai fo'oșitori in lupta Partidului Comunist pentru fericirea 
poporu'ui romftn.

De Z'ua Dvs Vă trimitem ca dar vnința noastră nesfrămu 
tată de a deveni și mai capabili in susținerea politicii externe a 
României ce dusă de Dvs. alături de marea noastră prietenă 
Uniunea Sovietică, pentru o pace trainică împotriva lagărului im 
perialist antid. mncret'C. ețățâtor la război.

In ajunul unificării celor două partide muncitorești Partidei 
Comunist Român și Partidul Soc al-Democrat, Vă jurăm pa amin
tirea sutelor de muncitori măcelăriți de reacțiunea română in 
fața Teat u'ui Național din București, acum 29 de ani. că vom răzbuna 
jertfa lor devenind buni Iu tu ători ai partidu ui Urne Muncitoresc.

Dorim să conduceți muiți ani lupta noastră spre binele popo
rului român, pentru o pace trainică, spre Socialism șl Comunism.

Elevii Ș-oa'ei d» C dra Medic 
«Filimon Sârbu*  Seri» lll-a 

«13 Decembrie 1918*

Comuniștii
în f untea acțiuni
lor patriotice

Podul care lep orașul Ha
țeg de cartierul fr*oara  de Sus, 
ejutiH într’o stare de pro 
nunțatâ deteriorare datorită 

! uzajului justificat de vechi
mea săi, devenise complect 
i.npracticabil.

Coh4ruirea unui nou pod 
care să satirică necesității® 
populației local» se impunea 
cu stăruință Ca întotdeauna 
comuniștii au fost pri ii care 
?u luat iniț ativa de a porni ac 
țiunea la apelul făcut de co
muniști a răspuns un mara 
număr de cetățeni din cartie
rul respectiv și prin efortu 
rile tuturor, podul avariat a 
fost înlocuit într’un timp re
cord

S’au remarcat în această 
acțiune nbștească tov : Grea 
Gh., Jurca S, Ferar Gh., Mă
runțel I, Fekete Gh , Greu A , 
Gr'-cu C.Bud'isV și Țapii 0

I Prin inițiativa șl elanul lor 
patriotic, comuniștii constitue 
un factor acliv al operii de 
reconstrucție și refacere na 
țională

face un ampău expozeu arsițus 
ției politice externe și inte. ne, 
și încheie urând elev.lor spor 
în munca, dând cuvântul tos 
Zug au care va arăți seinr.ifi 
cația sărbătorirei zijei de na ic 
re a iubitei r. ion du că oare a par
tidului nostru, toxarășa 'Ana 
Pauker, mL.Lful ad Afacerikx 
Streine.

________________ M. M.
Cod ticna re !■ p«g 4a —
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le pândește, pi*.i  aci.il tea o 
fensivei fiertului anti-lcmacra 
<ic și imperialist anglo-ameri 
caji, dusă cu o linie mereu eres 
cândă împot ‘va țfii ilor iubi «o t- 
re de pace '4 libert «te, iem de 
din lumea întreagă a căror con
știință s’a ridicat în urma su.c- 
rințelor prin care au t «M și 
au t imis delegatele la conicritz 
ța dela Sfokholm și mtă de cu 
rând sub auspiciile 1 ederațieji 
Mondiale a Femeilor Democra
te, care au cerut săkse pășea că 
nncdlat la ui.i a ea p g ni/atori 
că a femeilor din forne țările, 
pentru ca as.fel toate le ucile 
libere din lame să sprijine po 
litica foițelor democrate, avâ d 
în frunte URSS în lupta |e t u 
pace și liberfa e, impo r.va un 
pe.iaiismului hră[ă ețcre .ta 
întins ghiara nemiloasă asupra 
țărilor ca Grecia, indonezia, ( a 
nia, etc..

iază pozița 1 tr de clasă, 
din îapoiturile economice rl 
care produc și î i scrămbă' pro
dusele”. (Engels, — „Anfiauh- 
ring”), După cum s'au schiml 
baf aces’.e rapor.uri economice, 
isto.ia socie.aț i omeneșt. a cu 
noscut, pe r md, |p ni la Ma
rea Revoluție Socialista din Oc
tombrie socie.alei, sriavaj.-.țîb 
societatea ieudală, societatea 
burgheză-capif dis ă, și în .ie 
care din aceste socie ați s’au 
desvoltat concepții momle cpe 
dfice fiecare a. Aâai mult, îrr 1 e 
care din aceste societăți au exi
stat antagonism? de clasa a,exi- 
stat o aprigă mptă de clasă și 
ca urmare au existat ii|U unja ci 
mai mu-te morale, core.puuză 
toare diferi.eior clase oriale. 
Deosebi, ea u.t e c ncepți ie r o 
rale ale diferitelor clase deve
nea tot mai vădi ă ciocni ca n 
tre ele tot rr i violentă, pe (mă
sură ce lupta de clasă deve
nea mai înverșunată. „Și așa 
cum socicta.ea a 10.4 pf.nă azi 
caracteriza ă prin antagonisme 
de clasă tot așa și morala a 
fost to.deauna o imorală de cla 
să, fie că apăra dominația șl 
interesele cla. ei s.âp. nitoare, 
fie că reprezenta, mdată ce 
clasa oprimată devenea destul 
de puternica, răsvră i ea împo
triva acestei dominaț i ci inte
resele de vi.tor ale celor opri
mați”. (Engels, Anfiduhring”.

Tocmai pe .tru a masca sco
purile și caracterul de 11 isă al 
moralii pe care o propovădu 
iau, clasele exploatate .re ui.i 
trecut și de astăzi au recurs 
la vorbăria despre morala e- 
temă" și „universal valabilă*

In țara noastră, sub condu
cerea guvernului popul.>r dr. 
Petru Groza, femeile, pii.nind 
drepturi pe care nu le-au cu
noscut până as.ă i, s’au dove
dit vrednice die pos.urile ce li 
s’au încredi. t t, atât n câmp 1 
muncii, cât și în adininisl.^ța 
de Stat, lucrând în sân ii or
ganizațiilor de femei grupate 
m F.D E.R.

P.i.t unificarea organizaților 
de femei in Uniun a Democra
tă a Femeilor din Românii, or 
ma cea mai bună de o g uita
re a muncii feme.tine, vo n ru 
tea să ne apărăm mai bir.e îm
potriva ațâțătorilor la un nou 
război, demonst ând efica it - 
tea forțelor noastre orgmiz tâ 
pașnic și luptând ’pen ru prie.e 

iwe vurw
nia popoarelor iuuit >a e de pi 
ce griuat m junii UGunei 
SovictCiOr apără o î; ea iudei en 
denții țărilor mari și mici.

