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BUN VENIT SOLILOR
popoarelor Jugoslaviei

prlmr-ște 
mândrit 

guverna- 
având în

Țara întreaga 
oh deosebite 
vizita dt legației 
mentale iugoslave, 
frunte pe mareșalul los f Broz
Tl'o, președintele de consiliu 
al Repub leii Federative ve
cine, eroul și conducătorul 
hjpteî de eliberare a patriei 
sale, întruchipând mărețele In- 
f ptiiiri ale construcției nouli 
] ’guslavli, ale cărui popoare 
privesc cu sinceră prietenie 
realizările regimului nostru 
popular.

Adânca admirație cu care 
ponorul nostru privește marile 
realizări djn țara vecină, este 
î i totul justificată de faptul, 
că în năd<-jdile acestuia ră
mâne luminoasă perspectiva 
acelorași înfăptuiri de mâine 
din țara noast'ă, realizate în 
condițiile propășirii noastre 
Ltorice.

J istificând și sentimentul 
de firească dragoste de care 
este legata legendara figură a 
Mareșalului Tito, cunoscut po
porului nostru ca animatorul 
patriei fedeite a popoarelor 
Jogoslave, pornite dâ z pe 
diurnul realizării socialismu
lui.

Prietenia poporului nostru 
cu popoarele vecine ale nouii 
J'jgoslavii, este astăzi verifi
cată în împrejurări în care 
sprijmul acestora a fost pen
tru ța<"a noastră în totul pre
cumpănitor, alât în apărarea 
cauzei drepte a poporului 
nostru la Conferința de Pace, 
ca șt in impasul in Care s’a 
găsit țara noastră după anii 
de război și secetă, când a- 
jutorul jugosiav în porumb și 
giâu a contribuit substanțial 
la ameliorarea criticei situații, 
demonstrând care sunt prie
tenii poporului nostru tocmai

po 
ex 

ai 
lup-

în momentele lui de restriște. 
Figura eroică a eliberato

rului Jugoslavlei și a condu 
Căioruiul popoarelor ei re un 
drum nou de uriașe b.făptuiri
— Mareșalul losif Broz Tito
— rămâne lt gală de lupta 
hotărâtă a pop, arelor acestei 
țări, alături de celelalta 
poare pașnice împotriva 
pansloniștllor Instigatori 
unul nou răzbel, cărora
tătorul dârz pentru pace și 
libertate le da răspunsul cel 
mai indicat: „tiotărîrea no
astră fermă de a apăra pâ ă 
la ultima picătură de sânge 
Ceea ce am cucerit, tenacita 
tea noastră, dorința noast ă 
de pace și muncă, acestea 
singure pot să facă ineficace 
toate planurile imperialiștilor 
și instigatorilor la război", 
perspectivă menită să spul
bere speranțele acestora de 
a impudica munca popoare
lor pașnice piin instigările lor 
pline de ură împotriva clasei 
muncitoare, pornită să reali- 
zeze în țările din Sud-Estul 
Europei societatea socialistă 
a omului elib rat.

Pe acest drum al apărării 
Cu dârzenie a cuceririlor regi
mului nostru popular, alături 
de vecinii noștri și uniți în 
lagărul antiimperlalist și de- 
mocatic ai luptătorilor pentru 
pace și progres, poporul în
treg salută în mareșalul Tito 
pe apărătorul neînfricat al 
aceleiași cwze și pe marele 
nostru prieten.

T ăiască mareșalul losif 
Broz Tito, făuritorul nouei 
Jognslavii, marele prieten al 
poporului român:

Trăiască prietenia dintre 
popoarele român și jugosiav, 
înfrățite pe drumul comun ăi 
socialismului!

i
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liii în Siii-M Eurouoi s? tlîWe pitea
a declarat Mareșalul Tito, răspunzând cuvântului de bun venit adresat 

delegației jugoslave de dr. Petru Gpoza
Entuziasta primire făcută înalț lor oaspeți la sosirea lor în Capitală

M ercurl 1» orele 13. a sosit in Capitală cu un tren spe
cia), deleg*!!» guvernului ji goslav, având in frunte pe Mareșalul 
Ioslf B'oz Tito.

In G«ra M'g ș aia Mareșalul 
Tito a fost inâ opinat de mem
brii Guvernului in frunte cu dl. 
Dr, P.tru G oza, de reprezen
tanții corpului diplomatic, nume-

denței naționale, energia cu ■ ,.e 
mergeți [ie ealea recon tru- ției 
și consolidai ii ieconoiiiice în a- 
voarea poporului muncitor, e e 
pentru noi [Un inuenm pe diu
rnul desvoltaiii democrației noa 
sțre.

Popoarele noastre incrg ma
na in mâna eliberate din ra« 
soarea de 'ier a imperi Lsme- 
lor care zadarnic uzează d< ' an 
țaj, intimidări (,i amenințări

au făcut fa>lților oasprți soli ai 
poporului jugnslsv vecn $1 prie
ten, o entuziastă ți caldă mani
festație de simpatie.

Coborând din vagon tn timp 
ce muz cile Intonau imnurile

Venale ale celor do”ă țări Ma
reșalul Tito a fost Întâmpinat de 
I prim-ministru Dr. P-tru Groza 
'upă care cei doi prim miniștri 

■ u trecut In revistă cimpatia 
le onoare ce s<* af a pe peron.

Luând cuvântul, d, Dr. Pelr 
^roza a rostit următoarea 
ântare de bun sosit.

DOMNULE MAREȘAL
AvcnT iriarb bucuriie să Vă

■edem în mijlocul nostru și fft 
ă uram bun venit în 'Capitila; 
tomâniei.

Bucuria noastră a celor pe- 
:enți aici, se contopește cu bn- 
.uria întregului popor român 
care a urmărit cu admir ție lu

MAREȘALUL TITO Pta eioica a popoareloi' din Ju- 
goslavia pentru libera,e și pro
gres și care , iive;te eu 'dragon 
ste și admirație pe legendarul 
mareșal Tito. ((Aplauze freneti
ce, urale. Mulțimea scandează 
Ti-TO!

• Prietenia dintre poporul ro
mân și popoarele din Jugosla- 
via nouă este o realitate ție, ' 
izvorâtă din sentimentele și con 
vingerea celor ilouă popoare 
ale noastre. Lupta pe cere ați 
dus-o pentru sdrobirea fascisl 
mului și rcacțiunii, pentru cuce 
rirea și consolidarea indepen-

CD-

ra-

roase personalități din viața p° 
litlcă șl culturală precum și de 
un uriaș număr de crtsțenl care

O nouă mobilizare a potențialului 
industriei siderurgice din țară 

Muncitorii uzinelor T. N. C. au câștigat drapelul producției în prima întrecere 
patriotică din Siderurgie

Datontă planurilor de producție, în siderurgie s’a realizat 82% din producția medie 
Normele nouei întreceri patriotice.

