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Si consolidăm reforma monetară
Inflația născută la noi odată 

c« începutul războiului, dez
voltată treptat cu mersul aces
tuia, încurajată prln'r’o ne- 
ch biultă ot itttcă fInundară șl 
care luase proporții ultimele 
luni a luai sfârșit odată cu 
operațiunea de stabilizare mo
netară.

Acei uelnarmați cu cunoștințele 
necesare ca e s’au lisat „duși* 
deravalanșa svonurilor minci
noase lansate de clicile intere- 
sote ta menț.ncrea htiosulut e-
conomlc, s’ou putut Insfârșlt 
convinge cu amenințarea cu 
irtpoubilltațea eșirli din criză 
nu conținea nici un pic de 
adevăr,

După cum a arătat tov. Oh. 
Glieo' gku-DtJ Secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân în cuvântarea sa ținută 
zilele trecute la posturile no
astre de radio, „praitr’an efort 
conținu prln'r’o muncă de or
ganizare șl sistematizare prin 
măsuri kdărâre șl susținute, 
prin preoă trea cadrului legal 
corespunzător, șl mal ales prin 
tprij nul muncitorimii șl fără 
Hlmti pe tărâmul producției i’au 
putut crea tn pruna Jumătate 
a lunii August condifiunt fa
vorabile pentru a putea pune 
în aplicare una dintre cele mai 
Importan'e dintre măsurile de 
redresare ecrnrmhă anume 
REFORMA MONETARĂ*.

Rolul hotărâtor în mobili
zarea șt îndrumarea maistlor 
l-au avut șl de astă dată co- 
marlștil cari începând cu Pro
punerile Part aulai șt până la 
desăvârșirea operației de sta- 
btltxare au stat în fruntea tu
turor acțiunilor.

Care au fost aceste acțiuni 
le-a enumerat tot tov. Gh-or
gile Glteurghiu-DrJ în discursul 
său dând citire unor serii în
tregi de cifre car* vorbesc dela 
sine, atât în domen ul produc
te! ind'istrirle care a atins 
ăO la sută din prodi cțla din 
1938 cât șl în domeniul pro
ducției agricole care „poate 
fi sorotitâ satisfăcătoare*.

J-trodu t’fa impozitului în 
natură. col'Ctărlle de tereale, 

țelor de munca șî întărirea 
cipfinei în toate ramurile 
producție.

Vorbind în continuare 
spre rolul muncitorimii în 
cesul de redresare isonomică 
a țării, tov. Gh. Apostol în
cheie:
---------------------------

Confennfa tlnută de tov. W. Popeau Doreanu 
cu prileiul part c parii la o ședin
ța a comitetului jad n. R L il S.

După cum am anunțat în numărul trecut al ziarului Vi- zilei prieteniei româno-siovietî 
nert, 29 Aug. a. c. tov. N. Popescu Doreanu deputat, vicepreșe- Continuare in p.g. 4 <,______
dinte e Arlus-ulul a vizitat orașul nostru participând la o ședință 
a comitetului județean Arlus

Ca act st pruej tov. N. Popes'u Doreanu a ținut o docu
mentată expunere despre prietenia româno-sovietică din care txtra- 
gem următoarele:

Io tara noastră s'au făcut 
agili* Încercări dela înființarea! 
statului sovietic de a fee oonJ 
stitui o asociație care să facă,1 
•unoecut înfăptuirile ÎJ.R.S S 4 
interesul și rostul unei tprifi,- 
t<iii cu Țara Socialismului.

posiol mai fixează și alte sar
cini pentru (mișcarea s.ndi ara 
din România.

Acestei sunt: real zare* și 
depășirea programului ide pro
ducție, justa repartiție a ora- 

dis
Ide'

1
de-
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Ani îndelungați, hu s a (pu
iuț înfăptui ăceastă doiință l;î 
ăfbia in 1944 un rgrup de oa4 
Hfeoi «are ți înainte a mili ăt 
^coti»a piietenia «□ U.R.S S-7 
d fefftnțat 0ccastă {asociație 1

M •■••put aspcia|a fl floSt

creerea în perioada prestabll- 
zărll a unor stocări Importante 
de mărfuri, punerea ordine! tn 
domeniul creditelor șl In mare 
măsură ajutotul neprecupețit 
al U. R. S. S. au venit să în
tregească acțiunile po porului 
muncitor pentru redresarea e- 
conomică șl financiară a tării,