In viitoa.ea noastră muncă 
sa sprijinim lupt*  piiuă de e- 
roisnt a popourclo >. u^ugnfe 
din Qrccia inonarlio-lasci.-.ta i 
Spania Laucai ti

Pri i cola.,ora ea e’e t vă n 
tre naționali ț te c no ui.oaie, 
inlaturand ui i uvl răma.ițe ale 
șovinismului, să mă im ci r.ul 
nostru pentiu idicur a niveiu- 
lui cultu.al al maselor de le
ntei, să ridicam conști»® l°r 
cet ățenească i poii ică i să 
veghem aieinc- ta la < [ licărea 
și cortso.idaiea drepturilor câ
știga e de femei.

Sa rid.că n nivelul d trai al 
femei.or, j r.i.t ’o acțiune susți
nută in aju orar a tmilițiilor, 
in direcția combat rli ’ope.ulă, 
consolidării stabili, jkrii și ci în
ființării de cooperative, ipara- 
lei cu campanii idusa jientru 
ridicarea p oducț ei.

M;i,ma ,i coi_.ii.il va trebui 
să consfitue pieocuparea i oa 
sta deosebi ă, si; ținuți prin 
înființai ea de mate nit ți, ds 
pensare, cie.'.e și vămi e de zi 
sprijinirea iii mod electiv a 
Comitetului Națioml pentru O 
crotii ea Copilu.ui.

Educarea cojilor ro.t * în 
spi it de cins e, drago te de 
adevăr și a.așament vie popor, 
odată cu c earea condi, uni or 
pent u desvoi area lor confi rin 
aptitudinilor fizice și mtelectua 
le, va t ebui să se b’ucure de 
întreaga noastră atențiune.

Să ducem o ficțiune dq spriji
nire a școlilor ide speri lifrie 
și de cieare de cursuri fenice'

IM
pentiu munți oare și sa luptăm 
in mediul rural pent u r.d ci
rca niveiu.ui gospodăresc t.i 
promova, ea iitou t iei casnice.

Duce, ea la bun siar it a a- 
cesto-i mari sa.cni tare stau 
iu tați fcmU.or democrate d.n 
țara noa: t ă, mipi ne i nir a noa 

t a în.r'o o g.ii iz .ț ■ u-
nică de femei, icare alatml de 
fcimi.e libeie dn lumea i. frea 
gă, să pâ easci turnir la u- 
mar în lupți pei.ru i i.nicirea 
ultimelor rună.iț la cb e, p n 
t u a creit gria mu .că i a i- 
gurarea uici păci durab.le, un 
vifor feric-t ci lor caie munces0 
pent u o lume mai bună. r i

Vostlica Mihuțescu

Femeia în U. R. S. S
F»m«iii Io UR S.S. are drepturi egale cu cele ale bărba

tului in toate durat nule vieții economii e, publice, culturale |i 
sociul- ooLt ce.

Posibilitatea reabzirii acestor drepturi ale femeii este asi
gurau prin acordarea unui dreot ezal cu cel al bărbatului la 
inuncA, la p'ara muncii, la odihnă, la atigararca aocialâ. »t la In 
vațtu.â-it. prin ocrotirea de cfttre stat a interes.dor mamei șl co
pt ului p In acordarea concediilor cu pluta salariului femeilor 
t laftrclor t , orln orgmizirea uaei re(ele îaiinie de materniUtl, 
leagtne și grădini de copii,

(Ar'iaolul 122 din Cunititațla U.R S.S).

a

Ia seri oarea lor adreiatfl G’neralissimu’ul I. V Stalin în 
luna Mri 1947 târanii din Moldova Sovhtlcâ ei au asumit ohii- 
gatiunra sâ 4rângA d«*  fierare he Gr 20 — 25 chiata'e de grâu, 
30 chintale dfc porumb, 45 ■ hiniale de struguri etc. Intre tirani 
it colhozuri s « de lăturat cu mare avant întrecerea socialism, O 
recolta deosibi rle mire au strâns colh zulc i din raionul Râb- 
ni(a G uoul cor,dus d- co hoznica Sp k diD ro hazul „P»rtiz*Dul  
Roiu“ a strâns câte 29 . h ntale de g â t |i 34 chiotele de po
rumb de he br. Colhoznica Sptk a primit pentru zilele ucrate 
îa coihoz 1700 kgr grâu, vin, fructe, tutun, și alte produse pre
cum $i o mare m mi de bani.

Un exemplu demn de urmat 

Ajutați copiii, viitorul de mâine al țârii 
Grija de copil e4’ una din 

mame probleme asupra <6reia 
guvernul no tru democrat a a- 
tias atențiunea opiniei publi
ce și a oamenilo de Li ie, peu 
tru lichidarea uiea din tristei# 
mo tei.i.i ale trecu.ulm șf ma
rea unor conaiții noui ca e să 
ingădue co[ i lor țării, o des- 
vo.tare normală, făcând ci i ei 
cetățenii utili de mâine în p o- 
cesui de producți - și propaț re 
al sodctiții.

In această di e ție se manife
stă și grij-a orgai.i ațiilar toi 
sfre de massi, l.irți iva Sin
dicatului Me alo-Chimic dl i Do 
va, in toiul liudabilă, dâ .du-i •

pufința să publicăm cele 'loiMI 
scriaorî de mai jos, le^pectard 
în privința celei dintâi suiu! irf- 
tocmai in care a fost rvda.tală.

Dom ailor mrmbrl, m-re se « 
fost buouria câad am auzit că 
dumaeiToas râ v’ați luatangaji- 
mentul să ajutați 2 orfari dea 
căminul Pa Fja. Mu țumim rtia 
su’let c*  cu ajutorul duma ea 
voastră am putut să ne procu
răm Incâlț*mmtia  necesară ar-usa 
in timpul i»rmi Avem multe lip
suri dar am constatat că sunt yi 
oaminl cu inimă bună |i vom * 
ajutați. Va regim si nu ne uitați 
nici deacum înainte. Noi ne gân
dim veșnic la voi care sunteți 
părinții noștri.

ss. AȘTEFANl CO STANT0J 
clasa il -a

1LEE P RAiCHiVA 
clasa 1V a

orf«ni din căm uul Păcllșa

Uiâgîi uo.tri c^pE din C#- 
mi,ml i ăcli a, sui-t-iu -our ® i*  
cântați de bucurii țe care U 
avut o dia partea m>a trâ ij 
speram 
va vom 
putința, 
batoriie 
prag nOI vom încerca sa vâ 
Um pe rând De Șărbato t 
va a t-țiGți cu toții, dragi co
piii, U o urp iza dn pa f a 
noa trâ s- s. i .dx-uiul Mt.«iJs- 
Chl.nice Deva.

Un ge t care speram că • 
sfe de na.ură să aut eie>e y 
alte organizații de mas.ă, în 
acțiunea de ajutorare a copilu
lui.

ln>a tra i, 
că i Ue azum m-.i.t^ 
ajuta cu cv i e-o st*  ■ 
Știm cu ,oțn că a*  
CrăJunujui suni >n

!•

Este cunoscut disprețul cu 
care tralează moșierii și c pi- 
taliși i problemele de morală 
pe care le consideră fie drept 
pierdere de vreme, pe t u pro 
ști sau naivi, fie d.ept ii.iji c 
de a unge la ochi norodul ex
ploatat și asuprit.

