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vietică a ratificat
Pace cu România

dio Moscova, a anunțat in
29 Ai g. a. c. că Prezidiumul.«eaia zile

Sovietului Suprem ci U. R. S. S. a ratificat 
Tratatul de Pace^cu Italia. ROMANIA, 
Ungaria, Bulgaria și Finlanda semnate la
Paris la 10 Februarie 1947
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Stabilizarea din 1947
este o stabilizare pe baza producției ra

ționale, a independenței naționale
SARCINILE regimului democrat și ale poporului 

român pentru consolidarea stabilizării
— Cuvântarea rostită de tov. Gh. GHEORGHIU-DEJ —

Situația din Grecia

Tov. Gheorgh Gheorghlu- 
Dej mmlstru! Industriei șl 
Comerțului și pieșcdlntelc 
Omisiunii Ministeriale de 
Redresare Economică și Sta
bilizare Mooctară a ținut la 
posturile noastre de Radio 
o cuvântare asupra reformei 
monetare.

După ce a făcut tabloul 
situației dinaintea stabiliză
rii, caracterizată pnnlr’un 
nivel scăzut de producție in- 
dustiială și agricolă, prin 
înf.ațle care a scăzut pute
rea de cumpărare a masse- 
lor populare favorizând pb 
speculanți tov. Gh Gheorg- 
hiu-Dij a arătat ce u’a fx- 
cut pentru a eși din această 
situație spunâad următoa
rele :

Analizând munca depusă 
p.-Litru realizarta măsurilor 
preconizate, se poate con
stata, că priotr’un efor t con
tinuu, prinți’<.< muncă de or
ganizare și sistematizare, prin 
musuii hotătite și susținite, 
prm pregăt rea cadrului le 
gal corespunzător și mal a- 
tes, prin prljinui muncita- 
rtmti ți țărănimii pe tărâ
mul prodr.cțl ), »’au putut 
crea in prima j' m taie a 
lunii August condițiuni fa
vorabile pentru a putea p ine 
Î13 aplicare una din cele mai 
importante dinți e măsurile 
do redresare econom că, a- 
nume „reforma monetară."

Noui cantități de orz sovietic au fost 
repartizate plășilor și primă
riilor din jud. Hunedoara

In urma sosirii unui 
transport de orz sovietic 
Oficiul Economic alju- 
dețul ri Hunedoara a re
partizat plășilor din re- 
g unile muntoase urmă
toarele cantități: Plasa 
Petroșeni 45 ooo kgr., 
Pul 15.000 kgr., Hațeg 
10.0C0 kgr., Sarmisege- 
tuza IO.coj kgr., Deva 
8000 kgr., Oră știe 5000 
kgr., Geaag’u 5000kgr., 
Ilia 6000 kgr., Dobra
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TOV. GH. GHEORGfUU DEJ

Prima condiț une a 
stabilizării: mărirea 

producției
Cari sunt aceste condlțiu- 

ni favorabile
In primul lâ.id mărirea 

producției.
Producția industrială a a- 

tins in curs. I lunii iulie ni
velul prevăzut pentru a f»ce

10000 kgr., Brad 10600 
kgr., Bata de Criș kgr. 
20000, Hunedoara 6000 
kgr.

Tot odată s’au mai 
repartizat și comunelor 
ui bane din județ, canti
tățile: Primăria Deva 
10.000 kgr., Simeria 
8 000 kgr., Brad 7 000 
kgr., Orăștie 7 000 kg, 
Hunedoara 5 800 kgr., 
Hațeg E000 kgr. Ptlro- 
ș®ni 15 000 kgr. 

posibilă lansarea reforme 
mom tare.

I i aosambiu, î ■ decursul 
iun t Iulie producția indus
tria â a crescut de la 58,5a/0 
la 6)°/o, iar oroductiv ta-a 
muncii d Ia45fc la 50% hța 
de 1938.

Tra soortu J • C F.R. au 
alias 88 ia s iă din cete 
din 1938.

Recolta sa-isfăcăt a- 
re, irr>p zdul in na
ții’ă și buna organi
zare a colectărilor au 
favorizat stabilizarea

In di merii >1 tg icuiturii 
urmâire pozitive are refor
me» agrare, piecum ii cor- 
diț unile me eorulogicc favo
rabile din «cest an și decă- 
șirea p anulu rajSSmâațărnor 
d primăvară.Lccaprodu ții 
agric ă să po)ti fi aocot iă 
saiisfâ âtoare. Recolta d» 
g âu ae ridică la cea 140 000 
vag , recol a de porumb ia 
prste 500 000 v?g., cea de 
sfeclă de z hăr ia 64 0c0 
vag., ce» de floarea soaie- 
iu' ia 55 000 v’g, iar cea 
de cartoti ia 160.000 va- 
g ane. In fdul actsia ba 
anța de cereale și f uite 
□oale fi echd'h'ats,

■ Cuntku re in pag. 4-a)

Acum câteva iuol, «Tsal- 
darls, omul reacțiunel m> 
naihnf teiste «In G ceia jl 
al imperialiștilor externi, a- 
juns la conducerea țării prin 
diferite manevre pefide ți 
cu sprijinii) baionetelor străi
ne, a trebuit — din cauză 
că guvernarea sa anti-de- 
mocrată și anti-populară a 
dus la «ângeiosul rJzbol 
fratlcid — să demisioneze. 
N’a ficut-o pentru a da lo
cui unui om capabil șă pa
cifice poporul, să-l r<d>.a 
libertatea și drepturile pen
tru care acesta — condus 
de elementele cele mal pro
gresiste — a ridicat ai mele,

Tov. N. Popescu 
Doreanu 
vicepreședintele 
Arlusului Ia Deva

Vinrri 29 August a. c. 
a avut loc la Deva ședința 
corn telului j dețran al Ar- 
lus-ului lărgit cu reprezen
tanții intelectualității șl au
torităților dia local.tate, la 
care â participat șl tov. N. 
Popescu Direanu vicepreșe- 
d ntele Asociației.

D sfăș irarea adunării pre
cum și cuvâhta.ea da înaltă 
factură roatită cu această 
ocazie de tov. N Popescu 
Doreau o vom publica în 
numărul viitor al ziarului.