D. A. Burlacu
Continuare In pag. 3-a

Să consolidăm stabihz*re< monetară, pentru 
desăvârșirea regimului «dam cratie populară 
Cuvântarea rostită ia radio de tov.Gh. Apostol 
cu prilejui împlinirii a 3 ani dela enașterea mișcării Sindicale

Cu prilejul iîmiplmirii a 13. 
ani dela renașterea mișcării sin
dicale din [Român a loV. Oh. 
Apostol președintele Confede
rației Generale a IM uncii ă ro
stit o cuvântare la 'posturile 
noastre de radio în care aratăj 
activitatea sindicatelor în twa 
te problemele ce-au frământat 
jn'uncitorimei Tn a eastă pe
rioadă de timp.

După ce urată rolul țpiunci- 
torimei în lichidarea curente
lor reacționare din țara noa
stră. tov. Gh. Apostol ''stăruie 
asupra luptei sindicatelor în 
restabilirea unitaț i (sindca'e

„Alegerile sindicale — șpu 
ne tov. Gh. Apostoli >- iait 
fost un prilej de demascare și 
lichidare în mare parle a ti'.e- 
liștilor, dușmani de moarte aî 
unității muncitorești și câîni 
de pază a> intere efor capitali
ste”.

In continuare, tov. Gh- A- 
postol arata ca muncitorimea 
a contribuit în m'are 'măsură 
]a munca Ide'pregătire a stabi
lizării monetare, operă inițiata 
de Partidul Comunist Român 
în interesul întregului popor.

Pe lângă Angajamentul în 
vederea menținerii și consoli
dării stabilizării, toV Gh!- A-

■_ i

formată din intelectuali Tn ââ 
nul acestei categorii fee Isimțea 
lipsa m.ai accentuată a cunoa
șterii. . ! ,_j

A » 1 trecut «'a pn« proble
ma dezvoltării asociației tn- 
tr’una populară în care bă fiel 
incluse mjasse largi pentru a' 
cunoaște și lele realizările idin 
toate domeniile a U.R.S.Sj șț 
aceasta se putea fa-fc cu ajuto
rul ii<electualilor.

Prima mare Itcțiune ta âc«r 
stt dir^â • foât BfirbțțtorireW
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Prelungirea termenului 
de predare 
a valutelor

Având în vedere adresa
Băncii Naționale a. României 
prin care arată că plin motive 
de dtdin technic, pre um și da 
torită marelui număr de per
soane ce se prezintă la ghișee 
le Băncii în ultima ii de pre
schimbare nu va pu'ea pre
schimba aurul, valutele e?e fi
le și alte mijloace, de pffatjăj 
streine până la dat* fixată de 
lege. 1 (

Comisiunsa ministerială pt. 
r«dresarea «conomlcă ti feta-

,.Conștientă de c-arcinilc ce-il 
stau în ([ați și Ihotărita si le 
duca li îndeplinire, Confede
rația General i a Muncii chia 
ma întreaga massa de alaria* 1 * * 
ți manuali <?i intelectuali, la! 
muncă s> luptă pentru con oii 
dJrea reformei moneare idfa 
săvârșire l refacerii leioromi e, 
pentru trecerea la planificarea 
economiei țiri, pentru îmbu- 
nătățiiea continuă a condit ilor 
de trai a oamenilor 'muncii, 
pentru întărirea (unității de ac
țiune a clasei muncitoare fei 
desăvârșirea regimului de de
mocrație populară”. f

DISCIPLINA 4-
MERCuRIALULUI

Ca o primă consecință a 
stabuzjțjii, în strânsă legătura 
cu valorile noi Imonetare, fixa 
rea unor prețuri judicioase la 
produsele de consum general 
și în special la cele alimentare, 
a fost strădania primordiala la 
celor care reprezintă interese
le mas-elor în fruntea 'trebu
rilor publice.