Cu totul altfel stau însă lu
crurile pentru cja9i muncitoa
re. Nu înfimplător P.'at orma 
Pa fidului Unic Mjunci ore. c 
consacră un întreg capi cl mo
ralei proletare a Partidului 
Proletariatului. Căci pentru pro 
lefariat și pentru partidul lui, 
problemele moralei prolet .re 
au, îndeosebi la împrejurări?, 
de azi, o 'imensă importanță 
practica.

In primul rând, în ce prive
ște însuși parridul ’pro’et ri tu 
lui, care după cum ar. tă „I1 t 
forma”, va trebui să lie, ca 
Pa fid Unic Muncitoresc i n 
parfid de avantgardă. Iar 
aceasta înseam iă ca ci să fie 
alcătuit din adecă ati luptă
tori de avantgardă ai poporu
lui muncitor- C,u alte cuvi.ite, 
ca ei să-și leduce membrii în 
spi itul moralei proleta e luptă
toare, să-și recru eze membrii 
noui din clemente care pă.esc 
cu hotărîre pe calea aces ei mo 
rale și să elimine din rândurile 
sale pe cel ce acționează îm
potriva ci.

In al doilea rând, probleme 
le moialei prolefire tm.it deo
sebit de importante pentru e- 
duca ea întregului pro eîa i t a 
întregului popor mjunci or, n 
vecie, ea mărețelor sa ci i‘ isto
rice care le știu înai.rte: de3 
voita.ea democrației popuf re 
și clădirea societății soc hs e. 
Aceste sarcini, parridul de a- 
vantgardă al proletariamlui ru 
le poate realiza singur, ci im 
preună cu massele de munci
tori, țărani și imteleriu 1, edu- 
cându-le ți conducândju le in 
luptă.

PROELEME IDEOLO3ICE

Morala Proletară a Partidului Proletariatului
A face din ace fe milio ne 

și milioane de oame i, 
adevărați constructori al urnii 
noui, — acești ieste mirele rol 
ai morale, noastre iprole.are.

Iată de ce mai ale. în rân
durile noastre trebuie să dom
nească o depli-.iă claritate n 
ce pnvc.te problemeie mora
lei în general și ale mor. leit 
proletare în .special.

Pentru aceasta, este În.-U t e- 
vo»e să de-.na că n conce. țiile 
falșe asup a moralei e care 
burghezia le răspândește m 
masse, și să tu tăm pentru a 
smulge muncitorimea și mas
sele ponulare din catu el? a- 
cestor concc ții dăună.oare.

<

De când exl tă cîa e e p!oa 
taloare, acestea au sucți ut 
principiile morale crre ’le con 
veneau lor sunt eterne, vala 
bile pent u foaie itimpurile, i 
cu valoare universala, ;di.â .a 
labile pei t u toți bamenii și 
pentru foaie citegorLle socia
le: pentru bogat ca și pentru 
sărac, pentru asupri or ca și 
pentru asuprit, pentru ex
ploatator ca și pentru exp.oa- 
tat

Marx și lîngels au demasc f 
odată pentru totdeiuna aceasță 
minciună.

Nu există morală eternă. 
,.Dela popor Ia popor, deli e- 
pocă la epocă, ideile de bire 
și de rău au variat așa de 
mult, încât de 'multe oii ele 
s’au contrazis”, a ată Eng' lsf 
în „Anfiduhring”. Da.- . u nu
mai atât. Știința marxistă-.e- 
ninistă ara'ă că „în mod con
știent sau încon ient, ioamenii 
își t ag concepțiile lor mor^l?, 
în ultimă ins anță din raportu
rile practice pe ctre se in.eme-

de Sorin Toma și s’au străduit să dea acestei 
moia.e o oază religioasă, caro 
s’o impună respectului celor 
ce muncesc.

Savantul comunist francez 
Roger Garaudy în lucrat ea sa 
„Comunismul și morala” citea 
ză câteva exemple clocve .te 
cu privire la morala de clasa 
a soci-taților bazate pe ex
ploatate și la modul cum a- 
ceastă morală era jus.lficată 
de bLerica catolică.

Azi de pildă ,int eaga lume 
civilizată consideră că a eum- 

.păra, a vi.ide, a poseda sau 
a folori sclivi, este un fapt a- 
dânc imo.al, barbar. D*r  ecum 
15oo ani, unul din pri.cipali 
părinți ai biseric i ca Oti.e Au
gustul scrie:

„Sclavia este voită .e Dum 
nezeu și a voi s’o suprimi în
seamnă să te tidici împotriva 
voinței sale”.

In societatea feudală, serbia 
era proclamata drept principiu 
moral etern:: „însuși Dumn.- 
zeu a vrut ca piiitie oa eni 
unii să fie stăpâni și a.țf-șer
bi... iar șerbii să f e ci.enuți 
a iubi și a venera pe st.p.ji,”' 
— proclama un alt teșit pă
rinte catolic, Laud d’Angers*  
Iar în societitea c?pit li ta n t- 
meroase enci li.e ale Papei ce
la Roma justifică cxploa.a ei 
capitalistă:: „Nu poate exista 
capișal făta muncă tși muncă 
fără capital” (iS91). Munci orii 
vor accepta fără necaz Ic cu! 
ce le-a fost desemnat de Pro
vidența divină” (1931).

Tcoreficeanul social-Jeiro- 
crat de d eap.a I< rl K utsky, 
Vo>a să facă pve mumi.ori să 
creadă că nu poate exista ide 1 
moral infemeiat pe baze tiirt 
țifice. Știința marxistă-len.nistă 

insă nu se jnă ginet-- 8 e*  
explice origin.ie șt ’^ar-cf rul 
tais al Con .irul ilor moraic ...e 
claselor exp.lo fitoăre. Ea tu 
diaza in coadiți.le ccnc.ct i'« 
viața de munca 4 de lupta -b 
piolcfaria.uiui na.terea n ora
lei proletare inca in s. n 1 so
cietății burgheze. Ea deduce 
din sarcina istor.ca eli.era- 
toare a clasei muncitoare, c» 
și din sarcinile aPtuale ele lu
ptei de cla>ă pe ca.e o duc*  
aceasta, ț i cipiile da bază • 
mo,al-i prolet ue. Ea prev. d*  
și desvolti această mor-iă n 

condițiile noui, economice - o- 
ciale, politice și cul.ur.de, p« 
caie proietaria.ul le treaza piu» 
iiisa,i lu, fa lui și a aliaț 1 >» 
sui: in condiți-le demo-iuțft 
Popuia.e ale soli fSții so alia
te ale socie iții comuniste L>« 
mascând ipocrizia ași zise m» 
rale „universal valabile”, be
nin in nitiiunaful iu dîsc_r*  
la Congresul al lll-lca al (. om 
domolului sovietic, spu. e:

„Noi lespa.igem orice aseme 
nea morala, de o insp.iație 
strai: a umanității, st.ă na cla
selor sociale. Aceasta ■ *u  e.-te, 
spunem noi, decât m.ndur.ă, în
șelăciune, păcăli:e, pro fi e a 

muncitorilor și a țăranilor, n 
interesul moșierilor si capii..11- 
știlor”.