1 Septemvrie 1947
Se împlinesc la 1 Sept, 

a. c. 3 ani d la reînființa
rea sindicatelor unite din 
țara noastră dizolv.tă de 
guvernele reacționare care 
’au perindat la cârma țării 

1 alnte de 23 Aug 1944.
Dealungul celor trei ani 

de activitate liberă, miș arca 
s ndua'ă d<e Româ ia a avut 
de «trăbitut un drum g cu, 
de îi fruntat vitregiile nati rit 
șl u mările dezastruoase ale 
răsb ilulul, de luptat pentru 
rt facere a și democratizarea 
țârii, împotriva rab tajului, 
sp< culei șl uneltiri or crimi
nale ale reictiimli: Din a- 
ciastă luptă mișcarea sindi
cală a ețlt vicioricasă, cu 
cadie înmulțite și călite, cu 
o o nștiințâ de clacă mai ri
dicată.

<L Să bătorlrea zilei de 1 
Septembrie 1947. coindde 
cu lupta măreață p« >.a.e o 

ci p;Dtru al înșela, pentru 
al determina să capituleze 
în fața noului guvern con
dus de M xlmoj, altă slugă 
a celor cu dolari.

Șiretlicul n’a prins însă.
Nici amenințările, nici pre

siunile externe și nici exe
cuțiile n’au putut împiedeca 
creșterea forțelor populare. 
Populația persecutată de gu
vernanți a îngroșat rându
rile parllzanilor șl convinși 
cu drepte tea e de partea a- 
cestora a iuptît împreună 
cu el căștgând nenumărate 
victorii.

Din această cauză a tre
buit să demisioneze acum 
șl Maximos. Cu formarea 
noului guvern a foit însăr
cinat.. Tsaldaris.

Șl în timp ce acesta — 
puternic susținut de amba
sadorul Statelor Unite, care 
dealtfel declară cl ța a sa 
nu se amestecă în chestiu
nile interne grecești — de
pune Imense eforturi pentru 
a forma un guvern de largă 
coaliție, în care să Intre și 
liberalii, forțele populare 
sunt în continuă ofensivă, 
eliberează o localitate după 
alta până la deircblrea to
tală a întregii țări de sub 
jugul monai ho-fasciștilor șl 
al stăpânilor lor de peste 
mări și țări.

D. A. Burlacu

dă clasa muncitoare pentru 
realizarea propunerilor P. 
C R, Îr6ușite cu tot entu- 
zasmul de mișcarea sindi
cală, — propune»! care au 
des< hfs și netezit calea sta
bilizării monetare, în folosul 
poporului.

In fața perspectivelor pro- 
m'țătia e ce se deschid țării 
noastre, ziua de 1 Septem
brie ne îndeamnă să pornim 
cu noui forțe ia muncă, să 
muncim mai mult, mai bine 
șl mal disciplinat ca înainte 
pentru a creia cât mai multe 
pr< duse.

Z ua de 1 Sept., găsește 
țara noastră pe caka redre
sării ecom mice șl a conso
lidării dtmociatice, alături 
de marele vecin Uniunea 
Sovietică și îa strânsă prie
tenie cu tărie vedre, pe 
drumul păcii ș1 al colabo
rării inter aațloaale.
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ZORI NOI

COMEMORĂRI

HENRI BARBUSSE
Aprîg luptător împotriva 
reacțiunîi șl fascismului

:CO*OmrELE MARILOR ÎNTREPRINDERI 
vor fi transformate în cooperative de consum 
— înființarea m gazlnelor de desfacere ale Statului —

S’au scurs 12 ani dela 
moartea marelui scriitor fran- 
ctz Henri Barbusse, omul 
caro a scris in romanul său 
„Le feu" (Focul) cel mai 
Impresionant document de 
protest Împotriva răzb lului 
imperialist șl a cauzelor iui.

Născut In anul 1873, 
Henri Barbusse vine de tim
puriu în contact cu viața de 
muncă ;i de mizerie a cla- 
sei muncitoare din Franța, 
exploatată în mod barbar 
do cele 200 familii, stăpâ- 
□Itoare a bogățiilor ei. in 
paginile cărților de mai târ
ziu se va oglindi viața ace
steia, luminată de revolte și 
de speranțe într’un viitor 
mai bun, înlt o lume mai 
dreaptă.

Din 1919 Barbusse se gă 
sește în fruntea „Asociației 
Republicane a foștilor lup- 
tători“ care preconiza înfră
țirea tuturor supravcțultorl- 
lor războiului, ducând o in
tensă activitate pe tărâm 
social și politic.

In anul 1919 el devine 
membru al Partidului Co
munist Francez, în care a 
militat cu entuziasm până 
la moarte.

Când în Europa măcinată 
de atâtea contradicții șl an
tagonisme sociale și-a făcut 
apariția fascismul, Henri 
Barbusse este printre primii 
care dă semnalul de alarmă, 
organizând la Paris, Con
gresul scriitorilor pentru a- 
părarea culturii, fiind apoi 
unul din Inițiatorii mișcării 
mondiale împotriva fascis
mului. Tot el este în fruntea 
campaniei pentru apărarea 
vajnicului luptăfor antifascist 
Oh. DImitrov — actualul 
premier al Bulgariei și a lui 
Thaelman, implicați în pro
cesul, regisat de călăii ome
nirii Hitler șl Goring.

Ca unul care a cunoscut 
toate ororile războiului, Henri 
Barbusse și-a consacrat gân
dul și acțiunea în slujba 
păcii — împotriva forțelor 
întunericului, luptând desin- 
teresat pentru binele și fe
ricirea popoarelor lumii.

Lupta lui nu a fost izo
lată. Ea s’a Integrat luptei 
masselor populare, împot
riva fascismului, dusă de 
toate popoarele iubitoare de

Cinema PROGRESUL
prezintă

LUNI 1 Sept. a. c.
O gigantică realizare 
a studiourilor sovietice

Ultima noapte
Ncțtana! — Emoții 1 — Eroism 1 

pace si progres, în frunte cu 
U. R. S. S.