D. Dr. PETRU GROZA 
pentru a frânge vei ța noas’n* 
de a ne apăra independența și 
suveranitatea.

Popoarele prietene din ațjtaa 
stă parte ,a Europei își ațăr si 
își construesc pa'.ea și indepen 
dența lor, strâns legate ri spri
jinite de Marea Uniune a So
vietelor, cea mai sigură cheză
șie a [păcii și prieteniei d.ti
tre popoare ((Aplauze și urale

(Continuare in pag. 4-a)

La do Iunie a .,c, în conferin 
ța dela Hunedoara, repilezentan 
ții sindicatelor dm industria 
iderurgică, dela I. M. S.-Hur.e 

d rara, U 0. R. și T,N,C, tiu ho, 
teirît începerea <un;ei întreceri 
I atriotice pentru M ărirea pro 
ducției în siderurgie, pe îa/a 
programelor de producție sta

bilite de Ministerul Industrțeț șt 
Comerțului, pentru perioada 1 
Iulie — pl Decembriie 1947. |

Ca urma e a eforturilor depu 
se m acest interval, muncitori
mea din 'siderurgie se prezin
tă acum cu următoarea si uație, 
în tone, ;a producției: :

In concluzie, programul de 
In proporde de 83 la srtă

FONTĂ OȚEL LAMINATE
Program Realizat 0//o Program Rca'iza1 °/o Program Realizat 0//o

IMS 17.600 14.403 82 17.200 14 460 84 13 240 12.260 93

TNC 7 500 7 379 98 1 21 600 20 423 95 16 600 14 236 86

UDR 37.000 25 685 74 72410 58 397 81 56 OtO 44 769 80

Total 62.600 47 467 84 93.220 111 210 8382 85 900 71.265 8296

fonta, 142,53 la sută, li oțel și 
129,57 la sută, li laminate. I

Iar raportând medii prog
ramărilor de acum cu media lu 
nară din 1938, vedem că în a- 
ceste luni s’a atinfe 8/,56 la 
sută, la fentă, 811 li sută, la 
oțel și 72,74 laisută, la laminate 
— în linii generale, față de 
1938 realizându-se un procent 
de 82 la sută.

Trebue știut însp că pentru 
obținerea cifrelor de mai sus

i. Rusneac

(Continuare în pag. 3-«

ȘCOLILE DIN TARA■ ■
vor lua vacanță la 23 Dec

încep alegerile pentru 
judccâtera» populara

S’ar crede la prima privire 
ia realizarea a 83 la :ut-l, din 
p.ogramul de producți ■ nu ar 
constitui un succes cl mu, ic.o- 
itor din s du urgie, tăcând î - 

: â o com,.arație a programă 
.dor dinaccazti pe,io da ?,i p.o 
ducția din Iun ie , rimei jumă- 
t iți a anului în cirs vo con
stata că in lunile cu program!

producție stabilit a fost realizat

producția a crescut 1 u 183,62 I 
la sută, fontă, 156 11 a. sutjj^ oțjel 
și 15o,71 la si.tJ la laminate. (

Și, comparând media iun. - 
ia din pericada cu progr .m cu 
media luna:ă a jirului 1946 .vcml 
constata și mai coi cret ur.a- 
rea producției. Ast.el, în peroi 
da cu program producția e te 
mai mare cu .173,11 la sută, a

BUCUREȘTI, 17 (Agerpre )j 
Ministerul Educației -N ț.onale 
aduce la cunoștința titlu or șco 
[ilor din țară că ivacanți Crâ 
chinului începe /în jeara zilei 
de 23 Decembrie, rtât pentru 
,școlile primare cât ri cele se 
cundare.

Elevii interni vor lua vacan 
ța 'cu 13 zile mai devreme/

Vineri, 19 Decemvrie a. c. în 
jud. Hunedoara încep .alegerile 
pentru judecătorii populari. Eve
niment de o importanță deose
bită, tl este așteptat de oame
nii muncii cu o vădită și îndrep
tățită bucurie și nerăbdare. Pen- 
trucă introducerea elementului 
popular în justiție vine să pună 
capăt unei stări care nu mal putea 
să dăiune si unor metode si 
practici demult depășite de con
cepțiile noui care stau Ia baza 
regimului nostru de democrație 
populară

Pentru a împiedica pătrunde
rea în justiție a elementelor ex
ploatatoare sau dubioase, legiui
torul a prevăzut că aceștia nu 
vor avea dreptul de a fi aleși. 
Sarcina aplicării acestui princi
piu revine insă salariaților. De-

aceea, aotul alegerii trebue să 
fie pentru oamenii muncii mo
ment de mobilizare generală de 
atenție și vigilență trează și în 
zscită.

Trebuesc aleși oameni care se 
bucură de încrederea massel r, 
care prezintă garanția că vor «ti 
să Împartă dreptatea așa cum 
cere voința poporului muac tor.

In jud, nostru alegerile se vor 
desfășura pe etape, în prima 
etapă, — dela 19—21 Decem
vrie — având loc alegeri în ur
mătoarele localități:

In 19 Decemvrie: Deva, Si- 
merfa, Certej și Vălișoara;

20 Decemvrie: Brad, Buceș șl 
Băița și,

21 Decemvrie: Dobra, Roș- 
cani șl Lăpuglul Inferior,
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Grija stalinistă pentru slujitorii cu turii IOpiniaomuluide pe stradă

< lașele stâpânitoare din ță
rile capitaliste care dețin mlmăi 
ni)e lor frate ziarele și tipogra 
fiile, ed/țui-ițe și ca,ele d- iro, 
du.ție cinematografică, 'teatra
le ?i inst>tuț.ile de știi ți, fu 
tea. a pe ziariști și arlijii, serii 
toi' £i savanți să slujea^oă finet 
resclor lor Și dat fiind că ma
rea majoritate a acestora nu 
au alte posibilități de a-și asi- 
gu a existența materială și sunt 
puși în fața alternativei: sau 
mo de foame, sau far, împetrt 
va conștiinței mele, icceace .1 
pla e pat onulti», capit li .ta- își 
ating scopul în cele mai mul e 
cazit.i

i ipsa de condițiunf materiale 
asigurate de care su e.ă sluj’.to- 
lii culturii cu excepț a numă
rului neînsem nat al celor cj au 
avere propri’ și care c iar fă
ră vreo pre.i ine jr.aterLlă sui.t 
gata să slujească interes/le bur 
gheziei, sileșt * pe creatorii de 
valo.i culturale să nu spună ți 
să nu creeze iceeac? vor dan i 
ci oeeace cere capitali, tul mo- 
nopolist. Și aceast n 1 1 o fa< e 
nu numai se vindu-se d; C i ce 
simt cu bună 'știință slugile ml 
pe ialismup'i, ci și cu aji to
rul unor mercenaii cari îri lo- 
i>nța de a-și asigura ci or ce 
preț existența zilnică, 'se vând 
capitalului. ;

Palidul bolșevic, puterea so 
vietica a căutat chiar din pri
mele gile jale existenții s le ă 
asigure oamenilor artă [și șt in 
ței astfel de Icondițiuni materia 
le încât aceșda |să poată cerceta 
și crea în chip liber., I că în pri 
mii ani dela Revoluția d n (d 
toinbiie, Lenin spune că în Ța 
ra Sovietelor învățătorul tre

buit? să he ridicaț la o s tuație 
pe care nu ț-o dai și nu i o [ ox 
fe da nici o ța ă capitalislii. A- 
ceasta indicație a mi Lenin a 
fost leailzat:* nu numai față de 
învățătoii, ci șl în priv nța tu
turor slujitorilor cukurii so
vietice.

Paifidul bol, ev ie și puter a 
sovietică au avut g.ljă ‘ă cie« 
ze toate icondițn nile materiale 
necesare arfiȚiloi si tavanț lory 
tutu, or sluj orilor culturii pen 
tiu siudi.ie, cerce a ie -i crea 
țiile lor, statul soviouc le a dat 
case de pdi.inA specLic, sta
țiuni climate;, ice in locur le ce
le mai pitorești, pemru o ih 
nă și recreație. Li s’a asigur, ț 
posibi.itatea de a lălători prin 
înt.eaga țară și în slrăinăt.te, 
pentru a suu.ia viaț , la f-ța lo
cului și a se inspira.