O sarcini importantă revine 
odată cu aceasta publicului 
consumator. Ea este impli attt 
de datoria fiecărui cetățean de 
a veghea ca (prețurile mercurial 
'ului sa fie» respectate deopotri 
'vă ți de cel tare vinde și dfc 
acela care cumpără. Și ateaâta 
în înteiesul susț nerii puterii 
de cumpărare * leului stabiH-

a aurului Si
ur-

ter
din

bilizarea monetară * dalt 
mătoarea decizie:

Art. 1. — Se prorog^ 
menul prevăzut de Art. 1 
legea Nr. 284 din 1947, pen,ru
cedarea către Banca Națională 
a României, laurului, valutelor 
efective și a aâtor (mijloace d« 
plată streine, până la data de 
6 Septembrie a fc-, inclusiv.

Art. 2. — Prelungirea pre 
văzută la articolul precedent 
•ste unică. j |J _p :

I

Delegația 
guvernamentală 
română a plecat 
la Praga

BUCUREȘTI, I itfRadio).
Azi dimineața a părăsit l apî- 
tala plecând la Praga, delega
ția guvernamentala romana. 
Din delegație fac pane: d. 
Gh. Tătarescu, vicepreședinte
le consiliului de Minișțri și 
ministru al Afacerilor Exter 
ne, d. Oclav Livezeanu, mini
strul Informațiilor, itov. Emil 
Bodnaraș, subsecretar de Stai 
la Președinția Consiliului dd 
Miniștri și Alex. Barladeanu; 
secretar general la MinisteriJ 
Industriei și Comerțului. De
legația va fi condusă ’de <L 
prim-minislru dr. Petru Gnorl 
za. i

aat, pentru 'nfcnțineTca stan
dardului de viața a tnariaților 
Și a celor cu (venituri fixe șl 
prin ei ja întregului popor 
muncitor.

Nid un leu peste prețul 
fixat de (mercurial. Iată o dis
ciplina pe care trebue să și-o 
apropie fiecare cetățean, con
știent aă leul stabilizat trebue 
menținut și aparat prin Cioe- 
iași unitate a poporului — 
strâns legat de guvernul 'sări 
care a aparat și întărit towtef 
cuceririle democratice pusd nul 
mai în slujba propășirii 'Iul.

Este datori* massejor de ■ 
veghea și pe mai departe și 
a demasca Ia timp și fără.cru-» 
țâre pe toți acel care în dis
prețul colectivității. Oferă șaU 
acceptă 9upraprețuri, sau sto
chează produsele <d'n meschj 
ne interese egoiste, Sau rn scai 
puri speculative.

Față de toți aceștia nici oi 
milă. i I

Pășind cu Vigoare pe cafea 
apărării reformei mone'ane, 
massele care ou crea" (adevăr^ 
te precedente în lupta de apă
rare a reformelor menite tK 
consolideze pozițile democra
ției în țara taoastră vor realizaț 
prin efortul lor conștient pen
tru ridicarea producției, ca șl 
prin cumpătare, climatul po
trivit unei reconstrucții pașni
ce și eficiente, în fo'josul în
tregii «olectivități, pe calea 
oti tfi 0 progresului

M. M1H.
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Dela A. R. I.. U. S.

eorganlzarea subfilialei 
din Hunedoara

Să conservăm cât mai multe 
fructe și legume

in prezența tov'. N. I’Orescit 
*jx>reanu. vicepre.?edin!e.e B- 
sociației AR.LUSu liovl Xili,' 
ă'ericeajiu ^ecrelarul 8e< țiiei de 
Cducație Politică a ■județene'» 
t*. C. (R. <L>ei\pl țji a jnde-ț 
oător Adrian iBusie secreiarui 
filialei A.R.LU.SL klin județul 
Hunedoara. Sâmblata 3o Au 
jgusta. a ăvul loc la Hune
doara ședința de lejorgaini’ are 
a subfilialei A.R.L U S. din a! 
veastă localitate.

In cadrul ședinței tov. Po
pescu Doreanu a tăcut |o arn- 
pl expunere iasUpra activității 
asociației, dând kiirectivțciȘi ,'în- 
strucțiuni de (organizare și [ac

^Dela Oficiul Economic Județean
Ia urma dlspozlțlunllor pri

mite dela Ministerul indu
striei și Comerțului, Oficiul 
Economic al județului Hune
doara va repartiza marilor 
ecoaomate șl economatelor 
județene, cotele de grâu cu
venite pe lunile Septembrie 
și Octonțbrie a. c. și de po
rumb pe luna Septembrie a.c.