Și totoda ă, stabilea șțij p- 
fic, în modul cel mai limpcd^ 
p’idcipiul fundament d al moia- 
lei proletare:

„Noi spunem că morali nc*-  
stiă este subordona ă n te ui 
intereselor luptei de ckuă a p o 
IctaJatuliii”.

Cu alte cuvinte, după ct-m, • 
exprimă un comentator 1 ml 
Leni î, „dni punctul de vedere 
proletar sunt morale Eum: i a- 
ceie purta i ale oameril ir, c. re 
vi:t în sprij nul marei 1 jpfef p < n 
tru eiibera ea omenirii de ori
ce formă de exploatare și do 
asuprire. “ țVa urma)

coi_.ii.il
pei.ru
cul.ur.de


ZORI NOI 3

Sabotajul sistematic dela uzinele 
C. M, C. din Cugir

Patronii trebue să respecte întocmai/ 
contractele colective A

Ședința comună a Cocs. Sindical Jud. cu micii patroni

Urnare dia paf. l-a

tncarc*  chUtuelile de rigle du
când la scumpirea preturilor.

Zoldi Șefao, Roman Custav, Mi- 
hai Moioianu șt Veronica Mo- 
roianu riăsc. Opreau.

*

S«rvHul Județean de control 
economic face cunoscut, că prin 
decizia Nr. 132 pub'icafă în Mo
nitorul Oficial Nr. 282 din 5 Dec. 
1947 s'a acordat un nou termen 
până la 30 Dec, a. c. p-ntru 
comolectarea dec'araților de va
lori, la vederea determinări im
pozitelor cuvenite Se atrsge a- 
tențiunea că potrivit acestei de- 
ciziuni termenul acordat, se re 
feră numai li cotnplecUren de
claraților de valori a cantit ții 
declarate conform legii Nr, 302 
d'n 1947 și a deciziei Nr. 29 din 
1947 până la termenul de 20 
Sept. 1947. Se atrage atențiunea 
că ia cea ce priveș e declarațiile 
cantitative ale stocurilor rămân 
ii vigoare normele șj termanul 
stabilit prin legea Nr. 302.

ptatori, prin jertfa lor, au în
scris în istorie ziua v.ctor.ei — 
23 August D44”. ( r

A luat apoi cuvântul dna* 
dr. Floca din partea U.F.A.R,-u 
lui, aducând salutul feme lor, 
antifasciste din județul blune-i 
doara tov. Ana Pauker cu o- 
cazia zilei de naștere,

A urmat apoi un frumos și 
bogat program ar.istic-culț ral 
dat cu concuisul 1 i e | i de t e- 
te Regina Maria din Deva, 
U.T.M.; Regimentul 3 Trans
misiuni, Liceul D.e.el al și

fost admiși a se prezenta 1« exa
menul de sp» ci» li trie, ce se ține 
la Direcțiunea Generală a con
trolului economic din București 
Următorii : Munteanu Teodor.

Numai la luna Noembrie circa 
350 funcționari In grația direc
țiunii au primit salarii tn valoare 
de iei 5.096 638, caie echivalează 
cn salariul a 1.000 muncitori.

240 lei o gumă în loc de 15
Pentru a înzestra birourilq 

«u rechizite, d'ie.țiuma a cu n- 
pAiat deia bruia „l A Nicules 
cu” din Bucuie.ti, str. Mai.a 
Domnului nr. 2, la d ti de V 
Noembiie a. c, cu factura i r, 
U9, o cantitate de 3o in. hârtie 
de calc cu 9 ooo Ici, lo in. hâr*  
șie nuliinc.rica cu 2.5o> le. și 
Bo buc- gume zle șters 'cu 
4.8oo lei eceace îevine la 2 im 
iei bucata

Aceiași țjumd de ștes la lib 
Kn.i „Unirea” din Cu^ir cos ă 
|5 lei buc. Se poate vedea deci 

din administrarea banului o 
risipa, asupra căreia t eoiie des 
«liisa anchetă. Aduna.e ceste 
«urne —■ ți mai suntj încă m'ul.e 
altele — tie putem da seamej 
dece sunt atât de scump-? pro
dusele uzinelor C. M C. din 
CugV.
86 400 O'e pierdute din cauză 

că direcțiunea nu aduce 
becuri electrice

De.i Mini, ferul Industriei și 
Comerțului a repartizat uzine 
k>r CM C- L.ooo becu i electri
ce, to.u.i direcț.u ea g-rclă iu 
■ Ridicat decât loo bucăți, din 
care a trimis celor doua uzine 
din Cugir numai B4 buc

Din această cauză ateliere 
le nu sunt luminate, m'uncito- 
rii trebuind să Înceapă lucrul 
deabea după ora 8. 1 ierdereai 
orelor a l.Soo muncitori zilnic 
este de 1.8oo ore. Raportând 
aceste ore la ul imele doua lu i ț 
de 24 zile 'lucrătoare, fac 86 i 
mii 4oo ore ipierdute. Făcând 
un calcul cu sala 1 1 plătit pe 
aceste ore, — luând salariul 
în medie de 25 1 i o a, — re- ' 
vine o scumpire 'a produselor 1 
cu 2.16o.ooo 1 i. Trenue^c lua ■ 
<e toa e măgurile pentru adu
cerea becurilor necesare, re-

Dela serviciul de control econcmic
Serviciul Județean de Control | economic face cunoscut, că au

Ec'nouic invită pe tofl cetățenii 
care au predat cereale, lână, 
cartof și porumb statului fi nu 
au primit banii, eă se adreseze 
ia scris serviciului Județean de 
coDt ol economie indicând numele 
primltorului și domiciliul ace
stuia pen'ru a fi sancționați con
form legilor In vigoare.

«

S-rvIciul Județean de control

50°|o reducere pe c.f.r.
pentru elevi și ucenici

La intervenția C.G M. pe lân 
gă Direcțiunea Generala <a C. 
F. R. tov. ’Chivu Stoica, a dis
pus acordai ea unei reduceri de 
Bo la suta, pentru ucenici, elevi,- 
fi studenți, valabili ipe inter
valele 21—25 Decembrie a. c., 
fi 5—8 Ianuarie i948'r

Pentru e.ectcarea căllitorieî 
este necesara, o adeve 1 ță e- 
<ni ă de școala respectivă in 
care să fie indicată local tatei 
unde locuesc pa.i.iții (elevului, 
vizată pentru uce.nci de orga
nele si id cale, pentru elevi de 
școală iar pent u stude.iți de 
facultate. 

partizate de Mini .terni Indu 
strici și Comerțului,.