Henri Bai bus ie a fost un 
m»r< patriot. Patriotismul iui 
însă nu a fost numai o le
gătură de limbă sau pfcBagli, 
ci o legătură indestructibilă 
eu întreaga tradiție troică 
de lupta pentru libertate, 
democrație și progres, taie 
respectul și atașamentul, 
pentru marea revoluție din 
1789, pentru cuceririle oa
menilor de știință francezi 
și în primul râud pentru 
poporul francez, poporul 
marilor revoluții proletaria
tul, făuritorul Comunii, eioii 
muncii, științei șt literaturii.

El concepe psina îcteg- 
rată în umanitate. Deaceia 
deși legat sufletește dc Fr n- 
ț* de poporul frsncez, adân
cirea patriotismului său îl 
duce la dragostea șl apă
rarea patrloplor din lumea 
întreagă, care s’au ridicat 
împotriva reacțiunei, teroa
re! și fascismului.

Henri B*rbusse a vizitat 
și țara noastră dornic a ne 
cunoaște realitățile sociale, 
în anul 1925, când la cârma 
țării se perindau așa zisele 
partide „istorice" și iată ce 
scrie el despre aceste gu
verne :

— „Eu repet aici, că a- 
ceastă frumoasă șl nobilă 
națiune (românii) cu este 
atinsă de acuza țiunile aduce 
regimurilor și guvernelor de 
care este condusă."
„Nimeni nu va îndrăml să 

pretindă, că dl Maclu șl 
B ătlanu — dacă el vor mai 
fl despoții oficiali când vor 
apare aceste rânduri, — 
simbolizează în realitate 
România."

Uniunea Sovietică, piima 
țară în care a dispărut ex
ploatarea omului de către 
om, îa cate demnitatea u- 
mană este r'spectală a fost 
a doua patrie a lui Henri 
Barbusse. Cărțile sale de
spre U. R. S. S. șl în special 
aceia scrisă despre Stalin, 
au contribuit enorm la cu
noașterea patriei socialis
mului, de păturile muncitoa
re din întreaga lume.

— „Dacă războiul se va 
deslăuțui, — spune Bu- 
bu»se — Uniunea Sovietică 
va apăra viitorul ei și al 
întregii omeniri" și mai de
parte: Or! ce ar ascunde 
viitorul, dacă războiul se va 
abate peste lume, poporul 
sovietic îșl va pune toată 
încrederea lui în Stalin care 
pentru el este chezășia vic
toriei. Toate cele scrise de 
el au fost pe deplin com- 
firmate ds evenimente.

Opera lui este nemuritoa
re și va rămâne ca un far 
să lumineze generațiile vii
toare dându-le credința în- 
tr’un viitor mal fericit al 
omenirii.

Organele pom?' tente stu
diază modalitățile în care se 
vii in viitor apiuvi • i - 
narea saia'iaț’lor.

Cu țoale ta nici o măsură 
n’a fost în.â luată in aceadă 
privință, o re'ie de p opu 
neil au fost făcute șl ere 
probabil că multe dm He 
vor fl transformate în reali
tate.

Aîlfel, ecoiiomatele mari 
lor întreprind :ri cu un per
sonal numeros cere au dat 
bune rezultate fn acești doi 
ani de funcționare vor putea 
fi înlocuite prin cooperati
vele de consum alcătuile din 
salarlațli acestor întreprin
deri.

In afară de aceste corp - 
rative, Inițiativa populară va 
fi larg încurajată pe drumul 
creierii unei puternice re
țele cooperatiste deccnsum, 
având legături de nchlmb 
direct cu cooperativele să
tești. „

MAGAZINE 
DE DESFACERE ALE 

STATULUI

Alături de cooperative, un 
rol hotărîtor în aproviziona
rea salarjaților îl vor înde
plinii marile magazine de 
desfacere pe care Statul u -

A7nn îu£are cadastrale de pământ 
expropiate până la 25 Aug. 

----------de «o a comis e Județeană 
DE REFORMA AGRARA

In legătură cu declarații
le făcute de dl. praf. Tffi
lați Săvulescu ministrul ag
riculturii că reformă agra> ă 
din județul nostru va trebui 
termlnată până la 15 Sept, 
ac. dată până la care vor 
trebui otrlbnlte toate pă- 
mânniurile expropiate, r.e- 
am adresat d-lui jude.ător 
de instrucție D\ fxemus T. 
Mlcluțla președintele Com.- 
siei de Reformă Agrară a 
Jud. Hunedoara pentru a ne 
comunica suprofațd 'totală 
a terenurilor expropriate, la

Txjmîs în judecată pentru sustragere 
—S. dela predarea cotei de cereale

Cu ocazia operațiunilor de 
treer um comuna Tuștea, 
locuitorul Mârlescu Petru a 
căutat să se sustragă dela 
predarea cotei legale treerân- 
du-fi grâul cu îmblecițiL

Sesizat de aceasta, tov. 
Ovtenschi luliu, delegatul 
Prefecturii pe lâcga batoză, 
s’a deplasat la locuința nu
mitului șl la so nat să de
pună în folosul Statului 
grâul sustras. La aceasta, 

mează să le înființeze, în 
imm'ntul d «ființării econo- 
m telor.

Inițiativa particulară va fi 
șl ea utlmui. tâ pe 'inia în 
fillnțiril d< mari unități de 
desfacere comercială petllru 
lalarldți.

Bîne’nțcl' s. înființarea ma
gazinelor Statului și desvol- 
ta ea cooperației va fi înso
țită de o raținnal’zare siiîc'ă 
a tuturor articolelor de primă

\ LUPTA ÎMPOTRIVA speculei 
sabotajului continuă în tot județul

Acțiunea de slârpire a 
speculei și sabotajului, îa 
nouile condlțiunl creiate de 
stabilizarea monetară, exer
citată de organele speciale 
depe lângă Ministerul Indus
triei șl Comerțului, precum 
și de organele polițienești 
continuă in județul nostru 
ca și în restul țării cu o In 
intensitate crescândă, luând 
din zl in zl forme mai or
ganizate.

La ea se alătură cu en
tuziasm masstle populare 
care văd în combaterea a- 
,cestul flagel o măsură efi
cientă care condiționează 
mersul spre norrr alizarea 

care d-sa a b nevoit să ce 
de tare următoarele.