Savanților li se pun la înde 
mână minunate labo atoare, cu 
cele mai mode ne aparate iar 
pictorii și sculptorii au cele 
mai bune atelie.e. Există nume
roase școli care pe socof-ala 
statului formează tinerele a- 
lente pentru a deveni ar.i?ti 
de cinematograf și t> atru, | ic 
toii și muzicanți, litereț. și 
sculpto i de valoare. Ca să ne 
facem o icoană mai vi? a ci ea 
ce înseamnă grija ipe.itru oa
menii de cultură în L'niun a 'o 
vietică, este suficient să a ătăm 
că toți scriitorii, pictorii, ci ni 
pozitorii, savanții impreu ă cu 
soțiile șl copiii lor, pot să j e 
treacă in fiecare vară în casiei 
de odihnă, în nocali^ăți clima
terice, cei mai însemnați a'ir.t o 
ei având aict 'vilele for'prOp- 
i ii.

Daca un sc.i'tor sau un ajt 

creator me nev ie să lucreze 
un timp oarecire în'r’un loc 
mal izolat, prgi.'ilz ți le respc« 
tive ale acestora le pun la în 
de mâna camere s;iedil?în * 
sele de na.ie pe Cnî ele 
]e au tocmai in i ceet scop. Sau 
da ă un artist siu un om <le 
știință are jicvole #ă lucreze, 
un (irnp rnui îndelungat h o- 
pera sa el ;nu e st m,enit în a- 
eest Săs.iinj de ,preocupăm» 
t.aiului, E d subvenționat, ut 
sumele neve,a e di.i io dările 
speci' e ale organizației trei- 
tju.c di.i cuc tace p re.

Una din cele mai impo tun • 
earacferisiiJ ale Revoluției dn 
Octomb ie constă m .a tul ră 
ea, nu numii -a ■ t e-cut ped rit 
p.ima d >tă m istor e [ uterva de 
stat în num le ni-isselor munci 
toa e, a aoes.ea să-j poi ă 
liotă.î ele înșile ,-oarta, tinere 
de exploatatoi.l, ino?ieri i ca 
pitaliști, ci a c ert tuțuror ce
lor ce muncesc condiții d via
ță omenești. Aceste favorabile 
condițiuni de 1 ai, neapăsate de 
grija pmtru pâinea zl ică, n- 
scamnă pentru slujitorii vultu
rii qă munca ț >r ere torre știi' 
țifică sau a tist că este elibe
rată de consir'.ngerca uiate fa 
lă, că libera lor creațiune i u 
cunoaște nici o piedică ci d:m 
pot ivă, este încurajată în to țe 
chipurile. (
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Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI NOI“

Faptul depășește desigur 
cotidianul și este de natură 
să ne rețină atențiunea.

Este vorba de un afiș, 
al unui ansamblu de artă 
și cultură care anunță re
petarea programului său, 
ansamblu pe care dealtfel 
publicul nostru îl apreciază 
de îndelungat timp, atât în 
orașul nostru cât și în în 
tregul județ.

Pană aici nici o supă
rare, din contră.

Asociația respectivă a 
reușit să mobilizeze câte 
va talente cu care încearcă 
să se afirme pe linia cul
turală artistică în Deva.

De aici începe nenorocirea.
Când îl ridici pe om și i 

creezi oarecare platformă, 
omul, sau mai bine zis oa 
menii pierd simțul echili
brului, uită că trăesc cu 
picioarele pe pământ și în
cep să plutească.

Modestia cu care eram 
învățați să i privim și prin 
care își câștigaseră sim 
patia publicului, s’a trane 
format într’un sentiment 
de jenă și adâncă nedu
merire.

Titlurile academice, sau 
oricare alte titluri ale mun

citorilor manuali și intelei 
tuali sunt acele consfin
țite prin muncă.

Intr’un regim de demo 
crație populară ca cel al 
nostru, anumite titulaturi 
care nu corespund reali
tății par un anacronism, 
chiar dacă ar fi îndreptățite 
de calități în vre o direcție 
oarecare, artistică bunăosrâ

Desigur sindicatele tre 
bue să aibă o părere lo 
această direcție șiun punct 
de vedere asupra „tenori
lor de operă „sopranelor 
de operă“, „tenorilor dela 
radio București1' și chiar 
asupra celor care se inti
tulează oricum în cadrul 
artei coreografice.

In ce I privește pe „sim
paticul11 Miluță, dela Tea
trul Național din Cluj, este 
cazul să i se reamintească 
— oricât ar fi de dureros- 
că nu e bine să insiste atât 
de mult asupra acelui „de 
la11... deoarece publicul ișl 
va reaminti desigur moți 
vele care au determinat 
Teatrul Național din Cluj, 
să facă din el un „fost“...

Mai multă modestie, iu- 
biții mei, nu v’ar putea 
strica spectator

Morala proletară se desvoltă 
și prinde rădăcini tot mai largi 
în massele muncitoare, tocmai 
în lupta împouiva oricărei ex 
ploatări a omului de către om 
și în lupta pentiu liaerar<a u 
fkt :ască a celor ce muncese 
din captivitatea concepțiilor bur 
gheze asupra liormilar de con
viețui e între oameni.

In socieța.ea Capi.alistă, ac- 
tirifatea p.oducjva a oamet.i- 
Jpr nu este și nd poate fi m- 
mânunchi-tă inti’un e.ort ini- 
tar, corespunzând in.ere.elor 
genei ale ale societății. Ea de
curge în mod cu t ,tul anarhic, 
depinzând de concurența săl
batecă între diferiții capi.aji.tl 
sau diferitele grupe de capi- 
țahști, în luptă pentru Un pro 
fit cât mai muie. <

Astfel de relații sociale tind 
să îmădăcineze în su,l t 1 oa 
menilor un egoism feroce o 
cruntă nepăsare față de soarta 
semenilor, ca și pornirea de a 
calea în picioaie sau d« a smuj 
ge dela semeni tot ce nu e „J 
tău”. ....,

In scuerile sale ,Lenin lămu
rește în chip deosebit de lu
minos mecanismul de voltării a- 
cestui egoism, socîtta.ea bur
gheză spune el, „este bazată 
pe piincipiul că sau tu jefui* 
iești pe altul, sau altul te j fu- 
iește p.e tine sau tu muncești 
pentru altul, sau el pe itru 
tine, sau. ești stăpâr.i- 
toi de sclavi, sau ești sclav.

Dacă eu îmi am gospo.ă ia 
pe petecul acesta de pământ, 
puțin îmi pasă de ce LilțiJ Dacă 
cei aiți vor flămânzi, cu af it 
mai bine, am să-mi v.-.nd gr ul 
mai scump. Dacă-mi fim siaj, 
bulița mea 'ca medic, ca 'ngi. er, 
profesor, funcționar, puț n în.î 
pasă de ceilalți. Poate că făcâ â 
pe plac, intrând sub piele ce
lor bogați și puternici îmi von 
păstra locșorul, ba pof te chiar

PROBLEME IDEOLOGICE

Morala Proletară a Partidului Proletariatului
voiu răzbi voiu intra și ea în 
tagma burghezilor”.

Statul capi al.st, îndepărtă :d 
massele muncitoare deD eoni 
ducerea treburilor obștești, se 
silește și el să lmpied.ee în 
oamenii muncii desvoitire i can- 
știmței unor interese ,argi ine 
uite să lege intre ei miboa • 
de oameni. Ei caută să îestrân 
gă oiizontul oame.iil.r muncii 
și să-l impingă spre interese e- 
goiste.

Încă acum 3oo de ani în e- 
poca în ca.e burghezii era o 
clasă progresistă tilcsoful en
glez Hobbes, formulând con
cepția burgheză asupra i el ți- 
lor dintre oameni, spunea că 
societatea e o arenă a luptei 
tuturor împotriva tuțuror, și că 
„om față de om e te lup”.