Sabotajul dela secția 
Tratament

Eforturile mur.cili rilor d< la 
secțiue mecanice ori .<t 'ar li 
de ma i se tiăru.esc in Lța 
sabotajiiiUi aplicat li vratar a 
pieselor de <\.tre icleiiienicle di
recțiunii Si dam cat?\a exemp 
le:

In ziua'de B Noembrie a. c , 
s’au t.imis 3oo ptnsoane pun 
tril capsa de vânat, silo co
manda nr. 36-17 loo 3, 5 -1/9, 
pentru a li căi te. Toi cfau ost 
st naie Alezoai e ( i .R., bur
ghie de filet, freze și| ci ți e a t 
11 dia Convenția de ArmLtiț u, 
sub comanda nr. 36-19 2 lo, din 
loo buc. 98 stricare I re e ma
șina de cusut, comanda nr. 36- 
14-2 lo, dia 29 pllc. primise 13 
buc. stricate, cu o manoperă dq 
peste 54o oie, la circ se adau 
gă costul mate i ilului vși ener 
gia calo, ici pierdută.

Este dela si.;e î. ț le ca,ceea 
ce se pet ece la această sec
ție nu poate fi indile erii ți to
lerat de munci ori. 'Lor nu le 
este tot una d..c.i pie=e e tra
tate sunt bune sau nu -J dacă, ise 
strica din cauza sabot jult.i sub! 
inginerului Radu Icodor, care 
nu dă înd umăiile necesare.

lata dece sabotajul i„ema- 
tic dela secția Tra.ainent care 

Rememorarea
zilei de 13 Decembrie la Deva
(Urmare din pag, 1)

lovește ui bunul mers al p o- 
ducției la CMg-, m iedresi- 
rea noastră economică, ț reo
cupa at.it de mult, inunci.ori 
mea secțiilor uzinelor

Situația nu mai poate 
dăinui!

bacii artări C.MC-ul 'nu și 
îndeplinește mea saicii.iL- ca 
re >i revin m auSatn Iul [.lanu
lui de [,rodu ț e, caca nCa n ai 
£ gsjuțu[L poc oț ouuiop 
tos dau. â or pioducți î, i a
că la Uzi ele dm Cugir, 
se produce mai puțin decât 
capacitatea ac stor uzi.ie i.i 
scump, de toate acestea e vino
vata di.eețiunet ge. e.ala și cea 
locală, care nu teapă i.ici un 
prilej de a sabot'. 1

Gțuația ateista nu mai poa
te dăinui. Trebue sa i se ț una1 
capaf. Intervenția energica a 
organelor siidical' și a celor 
ale servi i ilui de co tr 1 eco
nomic — așa cum am mai .ra
tat -isc impune in.moJ ci.tego 
ric.

EfoiturLor muici o i|or d la 
Cugi , dor nțe Iar de inun ă ie 
t ebue c ,reate eoni iții favura- 
bi|e desvo.taiu și ț.u orii .n 
viața. Și acea t< nu se j o e rea 
liza decât făcându-se .mai în
tâi ordine in direcțiunile uzi 
ne!or C.MC.-Cugir, sp.irgmd 
ga,,ca și a uncând 1 q p rfe, [ u 
tregaiul cuibărit acolo.

1. G

Sindicatul Artelor Grarice-Deva.
* 4

Populația orașu.ui D-va a 
răspuns la chemai ea Apărării 
Patriotice parâcp nd ii.ț.’un 
mare număr la meeti igul care 
a avut loa Duminecă 14 t ec. 
a. c., în sala ciiiem tografului 
„Progresul” di.i De.a [e.tru 
aceeaș comemorare.

D. Lt.-Col. Presură secre a- 
rul județean al Apărării la.rq 
tice desenide șeu.ița ș.â.idl a- 
poi cuvântul iov. i^rccu ioan, 
delegatul ci.d. Arte grafice, 
care descrie t iste.e e\eni...C.i- 
te, ce au avui loc inrpi_țu tea
trului Național la 13 D-cerrt- 
brie 1913 unde mun.ițo ii care 
maniieotau cerând liauta.e ci 
îinbunatâj ea iruiuiui au lo^t 
priimți cu gioanțe.

Din pa tea i.O.V.R, vorbq 
ște văduvă ue lăzboi Gros; Ma
rin, după caie urmează 1< cu
vânt iep ezcn.a..ți, ceiorULe ' 
organizații de masse Din p r 
tea U.T.M., vorbește iov, Lu- 
pu, în numele lU.F.A.R.-urui 
d-na căpitan lonescu.

D. p. of. Baaiățeanu face apoi 
o scuriă trecere in revista a si
tuației poli.ice interneț onale, , 
din care scoate în cvide, ța, ma 
nevrele împe.ian t lor pe nru 
a răpi independența popoare
lor.

D. Lt. Col- Presură în în- 
cheere arată lup:a dusă deprr.un 
cifoiimea dia România cupă 
23 August D44, pentru ca 
tristele evenimente d n 13< De
cembrie 19i8 să nu se mai îe-ț
pete.

Știri din Ghelar
In cadrul campaniei de lămu: 

lire și preluc are a I 1 t oi mei 
Pa fidului Unic Mu ici o esc, în 
ziua de 2 Decembrie a. c, la: 
Ghelar a avut loc o șeri ță li 
care a participat un m re nu
măr de muncitori mineri. I i

Pentru ca Contractul Colec
tiv să lie aplicat salari ț lo c.e 
toa e categoria, < o isu.ul ju 
dețean i idical a țu.ut Dumine
ca li Decembrie a c, in sala 
cinematografului „Cor o” o -,e- 
dința cu mirii meseriași și pa 
troni dm oia?ul Deva. i

Ședința e t descrisă de dl. 
Mețiu ioan pre ..edictele aso
ciației nucilor ine enași și [ a- 
troiii, ca.e saluta p.ezeuța de- 
legap.or Consilii.lui Juiețem 
Sindical, a 1. spe to a ulu, Mun 
cil și a ser .ic ulm Le coiti oi e- 
cononii se da apoi c ,vâ t >ț 
tov. 1<6 cisy și Ard .eanu cela 
Con i iul Sindical c-re .nafa iă 
sindicate,e nu vor in. i t de, a pț 
acei patroni care nu . u înțeles 
aplicarea ( o t actmui C< le tiv 
cat și felul de a .se comporta ,a- 
ța de salari ți ,esp <t'V ur
mând ca acei ca e n i \or res
pecta aces e legi ă fie as, iu 
pedepsiți conform legilo 'm 
vigoare.