Comlsiunea de reformă 
agrară a exprop al până 
ta data de 25 August o. c. 
din terenurile exceptate prin 
diferite manevre Legate o 
suanftifă to'ală de 6 700 
jjgâre cadastrale.

Aceste terenuri vor fi pre
date celor îndreptățiți cu 
acte de proprietate imediat 
ce Comisia Județeană va 
primul avizul favorabil dela 
Comisia Centra ă care se 
va p oaunța în cursul săp
tămânii.

infractorul a răspuns prin 
înjuri! refuzând să predea 
grâul, iar când s’a văzut re
ținut de jandarmi, a cău
tat să mltuiască pe delegat.

Tenîlva însă nu i-a reu
șit lovindu-se de conștiincio
zitatea tov.de nul sui.

Pentru aceste fapte in
fractorului s’au dresat acte 
de trimitere în judecată fiind 
înaintat sub stare de arest 
Parchetului Deva. 

necesitate. Rjțlonallzarea a- 
ceista va avea ca țel să 
ofere fiecărui salariat pași 
bililatea de a-și pro.ura cota 
minimă ce-l este rezervată, 
la prețul oficial. Raționali
zarea ÎO6ă uimăiind d strl- 
huirei ech t bi & a mărfuri
lor ce se produc, va îmbră
țișa întreaga populație. Co
tele vor fi proporționale cu 
participarea flecă ula la pro
ci sul de producție.

vieții noastre economice. De
viza „nici un leu mal mult 
peste prețurile ofeiak" a 
început să fie îndreptarul 
de fiecare zl al cetățean 'Ini 
cinstit.

Astfel Poliția Peliosenl a 
arestat și însintEt peDinca 
Teodor care vindea pâine 
la p eț nrgru precum șl pe 
Marin lonfras ia care s’a 
găsit dosită o mare cantitate 
de tutun șl Fux Roz», în ma
gazinul căreia s’au găsit ț 
dosite un număr de 287 pe
rechi de ghfte.

Dcasemenea au fost sur
prinși pe când vroiau să 
schmbe pe căi ilegale lei 
vechi cu lei stabilizat1, ur
mătorii ; Tudora Ion din 
Slănceștl, S hnsbef Eduard 
din Deva, Dan Gh^orghe 
din Hărăpeiz, Colctr Victor 
din Dobra, V'zcan Rozalla 
șl Gonda Florlca din Stri- 
goanea.

Cu ocazia operițlunllor de* 
treer câțiva chiaburi au cău
tat să se sustragă dela pre
darea cotelor legale de ce
reale Stafuiul.

Ei sunt așa de puțini față 
de țăranii care și-au făcut 
cu prisosință datoria, încât 
ținem să le dăm numele: 
Darab Ion din Cuglr, Bota 
NIcolae din Orăștie, Păcurar 
Tăiță din Archla, Mârlesc 
Pct'U din Tust' a și Vtsa 
Ion din Zam.

Toți aceștia s’au dovedit 
streini de interesele poporu
lui muncitor deace a justiția 
trebue 63- și spună cuvântul 
cu hotărîre.

D. Toncea

REDACȚIA 
DEVA 

Str. Regina Maria Nr. 5 

Telefon 252.
ADMINISTRAȚIA 

ta Palatul Prefecturii 
(Imprimeria Județului)

tov.de
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Uzinele C. M. C. Cugir 
și U. F. H. Hunedoara

vor participa la ttrgul de ntoilrp 
de'a Plovdlv (Bulgaria)

Jru

Ședința
La 31 August a. c. se 

deschide la Plovdlv în Bul
garia un târg Internațio
nal de mostre. Printre cele 
39 întreprinderi care vor 
oaupa pavl Ioanele României
la acest tâ'g, figurează șl 
Mzlnele Metalurg ce C. M. 
C-Cugir, care vor expune 
aparate de precizie, mașini 
de cusut, scule șl dispozi
tive pentru attllerele meca
nice ; precum șl uz nele de 
Fler ale Statu'ul din Hu-
Kedoara, cu diferite secțiuni 
de tuburi, diferite vane, ța- 
gle, unelte agricole șl unel
te industriale.

Faptul câ caste Impor
tante uzine hunedo:ene vor 
fi p Intre cele care vor re
prezenta Industria romă-

..Mașina universală de ascu

țit, cu dispozitive de fler**
Inovația tov. N. Jolobceastâi, 
dela atelierele C.F. R. SimerLa

Când muncitorimea ro 
mâna a trecut la opera de 
reconslrucțte a țării, a avut 
dc Întâmpinat însemnate 
piedici, de Înlăturat mu'tipie 
greutăți șl lipsuri, — moște
nire a lungilor ani de je
fuire a bogățiilor tării și a 
anilor grei de războiu dis 
irugător.

Dintre acestea cea mai 
mare piedică era lipsa ma
teriilor prime și a accesorii
lor necesare producției, pre
cum și a utilajului indus
trial necesar bunei efectuări 
a muncii.

Această situație trebuia 
curmată. Lipsurile trebuiau 
Înlăturate — și muncitori
mea și-a luat angajamentul 
că le va înlătura. Noul șl 
bou! îmbunătățiri au fost 
aduse muncii prin Înlocuirea 
anumitor materii prime care 
Mpsiau, prin adaptări șl ino
vații aduse diferitelor scule 
sau mașini și chiar prin in
ventarea unora. O adevărată 
întrecere a început intre 
muncitori, în această direc
ție.

La Atelierele C. F. R Sl- 
meria, se resimțea adânc 
lipsa anumitor mașini și 
unelte. Lipseau în special 
sculele cu dinți de tăiere, 
ca: burghli de filetat, ale- 
zoare, freze etc. Cele exis
tente erau vechi, uzate până 
ia extrem. Din această cau
ză munca avea de suferit. 
Planul de producție nu se 
îndeplinea.