In vederea acestui ,af și a- 
cestor măceluri, morala bur-, 
gheză bazată pe ura de oa
meni, desvoltă cu tot di .adin-i 
sul resturile bestiale di.a con
știința oamen.lor până ii pro 
porții monstruoase istâr.iind o 
ură fratricidă pe cât de neîm
păcată pe atât de absurdă în
tre, naționalități, popoare, ra-ie.

„... șovinismul național și de 
raâsă — spune St .lin, - este 
o rămășiță a moravurilor ba
zate pe ura împotriva omului 
ce caracterizau perioada eani- 
balismu.ui. Antisemitismul, for 
ma cea mai extremă a șovinis
mului de rassă este cea mai 
piimejdioasă rămă^ță a cani
balismului”.

Pentru capitalism totul, - 
omul cinstea și demnitatea lui- 
femeia fie că este vorba de 
«oția marelui capitalist, f e de 
prostituata săracă din colțul 
străzii' și însăși patria, nu sunt

de Sorin Toma

11
dacât o marfă, care se poate 
vinde și cumpăra pe bai.i.

Burghezia tace maie caz de 
individua..ism și de ind-vidUali- 
tate afirmând că uacalismul 
dl.,t ug« indivmuajta e . In rea 
Utate Burghezia i? p.i ă de d.S 
preț fața de indi.idual titea o- 
menească care e cîdcaLă în pi- 
doa'e când e vorba de mem- 
b,ii claselor exploatate și per
vertită din fragedă '.inerețe 
când e vorba ce membrii cla
selor exp[catitoare.

La nenumăraj oameni, do'.'ft 
reci de ani Ue t aiu în socie^ 
tatea burgheză sunt dest 1 ca 
să omoa.e în ici orice entu
ziasm, orice desinteresare ta 
chiar orice nădejde și dorință 
de viață. Mai mult tldur, mo
rala burghe-ă /.chil de^ce per
sonalitatea umană- Ea tinde să 
molipsească mtmeito inipa :,i I 
celelalte pături mu ci o-ra de 
toate vi-iile capital.știlor și sâ 
desvo'te la ocunerii muncii jos
nice despiinderi de sclavism 
61ugărai.ia, ipocrizia, i nea chiu 
Iul, necinstei., furtul, alcoolis
mul, c. ima.

In ultimul film a ’.tu Ciiaplin 
,/\L Ve doux” aspru rondam 
nat de mo rjiștii în sluj a trus 
turilor 'marele cinematografist a 
merican smulge fără cruțne 
vălul de pe „vi t'Jțile” care au 
Căutare în lumea burgheză

Prin gura lui Verdoux, Cliap 
Itn acuză nu inumai pe Hlfier 
și Mussolini, ici și; pe aspir to ii 
de astăzi la războiul atomic.

Cât despre morali ofi ia'ă 
a așa ziselor democrați occi
dentale, întreaga omenire se 

convinge pe zi ce trece tot 
mal mult că ea nu se deose
bește întru ci nic de a lui 1 .it- 
ler decât prin ipociiJa ci. Mo
rala trusturilor eliberează și ea 
pe capitaliști de conștiință, Un 
filosof ame.ican foarte ia mo
dă Dawey își asigură astîel 
stăpânii că nu există al.ă lege 
mo.ală decât succesul. Cu con 
diția să ai ^ucces, totul; este [pe 
mis. Poți să înfometezi m»lica 
ne de oameni în țările a că
ror regim iiu-ți pla;e p ți să 
măcelă eșt» femei și copii în 
inassă folosind șp ți” — to.ul 
e să ai succes. Iar succesul 
stăpânii trusturilor .1 măsea.ă 
fără ajutorul lilosofdor „mora
liști”: în dola.i.

In România, burghezia nu 
are nici măcar meritai de a A 
condus o adâncă și mare re
voluție popula.ă, care să fi cu 
rățat cât de cât din uriașul 
gunoi moral lăsat de vremurile 
iobăgie! și ale jugului turcesc.

Dealungul anilor, massele și- 
au putut da seama de corupția 
adâncă din sânul partidelor 
burghezo-moșierimii din Româ
nia și din sânul social-democra 
ției de d.eaptt Procesul co.i- 
ducătoiilor P.N.Ț. a iupt însă 
ultima mască depe „multi ome 
nie” a unui 11 e Lazăr, sau de 
pe „naționalismul” unui Iuliu 
Maniu, destăiu nd ultima fa.ă 
a descompuneai morale bur- 
ghezo-moșiereșți; trădarea de 
țară și spionajul.

•

Marea Revoluție Soc iliiță 
din Octombrie, deschizând o 
nouă eră a istoriei universale 
a dat și imoralei burgheze o 
lovitură de moarte. Cu fiece 

an de existență a Statului So 
vletic, în câți omenirii se < 
dică, tot mai puternic șl mai 
pfin, un nou ideal moral In
comparabil mai înalt idecât j I 
nicele principii imorale ale soce 
tățiior baza.e pe vxploatar»: 
Mo an comuflU.ă

Desființarea proprietăț i ca- 
pifaăste asup a mijloacelor i.e , 
producție și a exploatării o- j 
inului de către pm, făcmd cu J 
neputință realizarea „binelui’ 
individual prin .ăul și ne oro . 
rea semer.iior, a uisfrus bazee 
materiale ale desb.narn ’;;i ure. 
intre oameni Pro rietatea sj ci i 
listă asupra mijloacelor de pio 
ducție pune ea tuturor rcsu.se 
lor țării și a tu.uror energl b 
omeneai în slujba interesul i 
obștesc confo m unui pla i ; e 
ne.al, ca și faptul ca mussel 
largi muncitoare, pârtie pând a 
conduce ea titului, învață 
cunoască și să înfăptuiască - 
cest interes geiveral, țspube a 
neîncetat vechile, ănășițe e 
egoismului uid v d a) cu t'ă ă 
turile bestia;et moștenite dela : <• 
cietatea capitalistă Dispare <x . 
tradicția, milenaiă dintre in e 
resul Individual și cel „gene
ral”, bunâstanea șl progres t 
fiecăruia depinde în societate 
socialistă de bunăstarea ^i fyro 
greșul tuturor, de bvnăstaiea, i 
progresul societății întregi,, t 
Statului în locul vechi lui < - 
goism se întădăcinea ă legături 
de solida itafe de . impitie e 
iubire plină de abnegație i.j e 
oamenfi care muncesc și Ijpfi 
pentru acelaș scop.

Una din trăsăturile tsenj It 
ale moralei comuniste a Omu
lui sovietic este atitudinei g< s 
podărească plină de grijă i 
de dragoste, față de proprie. 
Coatia u are îa pag. 3»a col 1

lmpied.ee
rcsu.se


ZORI NOI 3

0 nouă mobilizare a potențialului
ioduHtriei Hiderui-giee din

(Urmare din pag. 1)

Comemorarea zilei de 13 Decemvrie
înjudet V

muncitorimea acestor uzine (a 
avut de dus o adevărată ți a- 
^rigă bătilie. A IrebuL luptaț 
«ti lipsuri și greul# ț! mari.

Pent u exempli.icare, vom 
«nume a numai o iparțe și înj 
mare, a lipsurilor și graifăților 
«u ca.e s’a dus lupta h 1- M. 
V Hunedoa a: lipsa de lărăinî 
ri refractare, pentru < țe la rial 
5. Al. și jurnale, de fier vechilii 
șarjabil, funcționarea defect oi

a gazogenelor din 1 psa mar< 
talelor de îăcire, iele O lipsă 
•arca lovit mult desvotarea ți 
«rttii mare a producției a fostj 
mâna de luc u în s-peciil1. a muni 
«h<>; ilor cu practică, prceumf 
ș» nevoia unui oozs de, o cal jatc, 
■mai bună. j '

Cunoscând ace t lipsuri iți 
greutăți și analizând obiectiv1 
condițiile de mumă ’e acum cu 
<x le di 1 1938, câi d incompara 
toii, erau mai bune, vedem că 
realizările cu care se prezi tă, 
azi metilurghtii din siderur- 
jție con tituie într’adevăr o vic
torie însemnată.