Muncitorii uzinelor
-au sărbătorit eroii

I. M. S.
muncii

mițelului Sindical, <1 mg. C. 
Licdcriu d.rec.oiul uzinelor, 
tov. Șt. NLtur, preîedi..teie 
Consiliului județean smd'icai a 
Huțan delegat ul Ui.im.u Me.a 
lo-Chimice, an a. atu că sarci. i 
le ce ieriii muncitul‘mu liui.edq 
rene sunt ca auu urni nuri cu 
cat LM.i. ca indus.rie ue -SUt 
tiebue sa Stea m vii or m nun 
tea bătăliei p.odacț.ei-

„lut.ccerile panio ice la noi 
sunt numai in lașe. i\oi va t e- 
bui sa le desvo.tam iot mai 
muit și in așa lcl ca uec-r. mun 
citor \ să șae că e .u i im- 
po tam șurub in angrenajul e- 
conomi.i țarii. Șt așa vom crea 
oameni noui, de up nou, — 
cum sunt m URSS stahanovi- 
știi și în 'noua Jugoslavie su- 
botnicii și udarnic.i”*

După raportul eonii,etui de 
producție, lăcuf de tov sub- 
ing. Săbăa Liviu, in care sbu 
arătat realizările de pâ ă a- 
cum ,i lipsurile, greut țile cu 
ca,e a trebuit dusă luptă, tra
sând to odată șirei ri i.oui, in 
aplauzcte fiencfi e ale celor 
prezeuți s’a proced t la dis ri- 
buirea premiilor pe ca e diiec 
țiunca Uzinelor de acord cu 
comitetul sind cal le a acordat 
celor evidențiaț..

Au fost premiați cu premiul I, 
lei 5.000, tovară, i:

Dobranscki los f furn»1isl, Stan- 
ciu Nlcnlae latninsfor, ing Cur- 
cubMă Diomsie «eful sect'vl fur
nal, Martșra Mo1a«*.  S M, Irg. 
Tudorică Spirea ș/ful secției S. 
M , Râpeanu Rumulus. M litaru 

' CoDst. brigad er, N. Mârza, R 
Topliceanu, Gostien Petru log 
N'țules.u Florin, Nemet M^ria, 
subing Ssb’u Liviu, A. Mun- 
teanu l Ridulovict, A'ex Sal- 
k<ly E Mvrslci — min»r Ghelar, 
Boroș Teodor, — Grăliștea de 
Munte ș Pocola G« ril.

Premiul 11 lei 4 000 a fost pri
mit de 29 tovarăși, iar premiu]

Au vorbit delegații cclor 
două partide muiicitore.fi, 1 b 
liniind necesita.ea ș' însemnă
tatea istorică a Pzrridului Un.c 
Muncitoresc.

Ședi ița a luat sfâr.it într'o 
atmo f- ră de inal ă ținută mun 
citorească.

Din partea servi iului 
control economic vo Le,ta to»*  
Ciolan N.colae de larând că or 
gane.e serviciului de <o t-ol OM 
vor t ece cu \edeiea niti-o a- 
bafere, dela dispoz ț uni e Mini
sterului industrie, -v Comer
țului

Se dă apoi cuvântul d-lul la 
spector al Mumii Gârbo.ea- 
nu, care face o t c-ccie in ro 
vCta a legilor ce trebue res
pectate de mi ii meseriași 7 
patroni accentuând, s.â piiea 
cla.ide t'iiismulu , ir.mi eiea u- 
ceaicilor la școală, sjlanzarra, 
etc

Tov. Ni tor Ș efan, pieșc- 
dinfele Con i.iului Județea 1 i 1- 
di al înde mniâ pe (< ți pair nii 
să respecte Coma,tu) Colecțiv 
•cât și schimbarea elulu d- a 
se comporta cu sala i ții știind 
că acei care nu vo resp cLa 
ace tea legi, li se \or aplic*  
sancțiuni.e legale.

III, lei 3 000 fe 27 In tot«l pre
miu® iasuuâni 207 000 lei.

Mi țiioatni ia numele premia- 
ț’lor, tov, ing. U. Curcubi i, 
brijsdier C Milltsru, Nemet 
Mina, 1 Ralul ivicl, log I. Pa- 
gauev, etc. au arătat deoiebita 
satisfacție creată In rândul mun
citorilor de acest g*at.

Premiații — în număr de 7ft
— muncitori , mai . ri, ingineri,
figuri care exprima hoți ne și 
voi.iță de inu.ică au primit » 
cum, pentru prima dată ca o 
răsplată a eforturilor lor, pre 
mu. ••••

„Este pentru prima dată in 
uzina noastră când inginerul, 
trudi.or și el — a ridicat la 
scenă desclii ă alături de mun
citor re.unoscându-i se meritele
— spune tov ing. Cu cubătă.
Și la aceastr nu a dus decât 

colaborarea dimre m lucitori ,și 
techi i.ier.i, colabora e ea re
trebue să se in ărească, să sd 
călească și mai mult, ea Asigu
rând succesul pe care noi cu 
toțu il dorim:: drapelul pro
ducției să fâlfâie pe uzii.a noa-

Reluată, această lozJtcă a iă-t 
sunat apoi din piep urile tutu-» 
ror, ca un angajam mt, o asi
gurare: li sfâr i'tul vii oa ei în
treceri pa no i e înt e indusțri*  
siderurgică, drapelul producției 
va tâlfâi pe Cizmele Sialuiui dia 
Hunedoara, I, R,

Școala de contabili cooperatori de 
pe lângl Federala Deva 

înștiințare
Se aduce la cuno,ființa celor 

interesați, ca in ziua do 22 De
cembrie a. c., se va ține uq 
al 11-lea examen de admitere, 
în localul ȘcoJei Normale de 
băeți din Deva. Examenul con 
sta din l.mba româna și mate
matica, scris și oral, din mate
ria de invațămâ it 'prevăzu-ă 
pentru școala pil.11a.ă, 1 |

Candidații vor avea cel pu
țin 7 clase primare.

Orice alte informații referi 
toare la condițium.e ce reb.esc 
îndeplinite de candidați se [ ot 
obține dela cea mai apr pi ti 
Cooperativă din sat țau oraș, 
care a primit instrucțiuni amă
nunțite în acest *e  is. Piospec 
tul acestei școli a fost pul lica^ 
coinp.et Î11 ziarul ./ ori Nci” cu 
data de 3 Deoemb.i*,  a. c.

Citi orii aces.ei gazvțe, mai 
ales d-nii notui, invațâfori și 
preoți sunt rugați să incru ”.e/e 
fii buni ai satului, către ai_eas ă 
școală. b

muiicitore.fi
sf%25c3%25a2r.it
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Intr'un mare discurs în care a susținut revendicările

Situația Internațională
□ Conferința dela Londra
c Remanierea cabinetului italian

țăranii francezi se vor strânge alături de 
frații lor muncitori pentru apărarea Republicii

PARIS. 15 (Radio) In dlsrur- 
sul pronunțat erl la conf-rirța 
regională târăneascA a Palidului 
Comunist Fran ez. Maurice Tho 
rea, secret*ru  g-neral al Parti
dului Comunist Francez a cerut 
pentru (ărăDimea francez*  f Xarea 
unor pr» (uri rezonabile pentru 
produsele sale și modif'carta re
gimului fiscal.