Pentru repararea acestor 
scule, s’a intervenit la Uzl- 
aele C.M.C. din Cugir care 
dispun de mașini de ascuțit. 
Preturile mari, care erau ce
rute pe atunci de C M. C. 
au pus pe gânduri pe tov. 
Nicolae Jolobceastâi, maic- 

*. iru la At. C. F. R. Slmeiia.
Și faptul nu e întâmplă

tor, tov. Jolobceastâi e co

rteascâ peste graniță, cânstl- 
tue pintru județul nostru o 
mâncL le, iar pentru munci
torii de la CMC fi U F.H. 
un îndemn pentru a depune 
o muncă șl mal Intensă în
vederea îndeplinirii șl chiar 
a d pășirii sarcinilor pe 
care șl le-au asumat.

Se crede că ia cursul a- 
cestui an România va mai 
lua parte șl la alte târguri 
Internaționale de mostre.

Dtascmenl, anul viitor, 
probabil, țara ncastrd va 
participa la târgurile inter
naționale dtla Fraga, Vie- 
na, Lelpzig, Plovdlv, even
tual la Milano șl la cel dela 
Belgrad, dacă st va ține în 
acel an.

munist și in consecință îl 
preocupă procesul de mă
rire a producției, de ușurare 
a efortului pe care munci
torul trebue să-l depună In 
muncă. Șl de altfel nu e la 
prima invenjle. încă din to
amnă lucrează la terminarea 
unui patent: o mașină de 
polizat plan.

Studiind maș'nele Cugiru- 
lul, tov. Jolobceastâi și-a 
propus să construiască și 
el una. Aproace 7 luni—dela 
1 Ianuarie—30 Iulie a.c. — 
a muncit maistrul ceferist 
până a reușit să dea viată 
planului său punând în func
ție o mașină universală tic 
ascuțit cu dispozitive diferite.

Astfel în timp ce ia C. 
M. C. o mașină de acest 
fel execută o singură lucra
re, la cea a tov. J ilobceas- 
iâi se pot executa succesiv 
mai multe lucrări. Mișina 
poate ascuti orice piesă cu 
dinți de tăiere, drepți, des
fășurat) (bellcoidali), freze, 
alezoare, burghli de f.letat, 
cu tăiere frontală sau late
rală. Pe deasupra se pot 
ascuti două piese de-odată.

Din partea mecanică, afară 
de batiuri și piesele de fontă 
majoritatea pieselor au fost 
concepute de tov. Jolobcestâi.

Dată producției, mașina 
tov. Joioboceastâi va scuti 
C.F.R.-ul de mari pierderi 
șl eheltueli, va contribui 
mult la ușurarea muncii, la 
mărirea producției.

Exrnplul său șl al tuturor 
oamenilor muncii care s’au 
evedtnțlat prin numeroasele 
Inovații, adaptări șl invenții, 
dovedește că, în conditiunile 
unui regim d e desvoltare 
în țara noastră, muncitori
mea gătește noui arme pen
tru a le pune în slujba re- 
constîucțiel tării.

in zilele de 27 și 28 Aug. 
a. c a avut loc în sala do 
festivități a Prefecturii ju
dețului Hunedoara ședința 
de lucru a Comitetului ju
dețean al Partidului Comu
nist Român.

După ce deschide ședin
ța și se Intonează Interna
ționala, țov. Slanclu Emil 
secretarul județene!, dă cu
vântul tovarășului Ferlceanu, 
secretarul Secției de Edu
cație Politii ă, care face mo
mentul politic, analizând e- 
nimentele Interne și externe.

După aceea, secretarii de 
organizații au prezentat ra
poartele de activitatea de
pusă In perioada 1 Iunie — 
23 Aug. a. c. pentru Înde
plinirea sarclnelor ce-au stat 
In fa{a partidului.

In dlicuțluni ample de
sfășurate îotr’o atmoiferă 
politică desăvârșită, carac
teristic comuniștilor, s’au 
desbătut amănunțit atât re
alizările cât și părțile ne
gative, scoțându-se in evi
dentă mijloacele folosite pen
tru obținerea' celor dintâi și 
cauzele cari au determinat 
celelalte rezultate

Din cuprinsul rapoartelor 
șl din discuții s’a desprins 
categoric imensul aport adus 
de către membrii partidului 
nostru în cele două sectoare 
pr mordia’e: politic și eco
nomic.

Mărturii concret^ stau:

Președinții de tribunal 
sunt răspunzători de sentin
țele date in procesele de sabotaj

Ministerul justiției a trimis 
o circulară tuturor instanțe
lor judiciare din tară, prin 
care se pune în vedere ma
gistralilor care întră în com
pletele speciale de sabotaj 
să depună o villgență deo
sebită în ceeace privește 
aplicarea legilor plivind sta
bilizarea, controlul economic 
(legea nr. 252 din 15 Iulie 
1947 și legea nr. 351—1945, 
pentru reprimarea speculei 
Ilicite și sabotajului econo
mic).

Astfel, în aplicarea dispo- 
zlțiunilor legilor respective 
se cere magistralilor să pună 
accent-J pe o cât mai se
veră reprimare a oricăror 
încercări de speculă, de sa
botaj sau de subminare a 
măsurilor privitoare la sta
bilizarea leului.

Primii Președint* ai Tri
bunalelor sunt rugați să între 
personal în completul de ju-

VIAȚA DE PARTID

de lucru a Comitetului ;
Județean P. C R. Hunedoara

curățhea vieți' sindicale de 
elementele titeltste, duș
mănoase clasei muncitoare; 
demascarea uneltelor fascisto 
manisto brătenlate, precum 
șl misiva contribuție la mă
rirea producției pe teren in
dustrial șl agricol factor prin
cipi»! în opera de stabiliza 
re monetară.

R marcând munca depusă 
de oiganlzstd, citând pe 
cele < vidențlate în muncă
— Călanul pentru depășirea 
normei de producție, Cugl- 
rut pentru Înlăturarea Influ
entei reacțlunll din rândurile 
muncitorimii, Simerla pentru 
darul făcut guvernului, o lo
comotivă șl zece vsgosne 
reparate de ceferiști volun 
tar, în orele libere, cu oca
zia zilei de 23 Aug. etc. etc.
— tov. Stanciu, după ce

Din realizările 2\
ceferiștilor Slmerieni

S1MERIA. — Inițiativa 
conducătorilor clasei munci
toare pentru realizarea pla
nului de mărire a producției 
este prezentă pretutindeni 

La Slmerla, muncitorii ce
feriști, dela depoul C. F. R. 
nu s’au lăsat mai pe jos, 
— probă evidentă că 
pentru ziua de 23 August s.c. 
au trecut la fapte șl realizări 
dintre czre cităm:

Eahina reviziei care a ter- 

decată, pentru a supraveghea 
în acest chip felul de apli
care a susnumltelor legi.