Factori și metode noui în 
politica economiei noastre
Toate acestea însă nu ar li 

tost posibile dacă jn politica 
•economiei noastre nu ar li in- 
terve..ii lac.ori noui, dacă n i i 
e’ar fi introdus noui practici del 
•muncă.

Pi imul factor în mă irea 
pioducției în industria tiderur 
jfică îl ccnstitue veni ea ov. Gli 
Gheoighiu-Dej, Secretarul Ge
neral ai Pait>di.lui Comunist,Rq 
mân în fruntea Ministerului In- 
dust iei și Comerțului, care 
după ce a făcut o di .e în a-

— Urmare din pag. 2 — 
ițea socialistă, față <le avutul po- 
po.ului de a cărui păstra.e șl 
desvo.ta.e depinde m.Joriiea iu 
tu ror și a fiecăruia. ț

Mo.aia comuni-t1 Ieste Uio- 
rs’la omului liuer — lioer de 
orice exploatare și de orice a« 
sup.ire. Atitudinea ac.stJ cm 
țața de muncă iest și ea ati
tudinea unui om Iu er c^re șue 
di muncește numai pentru el 
pent.u lamuia lui, pe.itru se
menii lui. Este o abtud.ne crea 
tciare în muncă pe cire omul 
sovietic o conside ă ca o el.es 
tkine de cinste ,și de glorie. 
Cat de lăspândi.ă este acea
stă concepție la omul sovietic 
ne oi arată proporțiile uriașe, 
luate de ’întreceiea socialistă 
de mișcarea st»hanovistă, de 
noua mișcare a mUi.c'to.i^r, 
ca-.re-și alcătuiesc planuri .ndi- 
vlduale de muncă în cadrul pla 
nului cincinal general, ca și de 
imensul număr de Eroi ai Muu' 
«fa Socialiste.

Odată cu desființarea Clise
lor exploatatoare dispar Oi seriei 
de cont adicții sociale moștenite 
dela socict.tea capitalistă.

Dispar contradicțiile de in
terese mai mult lehiar, — dis
par treptat deosebirile de fel 
de viață, del nivel cu.tural ți de 
mentalitate între munciț ari ți 
țărani, între muncitorii manuali 
și cei intelectuali. '

Mulțumită înlăturării inegali 
lății sociale dintre bărbat și femeie 
disp ;re prostituția, dispare orice ur« 
mă a mentalității de sclav la femei 
Femeile devin un puternic fac 
tor de progres în so.ietate.

Și însfârșit, odată cu altei 
«amășițe bestiale dispar țși a- 
C'• rimijîțe a'e cin balismului 
de care vorbea SfaHn : ura1 între 
naționalități și între rasse.

(Va urma) 

cest sector, a urmărit Indcaproa 
pe organizarea producției ;ș| 
controlul ei în cadrul programu, 
lui elaborat pe lvaza Propuneri-' 
lor făcute de Partidul ( o mu 
nist Român.

Un al doilea facțor de impor-i 
tanță la fel de ina e este ne
prețuitul ajutor fiăț-sc dat țării 
noastre de marea .pieței.jă și 
vedi.ă Uniunea Sovietică.

Am piimit din UR->S impor 
tante caii i ați de cocs, cărbune 
fier, fontă de oțelărie, cărămi
dă refractară, oale de graiit, 
etc., necesare industriei noa
stre siderurgice.

Colaborarea strânsă și tot 
mai desvoitată între muncitori,șj 
technicieni mai cu seamă in 
pe.ibada întrecerilor patr.otice, 
a fost un alt fac or căruia i sq 
datoresc realizările de până a- 
sțăzi.

Drapelul producției
Ca în orice întrecere or

ganizata, unul din concurențî 
trebu-e să fie câștigătorul cur
sei, să obțină p. lemiuh In cazul 
de față, p -emiul, — un tteagl 
al producției dat 'dfe Uniunea. 
Sindicatelor Me alo Chimice — 
a revenit muncitorilor dela uzi
nele T.N.C., Induzt de Stat 
din Hunedoara situâridu-se ui 
locul 2. ,

Festivitatea lumânării premiu 
lui a avut foc Luni 13 Decem
brie a. c. la uzinele din Fe.d’i 
nand jud. Seve.i.i, în preze ița 
reprezentanților C. G. M., a 
reprezentanților sindica eior și 
delegațijor de muncitori Li 1 în
treprinderile concure ite, o.i 'a- 
Htăților 'civile și m.litare din 
Lugoj, muncitorimii și popula 
ției locale, cțc.

Gerul uscat și tăios din cau
za Vântului tiu a împiedecat pe 
cei adunați în hala Lm noare-, 
lor să-și 'manifeste entuziasmul 
și hotă.îrqa de a mu cii și pe 
mai depaite pentru mă irea 
producției, cu eforturi mereu 
rrțai mari.

Rând pe rând, s’au perin
dat la tribună, tov. C. Koiban, 
președinte.e sindicatului diit 
Feidinand, îng. Claudian, vice
președintele Uniunii Metalo- 
Chimice, V. Filoreanu nn mbru 
în Comitetul Executiv al C. 
G.M, dd. prefe.t, al județ lui 
Severi.), comandant 1 gar.iizo i- 
nei Lugoj, Laureanu, dir. ge
neral al 'TNC, etc. elogi ni e- 
forturile depuse de metalurgi 
șt>i din siderurgie și descriind 
condițiunile grele în care s’a 
mriâșurat mrecerea în mun
că

Salutul mundioiilor re;ițeni 
a fost adus de tov. Munteanu, 
care anunța că muncitorii dela, 
UDR, provoacă la o nouă în

Acțiunea pentru sprijinirea copiilo 
din Orfelinatul Păclișa

Dintr’un lăudab 1 simțimânt 
de solidaritate cu opera de aj-
jufo.are a Apăr iii Patriotice 
din Deva, care depune o stiăda, 
nie consecventă pentru imbu ă- 
tățirea situației copi lor orfani 
din orfelinatul f ăcl’Șa, A. P d n

Săptămâna Cop tului la Hunedoara
In cadrul „Săptămânii Copiîu 

lului” comitetul național pentru 
ocrotirea copilului din plasa Hu 
nedoara a deschis o largă ac, 
pune bucurându se de spriiinul 
efectiv al organizațiilor demo
crate și populației tocale. 

trecere patriotică pe toț. fur- 
najștii, 1 imlinatorii, turnă o h 
de fontă și oțel din ța ă, ară 
tând cu la Re .i.a mu. cito li se 
afla în 'înt eceri patrio.ice în 
tre secții.

Sarcinile meta urglstihr 
dela I U. S — Hunedoara

Tov. Gh. Moldoveanu, în nu 
melc muncitorimii dela 1. M. 
S.-Hunedoara felicita pe câș 
tigătoiii drapelului după care 
schițează sarcinile cape t u it 
fața incțalu gi.tilor hun-doc 
ni:

— Întărirea autorității între
prinderilor de * tat și,

— Mă irea rent Abilității a e 
stor întreprinderi.

Primind provocarea redțe i- 
lor, la întrecere, tov. Moldo 
veanu a a ătri cu' munJ or i < e 
la 1 MS, Hunedoara sunt liota 
rîți ca la sfârâitul viii a ei în
treceri drapelul producției ifl 
fâlfâie pe uzinele lor.