Cu emoția firească cu care 
femeile libe.e dm lumea întrea 
«A evocă viați tu, t-i.oa ei c ie 
va rămâne mândria ior legiț» 
uiă, tova.ășa Zugravu în expu
nerea sa, cup i.iziând temeinic 
momentele ce e mai .rep.ez, n 
talive din lupta Iconducâtoarei 
iubite a poporului i. osibu, cin 
•legalitate și după 23 August, 
aduce la sfâr,.it Urarea rierbm 

țe prin care cei care munc^ad 
iși manifestă atașamentul or 
față di aceia pe care, după t 
jubli.’.iază vobt-> rea, ^oporul
• numele cu ii ea^eă mândr e 
„Ana noastră", nădejdei tutu
ror pentru un \i lor străluriț și 
prosper 1 l

In continuare tov. Topor Iu 
'ku, secietarul secției ide edu- 
oație politică a ccmi.etului jude
țean P.C.R., Deva-hur.e_oa ai, 
arată momentul în care aref loo 
deschideiea cursurilor școlii, 
legat de această .univers re și 
de comemorarea j rt e.o pe 
care muncitorimea 1 -a ’ dus 
la 13 Decembrie 1913, afirmând 
liotărîrea ei de lupă pentru,pa 
ee și libertale- i , ’

După ce tov. Topor aaali’ea 
zi în lumi ia adevărului i.toric 
nprejurări.e de or din poliția 

i'.i.i țară și streinăta e, care u 
dus la mișcările de gre ă cul
minând în masacrul 4in piața

Thorez a remarcat mai întâi, că 
daca Partidul său se bucură de 
• așa de mare simpatie in rân
durile (Arăniml| franc» ze moti
vul este, că aceasta consideră, 
că numai Partidul Comunist 
Francez luptă In mod curajos 
pentru democrație și pace și că 
a apărat întotdeauna revlndică- 
rile muncitorilor agricoli

Oratorul a remarcat apoi, cA 
In timp ce producția industrială 
a revenit la nlve'ul dinainte de 
război, producția agricolă a ră
mas mult in urm*.  Cauza este 
politi a guvernelor care s au suc
cedat dela eliberare, care s'au 
b«Z’t pe frp'ul, că Statele Unite 
vor livra Franței produsele ali
mentare de care are nevoe

Thorez ■ atacat apoi iDtentia 
ministrului de f nanfe d» a mâ'i 
în mod cons'd-rsbil imooz'U le 
agricole, arătând, că deficitul 
bugetar se dat <rește enormelor 
oh-ltueli militare cu războiul din 
Indonezia șt mobilizarea celor 
80.000 rezerviști pentru reprima
rea mișcărilor muncitorești.

Secretarul gen» ral al Partidu
lui Comunist Francez a arăta apoi 

DESCHIDEREA CURSULUI 
școalei de cadre

— Urmare din pag. 1

că sol ția pentru echilibrarea ba- 
g Iubii este supr m re ■ tuturor 
chellu-Iilor neproductive șl apli
carea reformei fiscale, care să 
impună tn»rilor capitaliști, rA plă
tească Impoz tele dela cure a- 
ceslia se sustrag. Arie Itorulni 
exploatat, trebue să 1 te, scadă 
fuipozitete,

Th 'rez a'a ridicat apoi împot
riva acordurilor economic» care 
lasă Rgrmultura franceză fără a- 
părare ia f fa coocurențA ame
ricane.

Oratorul a pus după aceea In 
girdă pe ascuitător-i săi împotri
va pl-nului Mar»hall, care In- 
serrninA o pe ioritate acordată 
G rm miei p-n<ru rec nslrucție 
și li hidarta repar ațlunilor,

I
I

Depunerea jurământului ctg. 1947 seria l-a
Recruții contingentului 1947, 

seria 1 au depus 111 ’un cadru 
solemn jurământul, Dumineci 
14 Decembrie 1917, în cuit a, 
cazărmii Rejme. tuiui 3 Tiansi 
misiuni D<va.

După oii-icrea Te-Deum-uM 
d. maior Grosu, confesorul gan 
nizoa.iei a vor.it .eciuțlo/ de
spre însemnata ei depu e.ii ,u 
rământuiui și obligați le pe ca
re le au față de ț ra și popor.-

A luat apoi euvân.ul d. Lt 
Col Georgescu, Comand .nf il 
Regimentului 3 1 ransmisiuni, 1 
care a sț.us p.i t e altefe:: A-( 
veți datoria să apăraț. lu oiLeț 
pref cuce i i.e făcute de aeesl; 
popor cu atâ ea je tfe și în Ieri-, 
ce împrejurare să iți devot ți 
cu întreaga Voastră âiuță popo

Teatrului Național, vorbitorul 
trece ia nece i alea ridicării ni
velului politic și leo etic al 
cadrelor partidului, cu a.ât mal 
impo. fantă în cond ți le de as
tăzi a e icgimului nostru dețde- 
mociație popul .ră.

Tov. Țo or încheie urând 
spor la muncă, încreți ,țat eă 
elevii vor duce în ma să în
vățături.e însușite pe tru ridi
ca, ea întregului poporu.

Tov. Da;,cu Pcf u din biroul 
județenei sub.iniază nece if .tea 
muncii pu ta ă în Colectiv 
ducând la ii-meinica nsusire a n 
vățăturii marxiste-leniniste, in
sistând asupra moralei <ie par 
fid ca primă obliga,ț.e a ca
drelor lui.

In numele elexi’or răspunde 
tov Barbu Gheorg^e, care ia 
angajamentul de a însuși în
vățaturile marxis e leni is e și 
propune expedi.r.a u ei teleg 
rame tov. Ana Pauker cu [ rile 
jul sărbătoririi sale, <ăzându-se 
de acord ca noua promoîe să 
poaife numele de u>13 D.cerrt 
brie 1918”. ' ( | I

Ședi ța festivă fa sfâr .î pr n 
intonarea „In ernaționalei” în- 
tr’o atmosferă de insu i ții e- 
lan și firească încredere în vii
torul lumi ros de mâi e al țârii 
noastre pornită hotărî pe dru
mul ei spre socialism-

M. M.

America vrea să rrfarA arse
nalul militarist g rm»n o< n ru a 1 
folosi In caz de r»zb' 1 Se uită 
insă, cA aecri tul bombei atomice 
nu mai există.

1 horez a acuzat apoi guvernul 
francez, iA subscrie la politica 
creerii unei Germanii o c den- 
ta’ și cA rluce o adevărat*  po
litică provoc tonre f.(*  de U R. 
S.S , alia's Fraoțri.

In concluzie, secretarul gene
ral al Pa'ttdolut Corn ni,t F an- 
cez a adres-rt un apel («rănilor, 
crrându-le să nu u>meze pe oa
menii reectiunli S' si-a exprimat 
Încrederea In (Ar nil fran »z' c re 
ie vor șiră g» filA'uri de fr» (ii 
lor murcltori pentru apărarea 
Republic i.

rului muncitor V regimului de 
mocratic popula , peutiucă voi 
ținerii os a>i, a mata cu . devă- 
raț democra ă sun.eți nădejdea 
poporului”. (

A urmat defila:ea tiupei du 
pa care dl. Lt-iCol. Stanesc.i, 
Comandai.tul Adju ct al gar
nizoanei Deva, a iert » un, seu. ț 
cuvânt ruc uți.or spunând:: 
„Puțenr să îi.va ăin cum tiebuei 
ținut acest jurământ, dela e- 
roii noșt i, cari luptând ală
turi de Aia ea Armată sovietică 
împotrixa fascismului, au aiă- 
tat limpede cum se ți ie ji rămân 
tul de credi.ța față de patrie 
și, popor și dela toți acei ltii 
ptătoii ncîi.f ico.;.ați și consec
venți în slujba intereselor po
porului di.i t e_ut și D eze.it”.