Alegerea Comitetului
U. T. M. din Deva

In ziua de 28 August a.c. 
a avut loc in sala festivă a 
U. T. M-luidin Deva, adu
narea tineretului muncitoresc 
din localitate. După dezba
terea problemelor ce privesc 
tineretul, s’a trecut la ale
gerea noului comitet local 
compus din următorii tov: 
Victor P ârvu, P. Varga 
Marcel Ceapă, Gh. Lovasz, 
L. Boțea, și Florica Poenar. 
Deasemeni au mai fost aleși 
responsabilii grupurilor de 
tineret, dela Căminul de U- 
cenici, Ad-ția Financiară, 
Derubau, Prefectură, Politie, 

subliniază, că datoria parti
dului e să lupte pentru con
solidarea pozlțillol cucerite, 
trescază sarcinile ce De stau 
în fa(ă pentru perioada 23 
Aug. — 7 Noemvrle a. c. 
și închee urând tuturor spor 
la muncă spre binele popo
rului muncitor.

Deschiderea 
școlilor de cadre 
serale la Brad și Crișclor

Duminecă 24 Aug. a. c. 
s’a deschis la Brad școala 
de cadre serală a organizației 
de plasă Brad.

La 26 Aug. a avut loc 
deschiderea școalei de ca
dre de pe lângă organizația 
de partid din centrai miner 
Crișclor.

¥
minat reparația unul cuptor 
defect.

Echipa de reparații cu
rente a reparat locomotiva 
nr. 375.358.

Regla a executat repara
ția unei pompe Wortlnton, 
la pompele de apă a de
poului dela Subcetate.

Zidarii au confecționat o 
boltă de cărămidă la loco
motiva nr. 230.035.

Au mai muncit voluntar, 
efectuând diverse lucrări, 
electricienii, spălătorii, tini
chigii, tâmplarii, armătura, 
personalul magaziilor de in
ventare, echipele de allmen- 
are, persinaiul depoului, 
funcționarii, revizoratul de 
sec|le etc.

P. T. T. șl din Colonia Cian- 
găllor.

Procesul asasini
lor lui Balazs a 
fost trimis Curții 
de Casație

Vineri 29 August, la Curtea 
de Apel din București, a 
început rejudecarea proce
sului asasinilor luptătorului 
democrat Balazs Pali.

Curtea de Apel apreciind 
că nu este voiba numai de 
lovituri cauzatoare de moar
te ci de un asasinat politic, 
premeditat, a înaintat dosa
rul procesului^ Curții de Ca
sație.
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Cuvântarea rostită de tov. Gh. Gheorghiu-Dej
Urmare din pag. l-a

Introducerea Impozitului 
In natură per t u cerealv, 
pre.um și organizarea trai 
potrivită a colectărilor au 
creat disponibilități de ce
reale pentru asigurai ea hra
nei populației și In pr’mul 
rând a celor ce muncesc. 
S’au colectat până în pre
zent cca. 25 000 vagoane.

Creșterea producției in
dustriale șl a transporturilor, 
precum șt recolta favorabilă 
permit ca venitul național 
tă atingă, către sfârșitul anu
lui 1947, 65 la sută din ve
nitul național al anului 1938 
fața de 50 la sută, cât era 
în 1946.

Pentru o repartizare mal 
rațională a mărfurilor Indus
triale și agricole de mare 
consum s’a sLbliit cadrul 
legal al rațlonări consumu
lui și sunt în curs șl misu- 
rile organizatorice necesare 
pentru a se da posibilitate 
fiecărei categorii să-și pro
cure aceste articole alimer- 
tare și led ’«triale în cadrul 
normelor prevăzute.

Au fost create 
premizele echilibrării 

bugetului
In domeniul finanțelor 

Statului s'a ajunB la rezul
tate Importante.

S’a pus capăt anarhiei 
care domnea în domeniul 
acordării c edltelor.

Creditul a fost îndreptat 
către sectorul productiv, 
barându-se drumul către cel 
speculativ.

Această politică poate fi 
pusă în aplicare ditoHiă 
legiferării ș’ organizării con
trolului întrebuințării credi
telor.

Pentru prim» dală s’a în
tocmit o balanță de perspec
tivă a Intrărilor și chîltue- 
lîlor de valute străine.

Crearea în perioada pre- 
«tablllzării a unor rtocurl 
importante de mărfuri »le 
Statului, a constituit un fac
tor însemnat pentru garan
tarea reușitei operațiunii de 
reformă monetară.

Ca un succes trtbue ec«- 
slderat și modul cum a fost 
res1 Ivată problema dificilă 
a scoaterii couilor simne 
moneia e.

Tov. Gheorgiu Dt j a 3- 
rătat ct m s’a făcut reforma 
monetară din 1929, execu
tată de maniști în condiții 
cu t« tul diferite. Prin a- 
eeastâ reformă g eutăți’e au 
fost aruncate asu ra masse 
lor populare, ea hevind în 
ela3a muncitoare, în țărăni
me, în i telectralitate șl 
mica burghezie. Această re
formă s’a făcut prlntr’o se
rie de împrumuturi externe 
care îi loc să îmbunătă
țească s tuația, a tnră itățit-o 
deoarece aceste împrumuturi 
au f st făcute în condlțiuni 
coloniale, ?ccep>ându se șl 
experți cari impun Instala
rea unor controlori perma- 
ne ti asupra veniturilor șl 
i tuelilor Statu'ui, asupra 
institutului de emislure ce
ea ce a însemnat pierderea 
Ind-oendenții ocoiomlce și 
aservirea față de «spitalul 
financiar.