Pentru a putea ridica co
tele, economatele vor trebui 
să prezinte tabele și situații 
centralizatoare pentru toți 
salarlațli comprimați până 
la 1 Septembrie a. c.

* * «
Economatele județene sunt 

obligate să depună Imediat 
la Oficiul Economic costul 
cartelelor lunare pentru sa- 
lariați, întrucât în urma dis- 
pozlțlunilor primite, salarlațli 
care nu au cartele lunare 
începând cu data de 1 Sep
tembrie a. c. nu vor putea 
primi rațiile de pâine, mălai 
și zahăr.

** *
Toți salariațli înscriși în 

economite care nu și-au 
primit rațiile de pâine și 
mălai pe luna August a. c. 
sunt rugați a se adresa O- 
ficlulul Economic Județean 
pentru a se lua măsuri îm
potriva vlnovaților.

* Cereri de serviciu
Funcționar prezentabil, mun

citor, cinstit și priceput în luc
rări de birou (secretariat, con
tabilitate și mașină de scris), 
caut ocupație zilnică între orele 
15 - 20. —

Ase adresa oferte ziar — 
sub — Priceput.

APEL
Rugăm toate membrele din 

V. F. IA. R. și prietenele ace
stora care doresc a se înscrie 
în echipa artistică 8a se pre
zinte ța Sediul IJJ. b- A. Ruinul 
tîn fostul local al Cercului Ci- 
ivilo-Militar) în fiecare ii 'delat 
10 — 13 ,și 16 -'TS pjjnă înt'ziua 
kle 5 Sept. a. c. 

tivitate pentru viitor.
Seara. în (cazinoul IJ F. II , 

ansamblul artistic ăl minerilor 
din Ghelir a țdat un reușit fe
stival artistic, la (are a fîiat 
cuvântul d. Nicula Ion iprr e- 
dintele subfilialei lA.R.l.U. S. 
din locațițate, după care tov. 
Popescu Doreanu a ț nut (o 
conferință cu titlul „Conside
rați uni generale (asupra situa
ției internaționale”, ascultată 
cu mult (interes de publicul ce 
umplea până Ja refuz bala.

A urmat im frumos Y>ix>g 
rănii artistic compus din ‘.|Oiiiri4 
recitări și idausuri din regiu
ne.

Tot odată șe reamintește 
că rațiile legale sunt: 0,7oo 
kgr. pâine pentru muncile 
subterane, 0,5oo kgr. pentru 
muncile grele 0,35j kgr. 
pentru muncileoblșnuite și 
0,250 kgr. pentru membrii 
de familie, socotindu-se pen
tru luna August a.c. 18 zile 
de pâine și 13 zile de mălai.

♦* *
Oficiul Economic Județesn 

aduce la cunoștința tuturor 
producătorilor care nu au 
primit contravaloarea cere
alelor predate Statului cu 
ocazia treeratului până la 
data de 15 August a. c. orele 
7 dimineața, să se adreseze 
în scris acestui oficiu, ară
tând cantitățile predate, data 
predării precum șl bi<iele 
rămase neachhate.

In editura
CARTEA RUSA

Sunt în prrgătlre următoa
rele volume:

«PETRU 1/ voi. 2 de Alexei 
Tolstoi.

„LEV TOLSTOI — omul și 
opera" de Ion Biberi.

„MAMA" de Gorki cu ilus
trații de Perahim.

«OAMENI Șl MUNȚI" de 
M. Illn.

„DEMOCRAȚIA SOVIETI
CĂ" de D. Zasiavski.

«TĂNĂRA OARDA" de A. 
Fadeev cu o prefață de Zaha- 
ria Stancu.

„PE DONUL LINIȘTIT" de 
M. Solohov în traducerea lui 
Cezar Petreicu.

„RĂZBOI ȘI PACE" de Lev 
Tolstoi sub îngrijirea lui Al. 
Phllippide.

„CĂSUȚELE PĂDURII" de 
V. Blanchi.

«PEL1CILINA" de V. Ermo- 
iâeva.

Deaiemenea vor mai apare 
o colecție de popularizare în
titulată. „Cunoștințe folositoa
re" și o broșură săptămânală 
conținând nuvele alese din au
torii sovietici cei mai repre
zentativi.