Normele nouei întreceri 
patriotice

Raportul asupra desfășură
rii întrecerii patriotice și a re
zultatelor obți iute a fost fă t ț 
de tov. Boiangiu, din Con.i.e 
tul Executiv al Uniunii Metal >- 
Chimice.

Analizând rezultatele o' ținu
te, tov. 'Boiangiu prezintă un 
nou p ograin de piodu.,1.-, ca 
prima et pă de trei luni, sta. i 
liț de delegații sindic li și co 
mitetele de producț e dela 1 Ie
șita, T.N.C. și I,M,S,-Hunedoa
ra.

Pe b«za ac«9b»l program, d-la 
1 Ienuari?—3> Mirtie 1948 vor 
trebui realizate in tone :

Fontă
U.DR. 30 000
1 M S. 9 600
T.n C. 4.500

Oțel Laminate
49 90.1 36 180
10 800 4 400
12 690 9,763

la total, vor trebui produse
44 100 tone fontă, 72 390 tona 
oțel șl 54.283 tone laminate,

Aplauzele și lozincile cu ca 
re a lost întâmpinat no,ul pro 
gram, au exprimat voința și i.o 
tărîrca cu care munci.orii vor 
porni la realizarea lui, cooștien* 
ți că el trebue săi înslemne ,o 
desvoltare și mai mare ,a ej'o 
nomiei țării nou tre, pefbaza 'li
nei producții siderurg.ee mări 
te. .... '

Marți 16 Decembrie, în cad
rul Unei sărbătorești a lunari, 
drapelul producției câ t-gat ce 
muncitorii Uzinelor iT.N.C. a 
fost înmânat furnali jtilor dela 
Călan care prin eforturile loî 
au sfat până acum m.reu în 
fruntea producției 'siderurgiqe

X
Hunedoara a donat suma !de 
52.o2o lei.

Această samă repreziită co 
stul întreținerii pe două lam a ,8! 
copii orfani, inclusiv, în-ă.ță 
mintea și îmbrăcămintea neqe- 
sară.

Pentru lămurirea masselfcr\ 
asupra importanței acestei acțiu 
ni de oc.otire și sprij nire a, 
copilului, s’au ținut doiă confe
rințe, iar prin echipele de co
lectare ale U.F.A.R,-ul i s’au 
realizat cantități substai țiale de 
materiale, alimente cât și bani.

BRAD. — C»i ocazia come
morării celor 102 muncitori uciși 
la 13 Decembrie 1918 de cercu
rile reacționare care conduceau 
tara, fn orașul noatru a avut loc 
un mare meetlng la care a luat 
parte majoritatea popu'ațlei

Festivitatea a fod des h s& de 
tov, N, Șortea dup* care au 
voi bit deapre iosemri&tatea zilei. 
Tov. Nicolae Simedrea, președ. 
Sindicatului C.F R. și tov. Nico
lae lileș, din partea org locale 
a P.C.R. care a tn< hrlat apuLând 
intre ultele : „S* fim vrednici de 
lupta și jerifa eroilor cAzuțt la 
13 (decembrie 1918 p-ntiu tna 
rea cauzt a clasei muncitoare, 
a* apArflm și s* conso'idâm re
gimul de democrație popular* din 
țara noastră”,

Festivit-tea a fost comrdetată

înființări da farmaciilaîntreprinderi
BUCUREȘTI, ț6 (Agerpres) 

Pent.u a se vei.i in ajutorul a- 
sigu.aților din marile u.t eprin 
deci, Cassa Asigurărilor .'■oda
ie a intervenit și obținut de>. 
Ministerul Sănătății, aator.zați 
pent u înființarea de farmacii ia 
următoarele intreprni Ieri:: Di
stribuția, S.A.R.; telefoane, l, 
A.R. B așov, Uzi ele i e fier 
Hunedoara, Uzinele Dern a ta,

IMPORTANTE CREDITE 
vor fi acordate pentru țărani

BUCUREȘTI, ]6 (Agerpres)
Ministerul Agriculturii și Do 

meniiloi va depune pe b roarile 
Camerei un proect de lege 
pentru înființarea creutul-j agrî 
co). |

Anteproectul de lege în curs 
de elaborare, prevede că ere i- 
tele ce se vor acorda de către 
această instituție vor priv. pe 
proprietarii de păntâ ît ți von a- 
vea ca destinație numai îmbu 
nătăți ea gos;xxlariei țăiă..e t;

Salariile funcționarilor publici
și pensiile vor fi achitate cu 
începere de a 18 Dec. a. c.

BUCUREȘTI, 16 (Agerpres), 
In urma hutârîrei luate ce CcV 
misia de redresare economică 
și stabilizare mo.ietaiă Mi i- 
sferul Finanțelor a pus li dis
poziția instituțiilor publice su 
mele necesa e pentiu ca s larii 
le funcționarilor publici și pen 
siile să fie .achitate luna acea
sta cu începe.e dela 18 Decem
brie a. c.. i

In ceea ce privește pensiile 
pe lângă drepturile icuvenite 

știrTdin brad^ 
Duminecă a avut loc festivita

tea depunerii jurământului recru ■ 
ților din garnizoana B »d, festi
vitate care s’a desfășurat In 
curtea cazărmii, In Drezeoța d. 
general Hiralambie Bossle, a tu
turor au oritălllor, org •n'zațiilor 
șl a unul num- ros public

Convocare
Sindicatul Metalo-Chimic din 

Deva, aduce Ia cunoștință înem 
brilor săi că (sur.t .oblicați a 1 ja 
parte la adunarea genera.ă ce 
va avea loc în ziua de 13 De 
cembrie a. c., orele 1? în 1q 
calul sindicatului din Calea Ho 
ria, 2. /

cu un bogat program artietic da^ \ 
de cercul -RLUS al liceului ir 
dustrial de fel», executat de e 
leve sub conducerea tov. orei, - 
soare Paraschiv* dr. Ntc laesi i, 
directoarea liceului și Mia St. 
nescu.

•

Muncitorii și tcchnice.di ga» 
tierului C.F.R. care luc.tiză b 
construirea linsei Deva-Bradj 
au conenorai ina-.ucrul del i 1> 
Decembrie l1 18, în cadrul urnii 
ipunător meeting ți mt in kx.to 
lifatea Burueni.

In cuvântările ținute în fața 
celor pestel.ooo muncitori b'* 
evidențiat poht ca de oprima 
re a le^imurilor re-cț:o i. re și 
int.ar.igența cu care fo țele 
muncitorești și-au continuat Iu 
pta, pmiă la îniiângeiiej de,l- 
niiivă a dușn.anilor tă ș. cau
zarea deziderr telor sale-

Cluj, Tohanul Vechi Brașov, 5# 
Industria Opt.ca Română Bucu
rești-

Deasemeril s’a hotă ît dubi. - 
rea alocației de hrană la(matflți- 
nifățile Asigu arilor, repaitiza- 
rea de medicamente dispen» 
relor și plata Ipe.isi lor înainte 
de Să bători compozitorilor 
sculptorilor. t

Din banii acordați, sq von pș* 
tea procura unelte sau amelioa 
ra inventarul agricol.

Deasemenea eie. itul va în
curaja crescătoriile de păsări, a- 
nimale, viermi de mătise șii vxw 
putea servi pentru îmbunătă
țirea viilor și livezilor, pei tru 
orezării și Cultivarea plantelor 
texrile.