Tov. Gh.'orghlu Drj a a- 
rătat apoi urmei războiului 
din 1941 — 44, secătuirea rrn - 
terlllor prim , devastarea a- 
gricullurii, redreerea forțd 
de munca umană.

A trebuit o muncă utiașe 
și o rezistență troică la lip
surile grele.

Stabilizarea din 1947
Stabilizarea din 1947 s’a 

făcui în aite condiții decât 
acea din 1929. Ei poate fi 
caracleiizată cu o stabili
zare pe baza producției na
ționale a independenței na
ționale. In afară de aceasta 
ea ss bazează pe un fapt 
esențial: importarea din U. 
R.S.S. a materialelor nece
sare pintru ridica’ea pro
ducției In sectoare hotărâ
toare ale economiei și a 
grânelor menite să asigure 
hrana populației până la 
□oua recoltă.

Caracteristicile 
reformei monetare
Care sunt principalele tră

sături caracteristice ale refor
mei monetare, realizate pe 
baza acestor premize.

1. Prima trăsătură carac
teristică esențială a modului 
în care a fost executată re
forma monetară din țara 
naastră este faptul că ca 
stimulează forțele de pro
ducție șl erzază condițiuniîe 
unei măriri a product!viiății 
muncii.

S’au crest prin această 
reformă, cond țlunlle unei 
asanări a porte toiului între
prinderilor și unei rațloia- 
llzări a producției lor.

Pe temelii sănătoase cu 
un leu stabilizat, se va pu
tea produce mai mult și mai 
bine. Foița de muncă uma- 
L’ă va putea să se exercite 
mai rațional, tar mijloacele 
de producție vor putea fi 
larg folosite, îmb nătațite șl 
înoite?

Clasa muncitoare și sala- 
rlații având o situație m-i 
bună, un salariu real sporit 
și o putere de cumpărare 
msi mare, vor putea șl vor 
trebui să lucreze cu mai 
multă aplicație, dscipllnă și 
râvră.

întreprinderii I se rs’gută 
o rent; biiitate potriv tă, iar 
întreprinzătorul cxre va în
țelege să facă un efo.tpen- 
tru o mai rațională organi
zare a producț ei, reducând 
cheltuelil» de regie, l?l va 
putea realiza bt-ntfi iu! legai

2. A doua trăsătură carac
teristică a reformei uoa»t e 
monetare este faptul că *teii- 
lizarea unei mari părți a nu
merarului existent pe plată 
înainte de 14 August 1947, 
prin blocarea lui, respectiv 
prin frptul că nu s’a ores- 
chirrbit Întreaga cantitate'de 
lei exstertă pe pisță, ci 
numai o parte, contribue la 
Însănătoșirea și echilibrarea 
vieții noastre economice șl 
financiare, lovird — odată 
cu inflapa — puterea capi
taluri speculativ.

3 A t eia trăsură carac
teristică a r< formei monetare 
e;te caracterul ei prolw d 
democratic. Prin reformă 
monetară de acum s’a pro
dus o nouă d ntribulre a ve

nitului național între clasele 
sociale din țara no ibă.

In timp ce stabilizare.- din 
trecuta co.so idrit pi t rt a 
murilor oameni da tfi.err, 
a moifedmii, reforma mo- 
ntlară din 1947 este făcută 
iu folosul nruflifclor fargl 
muncitoare, țărănești, inte
lectuale.

Pai tea din venitul național 
care revine nr ‘‘Ciloiinli este 
sporită, ca și aceea care va 
reveni pir gărlmli muncitoare 
șl inteleclualilsții.

4. A patra trăiă/ură ca
racteristică a reformei mo
netare este că fiind realizată 
pe bata producției naționale 
și cu sprijinul economic al 
URSS, ref rma monetară n’a 
adus știrbirea indeper dențel 
noastre economice și poli
tice, ci dimpotrivă, a con
solidat această independență.

Lipsurile nu au d apărut, 
a spun tov. Gheorghiu-Dt j, 
și ridicarea nivelului de trai 
nu se poște realiza decât 
prin mărirea cons derabilă a 
producți'i. S’a creat un nou 
raport intre prețuri și sa
larii. Raportul as gură creș
terea puterii de cumpărare 
a salariațllor, Iar la stabili
rea prețurilor s’a calculat un 
beneficiu normal pentru toate 
categoriile.

Politica creditelor
E.te clar că pentru men

ținerea stabilizării trtbue 
introducă o nouă politică de 
credit. Aceste credite vor 
trebui să fie acordate nu
mai după o pralablâ cer
cetare a situației întreprin
derilor solicitatoare, pentru 
ca efectele aceitei politici să 
se poată manifesta în sen
sul măririi producț ei.

Izvorul principal al ac*s- 
tor credite va treb i să fie 
dlspomb Iul acumulat sub 
formă de depuneri la Insti- 
tuți le de credit.

Capitalurile vor putea a- 
cum să fie depuse Ia insti
tuțiile de cred t unde, prin 
girartarea depune ilor da 
rătre Stai, li se asigură con- 
dițiunl dc securitate șt fruc
tificare. Ele vor asigura fi
na-ța^ea procesului de pro
ducții» șl de circulație a 
mărfurilor.

Tocnui pentru mobiliza
rea tuturor cai.its'uifor sto
cate si b formă de aur și 
dev ze s’a dat un termen 
pentru rei hmbaria lor in 
lei stabilizați.

O ma*e parte d!u 
medalii șl valute tu a 
fostîncă prest himbată

D că comparâm v lumul 
medaliilor emise ș’ cantita
tea de v .lutăstrânâ în cir
culație în perioada inflațiii 
cu cant tățile p-eschimbaie 
la R. N R îo ultim le zile 
putem trage concluzia că 
o mare pane d'n aceste va
lori nu a fost încă pre
schimbată.

Din aceasta rezultă că de
ținătorii de aur și deviza 
ezită să preș h mbe valori 
peste nevoile lor imrd'a’e. Ei 
trebue să înțeleagă că aceste 
capitaluri care au fost scoa
se d n circuitul economic, 
în nouile co d țlun* de ga
rantare șl d< fruct ficare a 
deoimenlor în bănci. precum 

șl a rentabilității invts‘Ițlilor 
în sectorul productiv, tiebue 
sa revi si să az.'guir refa
cerea economică'

Valorificarea 
produselor românești 

pe piețele străine 
Prin stabilizare se deschid 

perpesctlve pentru o mii 
bună valorificare a produ
selor românești pt piețele 
6trâlne, precum și pentru 
Intensificarea sch mburltor 
cu rtrăinăt-tea.