•

Gând actualul guvern și-a 
luat sarcina prin Platforma 
Program de a creia > viață, 
mai bun t popoiului întreg, 
n’a făcut-o în a .-op de propa
gandă demagog'ci, «.i'lerm Io 
tarît de-a o rc a|iz i.

Ziarul nostru s’a ocupat '•

0 faptă tăudabi ă a U. F. fl. R.-ului 
Geoagiu 4

In anii irecuți canepa tia 
data spre cules câtorVa fam*-

In urma propunerilor făcu
te de comitelui subfilialei 1 . 
F. A. iR klin Geoagiu, Dirccfiu 
nea Școalei de Agricultura , 
din acea localitate, a idat spre 
a culege în parte, cânepa de 
pe supralaț' ide 1 'I a , [ r< prie 
tatea școlii, unui număr de 72 
femei sărace și'Văduve de răs- 
boi. |

FOOT-BALL

Jiul a reușit e peiformantă frumoasă 
terminând la egalitate cu IȚII1-1 (0-1)

timpul potrivit de fiecare 'în
făptuire. ’

Astăzi ne oprim asupra Qio- 
tarifli guvernamentale. referi
toare la îndrumări a industriei 
altmCniare de conserve popu
la re

E o problema de maie în-

|n de chiaburi.
Aceasta acțiune a ubiilialeiț 

UF A R -lui din Geoagiu a 
determinat un număr de (21 
femei si se încadreze (în or 
ganizație spre a lup a pentrțjî 
un viitor imai bun i$i o viaț.q 
n\ai fericită.

la linia ide (corner ide iind,epcen 
trează splendid (și Rugiubei 
rea direct (în plasă.

Egalarca pune ambele echi 
pe in ambiție pentru adjude
carea victoriei și jocul 'devine 
la un (moment tdat înverșunat, 
chiar dur, însă puținele m.nutel 
până la f luei ul final •** arbitru
lui se scurg repede și nu mai 
dau loc la tiici <lm fel de faze 
interesante.

Trebue șă imenț onim fru
moasa compor.aie, preecum și 
jocul furnizat ide Jiul <are titnp 
de 6o nnniute a 'dominat net 
și a luptat 
cu încredere bl forțele sa ie în 
tot timpul matchuiui. Același 
lucru nu-1 putem spune și de* 
spre 1. T. *A. leare în afară (de 
apărare n’a corespuns așteptă 
rilor.

m. m.

Celelalte rezultate
C-F.R. (T) Unirea Tr..2: o 
Ferar IF.C- Ploești 1; 1 
Ciocanul — AS.A. 0:U 
C.FR (B) — Oțelul 7: 2 
luventus - Deraiata 12: '2 
Libertatea — i„U” 2: 0 
Kares — Dermagant |1: 2

Clasamentul
— după etapa 11-a. —
l .C.FR (T), 2 F. C. Plo- 
ești, 3. Ciocanul, 4. Juventui, 
5 Jiul. 6. I.T. A., 7. A.SA„ 
8. C. F. R (B.), 9. Dermata, 
10 Libertatea, 11. C S. Mun
citoresc, 12, Dermagant, 13 Fe
rar, 14 Oțelul, 15. Un. Tricolor, 
16. Unlveraitatea.

Etapa viitoare
— Joi 4 Septemvrie —
București: Ciocanul — Drrmata 

favorit Ciocanul 
Timișoara : C. F. R. (T.) -A. S. A. 

f Ovorit C. F, R. 

seninătate. Conducătorii 4e 
ieri nu s’au ocupai ide -* w 
populația țării n’a ajuns ll-ș» 
complccteze alimentarea cu le
gume și fructe conservate 

Pentru înliturarea ace-tiu 
neajuns, Ministerul de Agri
cultură și Domenii a fixat în 
programul ( amerei Agpole 
Hunedoara pentru perioada ■ 
doua a campaniei l gumfcjolr. 
uscarea a 3 5oo kg. fructe •>* 
5oo kg. zarzavat.

Sfătuim insistent pe 
gospodarii sa urmeze exeui|» 
Iul Statului. Să ceară d<U •- 
coaiele agricole instrucțiiau 
pentru o cât mai reușită *>u- 
servare a fructelor fși 'rine
lor și ș'i ise aprov iz.ioneaza pc 
iarnă cu aceste alimente al.ii 
de substanțiale.