Autoritățile vor urmări ca 
ba iii să fie folooiți nu nai pcif 
tru scopul in care s’a aooidal 
împrumutul.

pentru luna în curs se vor i- 
chita diferențele rezultate din 
recalculare și neachit.te cor»- 
plect dela 15 August a. C.,

Primări* Orașului Reș. de Jud. 
Deva

Nr. 4112 din 22 Nov. 1947,

Publicatiune
Prlmăr’a orașului Deva d* ib 

chirie prin licitat e pub'lcă Res
taurantul Gării, Slr. Regele Fer- 
d nand

Licitația va avea loc tn 20 
Dec. 1947, ora 12 ta camera Nr. 
13 a Primiriei, cu prețul de stri
gare de 72 000 — l ei pe tm z da 
un en dela 1 lan. 1948, până la 
31 Dec 1948.

Caietul de sarcini poate fi v|- 
zut fn orele de serviciu, la Pri
mărie.

Licitația se va ține p« IâDgă 
respectarea dispnzițiunilor ari. 
88-110 din L C P.

Ofertele înuhise $1 s;g’late, se
parat plicul cu garanția de 5 Ia 
sută, se vor preda iu ș-dlnța Co- 
misiunli de licitație, la orele 12.

In caz de nereușită, a dona 11- 
ctLțle, va avea loa <n ziua da 
31 Dec. 1947, ora 12.

Primar. Secretar.

siderurg.ee
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Entuziasta primire făcută delegației Iugoslave
BOSBHEA MIW CA.SPM'TAI.A Situația Internațională

Urmare din l-a

entuziaste. Mulțimea fecandea 
41:: Sju-Un ! Ti to, (jlicor |ghu> 
Oej).

Vizita ipe care dvs nc-o 'face
ți, este (t> manifestare a 'priiet--, 
niei și solidar.taț i popoarelor 
noastre, este un prilej de țstrân 
gere și consoldiare a reiat lini
lor și legaturilor ce ue iu tLc 
atât mai mult. I i...'

Vă urăm din țoată irilnra: 
Uun Venit: '

Trăiască prietenia româno 
iugoslavă! ’ .....

Trăiască conductorul poporu 
lui jugoslav prieten, mareșalul 
i ito 1

Trăiască marele front pacifiu 
anV imperialist 'în frunte cu cp 
beratoarea topoarelor, Uniunea 
Sovietică 1

in aplauzele-și uratele entu
ziaste ale mulțimii, Mareșalul 
Tito a răspuns piinti'o alocuțiune 
•leclsrât d intre altele:

Cetățeni și cetățifine,
Jn numele 'guvernului și po

poarelor Jugosiaxiei aducem sa 
lutul călduros iși prie.cn.se ce
tățenilor Bucureștiului și tutu
ror cetățenilor români.

Noi am venit aici să înipli 
nini dorința popoarelor noa tre 
- poporul român și popoa e- 

lor jugoslave — ca să .întărim 
>i mai mult relațiunile pul ti 
ce, economi-ie și cultuiale ca
re există între aaesle popoare.

Aici, în Sud-Esful Europ.eț 
se clădește ipauea. Nu «se o 
întâmplare qă chiar în Sud-Ea 
tul Europei se cladeș'C ace.is ă 
pace. Popoarele cin aciejttă 
(târfe a Europei fără dcojebire 
slave sau fețe cai© nu sunt 
slave, sunt hoiărîie să-și dea mâ- 
iia ș« să pornească pe un drum 
mai bun, pentru clădirea păcii 
in lumea întreagă.

Intre Jugoslavta și Româ
nia n’au exLfat niciodată dife 
rențe mari. Acum, toate popoa 
rele jugoslave jșl poporul ro
mân își clădesc un viitor mai 
bun. Popoarele Jugoslaviei pri 
vesc cu încrederp sforțările po
porului român fin lupta pentru 
• pace trainică-

Problema schimburilor 
economice 

româno-maghiare 
întrevederea dintre mi
nistrul comerțului mag
hiar șl ministrul Româ

niei la Budapesta
BUDAPESTA. — Minis

trul Comerțului, D. Ronai, a 
primit pe ministrul României 
a Budapesta, tov. Ion Vințe, 
cu care a avut o întrevedere 
privitoare la problemele eco
nomice actuale care întere- 
Bează Ungaria și România.

J'A» ^&©î©l©s> 
a părăsit Londra

LONDRA. 17. V. M. Mo- 
lolov, ministrul de afaceri 
streine al Uniunii Sovietice a 
părăsit eri Londra plecând 
spre Moscova cu avionul 
Andrei Vâșin-ki și ceilalți 
membri ai delegației sovieti

Referindu-se la acorduri e in 
cheiafe de ijugoslavia cu țăr. <1 
vecine, mareșalul T ito a dțer 
claraf:: i .... '

Nu are .nimeni voe astăzi să 
ne impute că prin încheierea a 
cestor acorduri ’pericli ăm pa
cea. Noi ani suferit foarte mU.t 
și anii sângerat foarte mult și 
de aceea dorim să re iji.ăin țo 
pace trainică. Sunt sigurfc.i vonti 
reuși.

Trăiască popoarele român și 
iugoslav. Trăiască ace;,st i co 
lectivitate în frunte cu poporul 
sovietic și generalissintul sta- 
lin.

BUCUREȘTI, 17 (Agerpre )

POPULAȚIA U. R.S.S 
satisfăcută de noua reformă monetară

MOSCOVA 17. — In prima 
zi de comerț neraționaliz. t, vî( 
chile prețuri au io.t schimbate 
Magazinele au primit mărfuri 
la 15 Decembrie astfel uă fcunt 
aprovizionate din ămbui d nța.

Populația este foar'e sat s ă 
cuta de această ieformă. MUjtq 
persoane fac ctimpă ăt'i i Cu / 
moneta vech'e, ,care este ac- f 
ceptată în proporție dței 10 rublei 
la I. I. ’ ’ 1

La amiază primii cumpără 
tori care au sosit cu moneta

Negocierile comerciale 
româno cehoslovace
BUCUREȘTI 16 (Ager- 

pres). Ca urmare a tratative
lor duse de delegația română 
la Prsga. se află In Bucu 
rești o delegație economică a 
ministerului comerțului exte
rior cthoslovac, care nrgo- 
ciază Cu organele noastre de I 
resort î cheierea unui acord ' 
comercial pentru anul 1948, 
cât și elaborarea unui acord j 
economic de colaborare pen
tru mai mulți ani.

I

BUCUREȘTI. 16 (Ager- 
pres) lncadrându-și activita
tea în tendințele de progres 
economic urn ă it de condu
cătorii departamentelor eco
nomice societatea , S ivrom- 
petrol" și-a fixat DCntru 1948 
Un plan de foraj de 15.000 m.

Acest plan este de 5 ori 
mai mare decât cel de anul 
trecut.

In întreprinderile din Capitală 
au început alege >.e de asesori 
populari.

ce, au părăsit Londra in 9- 
celaș timp. Avionul cu M >lo- 
tov a sosit eri seară la Ber
lin. După o scurtă ședere în 
acest oraș, Molotov, si-a con
tinuat drumul spre Moscova. 

Ziarele do azi publică import 
fante articole in caip .urează 
bun sosit (eroului și lomlucăto 
rului războiului d,e eliberare* șJi 
al revoluției populare deinorrati 
ce a Jugoslaviei, 'Mareșalul Ti
to. ț

Ziarul „Scânteia", publică c- 
xfrase din Constituția Repubf- 
cel Federative Populare Jugos
lave, poeme di i poeții jugos^ 
slavi, închinate Mareșalului Ti
to precum, șl citate din discur
surile înaltului oaspete.

Deisenici i ziarul „Scânteia”, 
închină o pagină d.n niiml.irul 
de azi realizărilor din Ncua J.tt- 
goslavie.

I

l

nouă, au fost nimicitorii din fa
brici. i

Schimbarea vechii montele a 
începui la <toatc băncile ide Stat, 
Casele de |Ecoiioniii și l.i toate 
fabricile, azi dimineață.