La sfâr.it '! solemnității a a- 
vut loc în sala fes ivă a Regi
mentului un frumos 'și bogat 
program an ic-CLltural d ț
de cat e osa ii Regimentului 3 ! în«ă cu nimic caracterul reacțio- 
Transmisiuni. ( | nar, antimuncitoresc ți de aser-

Alfabetizarea, o sarcină
Urmare din pag 4-a

șif la acțiuni cu rezumate e- 
vidente astâz': 153 sc >li in 
fdb icUe Caoitilti și î i pre
gătire un număr d.« 53 ș'oli 
de cartier pe lâ gă cele exis
tente, realitățile impunând un 
numir de încă 12j școli șl 
ample pregătiri pentru al ă- 
tuirea unei orc grame analitice 
în mediul in lustrial și rural 
și editarea manualelor nece
sare școlilor de analfab ti, 
precum si legiferarea obligati
vității alfabetizării neștiutori
lor de carte între 16—50 ani, 
in cel mai scurt timp,

Es'e firesc ca lichidarea 
neștinț i di carte să se adao 
ge curai d celorlalte mari în
făptuiri ale guvernului rostru 
oopular tocmai Dentru că, rșa 
cum a subliniat o tov. Gh 
Vasi ichi,'*  o caracteridică de 
bază a regi rului democratic 
este să ridice elemente din 
Dopor la conducerea treburi
lor publ ce“, îrg duință care

Ln Londra cei patru arin ștrj da 
exlvrn*,  urmau «A *e  b'IA n aici 
Luni pentru a continua d «cuțiila 
asupri problemei reparațiilor, la 
ultima (rdint*  care a avut loc 
Vineri, Molotov a denur>|it pla
nurile puterilor din vest, care 
caută sA impi'dlce unificarea e- 
connmic^ a G»rm«ni»»1, drmii- 
cAnd uriașele broeflcil r»al z<te 
de trusturile angl i-amer'cane 
prin vA zarea p oductlel de che
restea ți cărbune din Germania.

mir*
c«d-

guvern

francezi 
rându- 

a cum

X
Ultimele ev»nim»nte din Fran

ța, sunt analizate Intr'un 
discurs rostit Oumin'că, în 
rul conferinței regior.a'vi t»ră- 
Dești a Partidului 1 omuo st Fran
cez de secretarul general al Par
tidului Comunist Fran' ez. Mau- 
rice Thorez, care a demascat ca
racterul reacționar și imperialist 
al acțiunilor actualului 
francez.

Cuvântul comuniștilor 
a găsit un larg ecou In 
rile țărănim-l, care rate 
destul de conștientă pentru a nu 
se mai lașa manevrată de ele
mentele reacț'onare și imperia
liste Es î?i atrâ ge rândurile și 
mai mult In urma recentelor e- 
vunimen'e pentru a apăra alături 
de oamenii muncii dela orașe 
R'publica, pacea, democrația și 
progresul.

x
Primul ministru Italian șl a 

remaniat guvernul prin scoaterea 
a 3 d mocrafi creștini și înlo
cuirea lor cu 3 socialiști dezi- 
denti de dreapta și cu un re- 
repvbllcan, pentru ai da un ca
racter mai larg

Această remanl're nu schimbă

impune realitatea inexorabilă 
a unui popor luminat.

S'gur, a fabetiz-irea nu va 
trebui sâ impună statu'ui noui 
sarcini. Realizarea acestei 
u iașe opera va trebui sâ fie 
îndeplinită prin munca volun
tară a învăț torilor, profesori
lor și intelectualilor, îi frun
tea cârora inițiativa comunistă 
tn bue sâ fie exemplu de elan 
și abnegație.

Raportată la situația jude
țul' i nostru, ale cărui reali- 
t; ți Impun o campanie efec
tiv susținută, acțiunea de al
fabetizare impune i rediata 
activizare a comitetelor de 
Coordonare dela județ până 
la ultima unitate administra
tivă, alcătuite dii reprezen
tanții sindi~at'jlui î ivățătorilor, 
ai organizațiilor de ma«să și 
ai organelor administrative, cu 
Contribuția voluntară a inte
lectualilor progresiști, con- 
știerți de dato ia ce le re
vine în această muncă de 
bch'dare, a neștiinței decarte.în 

vire Ir(*  de Imperialismul asie 
rican, al guvernului italian.

In f unlea ministerului de ia- 
lerns a rămas tot asasinul Scelba, 
car*  a dat ordin să se trag*  m 
mitralierile tn greviști, iar la ex
terne a rămas Sforzu pentru a 
continua politica sa de bAdat*  
a loteieselor naționale ale Italiei, 
fata de imperialismul arglo- 
amerban.

Includerea in guvern a socia
liștilor de dreapta in frunte ea 
Saragat. n’are alt scop, d»cât a 
creia diversiune ș' confuzie la 
rândurile poporului italian.

Desființarea
raționalizării artico
lelor alimentare și 
industriale în URS8

MOSCOVA. 15 (Rador) 
Azi noapte postul de Radio 
Moscova a transmis hotărirea 
Consiliului de Miniștri al U 
R. S. S. și a Comite tulul 
Central al Parlidului Comu
nist (bolșevic) din Uniunea 
S ivieticâ, privitoare la reforma 
mon< tară și desființarea rațio
nalizăm ariicolelor alimentare 
și ird ist'iale.

«Di ti ti*

SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R.

imediată
lumea orașelor și satelornoastr»

Astfel învățătorii din jude
țul nostru vor preda 2 ore p« 
Săptămână volun’ar, la cursu
rile de alfabetizare, d mon- 
st ând partkioarea lor patrio
tică ii această acțiune menită 
sâ fa că cinste corpului re
spectiv.

Pornită la realizări Imedia
te, campania de alfabetizare, 
dâ primele roade la Dera, 
undi au luat ființă până In 
pn-zent cursuri la Reg 3 
Trans. șl Grăniceri, la Peni
tenciar, Școala Primară, Li
ceul Industria) și in județ la 
Petroșeni și Hațeg.

Încep t care trtbue stărui
tor lărgit pentru a Cuprinde 
in întregirie j.dițul cu toate 
deficiențele lui, care trebuesc 
eliminate printr’o muncă con
știentă, dusă cu acea respon
sabilitate care caracterizează 
Climatul democrației noastre 
populare, hotărît pornită pe 
drumul lua înos al socialis
mului, Mihall Mlhuțescu

Județului Huutdo.ra Deva 797—1947.
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