In timpul Infkțki era greu 
de staonit unde slâ-șeșie 
comei |ul ilicit ți unde începe 
specula.

Acest lucru se poate sta
bili acum cu ușurință dato
rită noullor preturi max - 
male și vigilenței cetățenești 
de care dau dovadă maisele 
populare pentru apărarea 
putrii de cumpărare a leului 
stabilizat

Tov. Ghrorghlu Drj a a- 
lătat apoi ca stabilizarea 
crează perspective pintru 
toate ramurile producătoare.

Țărănimii i seasg râ va
lorificarea produselor și po
sibilitatea de cumpărare a 
produselor industriale. Se va 
intensifica s hlmbul între 
sat șl oraș. Intelectualilor II 
se creară un început de con- 
dițtunl demne pentru des
fășurarea activității ior. Ei 
vi r trebui să-și pună toite 
cuîfOjbtțele în serviciul pen
tru redresarea economică. 
Armata căreia i s’au creat 
condiții materiale mai bune 
va trebui să dea exemplu 
de disciplină șl devotament 
față de popor.

Industria și comerțul
industriașii vor t ebui să 

revină la principiile de gos
podărire sănătoasă a între
prinderilor, de degrevarea 
tuturor streinilor muți e și 
de raționalizare a procesului 
de producție.

Noul nivel al prețurilor și 
salâridor introduce în viața 
eet nomlcă principiul gos.’o- 
dă iei chibzuite, a responsa- 
bitiuții personale a produ
că orilor șl stimulează des- 
voltrrta inițiativelor in ve
derea rațioualizăiii și îmbu
nătățirii producției și circu
larei mărfurilor.

Beneficiul legal stabiilt 
prin nouile prețuri le asi
gură un câștig ai cărui vo
lum dep nde de raționaliza
rea și de mărirea producției

Comercianțli și meseriașii 
își vor putea ai gur; bene
ficiile ia cadrul legal mă- 
nndu-șl cliente'a prin des 
vo tarea in țiativei pentru 
procurarea mărfu'i'or ’n con
dlțiuni mai avan>a|oase și 
depunând toate tforturiie 
pentru o aprovizionare cât 
mal laigă și în condlțiuni 
optime a co sumatorilor.

Identificarea specu
lanților ș sabotorilor

S'abiuzarea d sikde per- 
sp c'ive de v lonflcarea r- 
fortului fiecării?, al munci
torilor, funcționa ior, tehoi- 
eirnilo' și al intelectua i'or, 
industriașilor,meseriașilor ș{ 
negustorilor ce se încadrează 
la lupta p> ntru apărarea in
tereselor generale sie țării.

Va trebui o vigilentă cres

cândă împotriva luturor spe
culanților cari vor fi loviți 
fără c-uțare.

Din analizarea cu acte ra
lul rtfoim.i monetare 4I a 
consecințelor ei se despriad 
clar aarc.nlle principale ■ 
căior îndeplinire va asigura 
declina reușită a operei de 
stabilizare.
ACESTE SARCINI SU <T

1) Desvokuica peducțiri 
prin realizarea 1 d.paj rea 
programului de prr du țe:

2) S ’O'Irca product.vitâții 
muncit, prin organizarea ra- 
ț ona'ă a procesului de pro
ducție, prin mai buna re
partizare a forțd de mun ă 
și prin reducerea cheltuelf- 
or de re^le la i treprmde- 

rile dt S.'at șt pa.Uurl re;
3) Asigurarea echi ib u>U 

bi gelar prin acoperirea thel- 
tu’. ii or Stilului din venitu
rile ordinare.

Per t u aceasta rste nece
sară rcorgmizarea și mobi
lizarea aparatului fiscal pen
tru o echilabdă stabilire și 
o strictă percepere a impo
zitelor ;

4) Echilibrarea balanței 
comerciale și de plăți cm 
străinătatea, prin Intensifi
carea șl vaiortfu area expor
tului ;

5) Menținerea actualului 
raport între prețuri și salarii 
șl treptata lui îmbunătățire, 
prin creșterea producției și 
mărirea venitului ncțlona);

6) Judicioasa repartizare 
a creditelor care să asigure 
mărirv a producției;

7) Incurij. rea depuneri
lor spre a crela disponibi
lități ce vor putea fi utili
zate in producție.

România va deveni • 
țară a b nei stări ți 
a înfloririi economice 

și culturale
Pentru asigurarea succe- 

salui deplin al operei de 
menținere șl consolidai j a 
reformei monetare este ne
cesară mobilizarea maiselor 
în vedere-, sorijloirli active 
a organelor Statului în e- 
xercitarea c'ontroluli i asu
pra prețului mărfu ilor.

Eioromia, sobrietatea șl 
disciplina cetițerească tre
bue să stea la baza efortu
lui întregului poDor pentra 
refa erea României.

Am efectuat re foi mi mo
netară înti’o perioadă când 
o mare instabilitate econo
mi ă șl politică caracterF- 
zeaz4 situația mu'tor țări 
europene șl americare, cari 
a'unecă pe panta crizei, in
flației și șomajului. Noi con
siderăm realizările cbținute 
de țara noastră pe drumul 
redresării economice drept o 
demons'rație a superiorității 
reg(mului nestru d<mocratic, 
a politicii sale ecom mice 
cât și a politicei sijr externe.

Intemeicdu-ne pe sprij nul 
încrederea și avântul popo
rului, mobilizând inepuizabi
lele sale forțe'creatoare, ne 
exprimi m în convirgerea ne
zdruncinată că acțiunea <e 
rednsare economică a Ro
mâniei va fi încoronată de 
un succes deplin, transfor
mând România îatr’o țară a 
bunei siări și a înfloririi 
ecoi ornice șl eulturale.

lastf astia Jvdaialri H l>«« 704—1947.