Cu toate angajamentele luate de ministrul muncii 

«&i»estârâBe
în rândurile muncitorimii 
franceze continuă

PARIS 17. — In întreaga 
Franța s’au făcut arestări in 
rândurile muncitorilor .tare au 
participat la grevă, deși mim 
etrul Muncii Mayer, și a luat an 
gajamenful solemn în num|ele 
guvernului francez de a nu gând 
ționa pe greviști.

Federația muncitorilor din 
calea ferată anunță că peste 
2oo de muncitori din calea fa 
rată au fost arestați.

In regiunea Paris 43 func
ționari publici au fost concedia 
t*-

In semn de pro lest față ide 
aceste represalii muncitorii din 
calea ferată 'cfela Orenoble au

Știri Interne
Dela început ți pâră laptermiț 

nare, alegerile au deurs îr.tr’q 
atmosfe ă de entuziasm general 
alegătorii muncitori, technicieril 
și funcționari manifestând de
plina încredere în noua Re'for 
mă a Justiției. ’ . t

«
In spirfiui Muncii dela Agnita-, 
Botorca, o nouă brigadă Voluni 
tară U.T.M. va lucra la uistai 
larea conductei ide gaz metan 
din Cluj.

Lucrările programate pentru 
23 August vor fi terminate 
până la 1 Mai. .

*
Eri a început la Ministerul de 
Finanțe Conferința cu inspec o- 
rii vamali din întreaga țară.

Se va stabili în cidrul ace
stei conferințe situația mărfu
rilor întredepozita e în vămi de 
ani de zile, mărfuri 
rând vor fi redate 
economic.

*

BUCUREȘTI, 
preș) D R ka, ministrul co
merțului exterior cehoslovac, 
care actualmente se afiă la 
Moscova, unde a încheiat un

care în cu- 
circuituluî

i

16 (Ager-

Eșecul Conferinței de!a Londra
Conferința miniștrilor de ex

terne dela Londra și-a intnerupt 
Luni seara lucrările înainte 
a se ajunge la un acord in pio 
blema germana, fără să se ti. jeț 
ze data unei noui întruniri.

încă dela începutul desba:|e-ț 
rilor, când s’a constatat că de 
legația a n g I o « a in c r i ca n a 
urmarea să impună delegației 
sovietice punctul de vledere 
imperialist, eșecul conferinței a-, 
părea evident- Diesbaterile au 
arătat în mod clar că deleg țiilc 
apusene nu au urmărit I rin a- 
filudinea lor 'provocatoare de. ât 
zădărnicirea efoifurilor -ovieti 
ce de a ajunge la un acord i 
de a arunca asupra Idelegațiieî: 
sovietice răspunderea .asupra e 
șocurilor conferinței. ,

In problema Gerinai iei, dele 
gațiile anglo americane L’au 
acceptat instiiuirea unui guvern 
central si unitatea economică 
a Germaniei. Ele s’au opus ca 
tegoric ca o delegații: a Con
gresului Poporului German ă 
vie la Conferință pentruja și ex

organizat o grevă de protest 
de o |umătate de oră, iar mi
nerii din Levln, au refuzat să 
coboare in până ce mi
neri arestați nu vor fi puși în 
libertate.

Dțeasemeni la Marsita mtui 
ciforii au protestat împoț iva' a-t 
rpstărilor efectuate din ordi
nul guvJepnului.

La alcătuirea noului guvern, De Gasperi 
n’a respectat pre/ederile constituței

ROMA. 17. Cârd premie
rul Gasperi a prezentat eri

î

acord economic cu U R S.S., 
va sosi ’n curând la Bucu
rești pentru a semna acordul 
cu România.

•
BUCUREȘTI. 16 (Ager- 

pres). Căile Ferate Române 
dispun astăzi de o rezervă de 
700 locomotive.

*
In prezența dlor miniștri prof. 
Traian Săvulescu și Constmuri 
Agiu a avut loc eri, deschiderea 
Conferinței pe țaiă de cooido 
nare, a organelor technice (sec 
foarele agricol, silvic și veteri
nar) din Ministerul Agriculturii 
și Domeniilor.

*
Organele poliției aurului și 

devizelor din B.N.R. au desco
perit o casetă 'de fier îngropată 
înt.e două morminte la Cimiti-i 
rul Belu.

Caseta conține câteva sute 
de monete ide aur, 13.oooi franci 
elvețieni și l.ooo (dola i.

Vinovății au fost prestați. 

pune punctul de vedtere.
Delegația sovi<t<ă a <e ut 

așa cum doie f ' țoi/.rul oe» 
mau, unitatea ccuiomică a * 
maniei, demilitarizarea, luni- 
formarea indii frici de rflzb'W î» 
industrie de pa.e, cenazifi re» 
și democratizarea (jcrmaifei

Refuzul delegației amei ian» 
de a continua discuțiile «ii ide 
a folosi rnetodr umlau r.,le prniru 
lichidarea problema ge m: ne .. 
desvăl iif din nou tendința iti 
boinuă a cercurilor imperi. ji 
ste de peste ocean care | rin ,fl 
dârnicirea efoifu ilor ovi t.ie 
de a se ajunge la pn acord m 
chestiunea tratatului de p. ce cu 
Germania urmăresc mențaie o, 
unui permanent focar de iii 
boi în centrul Europei,

Acest refuz, ca și măsurii» 
luate do așa zisele piufeii aT 
pusene in zonele lor de f cuj w 
ție din Germania, dovede c 1n 
tenția pe care o au imperi 1 știi 
anglo-amerlcani și acoliții lor 

de a fă tra o Germarie Inan- 
stă milifaris'ă 'spre a o f ~îos1 
ca baza de atac îinpotiLa U 
niunii Sovietice în evenfual.ta 
tea unui nou război. ;

Desbaterile au scos în acela* 
timp in relief lup a delegtțfei 
sovietice pentru o pace dne ptj( 
și trainică și poziția sa jie liriri 
tă de apărare h drepturi! r pa 
poarelor fața de fetid! ți de sub 
jugare a cercurilor imperiali t» 
americane.

Întreaga vi: 6 asupra eșe cu
lui conferinței dela Londra cade 
în întregime pstipra d legați 
lor anglo americane repre/ie.i 
fante ale cercurilor război" o» 
imperialiste, care au urmărit M 
și provocat acest eșec.

noul guvern în fa(a Adunării 
Generale, deputății socialiști 
și comuniști au strigat „vor
bește vocea Americei' !

Secretarul general al Par
tidului Comunist Italian, Pai- 
miro Tcgliati, a acuzat pa 
Jasperi, că n’a resoectat pre
vederile constituției atunci, 
când a format actualul cabi
net. Nici președintele Nicola, 
n’a consultat pe toți șefii pa; 
tidelor, așa cum cere uzanța.

TELEGRAMA 

primită din partea lut 
Gneorghi Dimitrov 

de D.Dr. Petru Groza
BUCUREȘTI, i6 (Agerpres^ 

D. dr. Petru Groza președin
tele Consiliului de 'Minișt.i a 
primit din partea lui Gheorghl 
Dimitrov urmatoarca telegra 
mă:

Cele mai cordiale mulțumiri 
penti u felicitările și urăr.le prie 
tenești trimise cu ocazia vo
tării de către Marea Adunare 
Naționala a Conștiinței Ripu- 
blicei Bulgare Vă urăm dvs. 
personal, guvernului dvs. și po 
poiului român prieten, cel mai 
mare succes în lupta voastră co 
mună pe.it u pace ri libertate 
îinpot iva agresiunii imperi li 
ste și incendiatorilor lunui nou 
război.
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