Silviu Pădurea nu

Cluj; Universitatea — Un. Tri*»Ur 
favorit Universitatea 

Arad ; 1. T. A. — Libertatea 
favorit 1. T. A.

Ploești: Fk C. Ploești — Jiul 
matcli nul

Tg. Mureș : Dermagant — Farar 
favorit Perar

Reșița: Oțelul — C. S. Muudtareac 
fav. C. S. Muadtoraac 

București: Juventus — C. F. R. <B.) 
favorit C. F, R. (B)

Reultatele din piima 
etapă a Diviziei 

Naționale B.
Rlpcnsia — U F. H. Hunedoara 4-2 
Mica — CF.R. Tr. Severi□ 2-® 
Minerul — Mctalo-Sport 1-# 
C. F. R. Slmeria — Exploaivf 4-2 
C. A. Aninoasa — furianu 2-2

Știri sportive
In cadrul Sindicatului ftuier 

din Lupem ș'a format uh nou 
comitet >p.ortiv.

Noul oom>tet intenționează 
sa dea o desvoltare cât ani* 
mare tuturor ramurilor sporii 
ve pentru ca tineretul din Lu- 
peni sa fie crescut iși educat 
într’un spirit cât mai 'sport.v, 
dând țării iun tineret sănătos și 
bine desvoltat fizicește.

♦ * *
Echipa „Minerul” compkc- 

tându-și golurile cu noui cle
mente a jucat două matchuri 
amicale 'a (Lonea și Aninoasa, 
câștigând primul cu I -< to 
iar al 2-lea ia egalitate 2 —i 2. 
Deasemem echipa ide pitici a 
câștigat primuțl cu 3 i 
>J 2-lea cu 4 —0.

echipa de tineret U. 
T. M. is.’a clasat h ll-â' în cad 
rul competițiilor dela 23 Au
gust a. c-, din Petroșenl iar 
boxeurii au Seșit învingători.

Cinema „Pogregnl"

prezintă de Joi 4 Sept.

Mistereie Chinei
Acțiune! Mister 1 Senzații I

Rezultatul: Jiul — I. T. A. 
■ f f <0 - 1).

Teren: bun
Spectatori: 4 ooo
Arbitru: d. Gh. Ionescu, io 

rect.
A marcat: BonVhadi (inin. 

5) I. |T. A. și Rugiubei (mim 
56) Jiul.

Formațiile:
jiul: Nemeș; Ba.ofc; Bone; 

Pop IV; C. iMarinescu; Paras- 
chiva; Mircea Popesa», Nicși) 
Diță Marinescu; Rugiubei; Si- 
laghi.

1. T. A: Marki; Sliva;ți; 
Vass; Reinhard!; Palii; Băcuț; 
Covaci; Stribingcr: Bonyhadi; 
Mercea; PetchovsKi.

Datorită formei fcxelente pe 
care o dețhie âLiualmente, da
torită nouilor [achiziții făcute. 
Jiul a ireușif să opună oidârză 
reziștența campione, naționale 
li. T. (A din Arad — in etapa 
dl -a 'Diviziei Națționale A — 
terminând la legali'ate și în 
acelaș timp, .să treacă și hopul 
cel rniai greu (din toamna ver
sta.

Di.i primele minutejl. T- A. 
pune stăpânire jpe.țcc, pornind 
dinamic spre poarta apărătă 
de Nemeș, reușind lîn minutul 
5 să tnjarchezie prin Bonyhadi 
care reia cju capul Vin plasă.

După primul gol primit, ' 
Jiul nu ise^asă intimidat șpre
zistă eroic timp de 3o minute 
ofensivei arădenilor, preluând! 
apoi conducerea jocului până 
la sfârșitul reprizei fără nicT 
un rezultat pozitiv.

La reluare J«ul trece la 
ofensivă și jocul devine pa
sionant prin lupta care k.‘a an
gajat și care pune în mișcare 
toată echipa I. T- A.-ei.

Cu o ftioință și pn elan e- 
țtraordmar Jiul Teușește isă1 e- 
galeze în Iminutul 66 când Mir 
cea Popescu jdes:his pe aripă 
de Nicșa, prinde balonul și 
aleargă pe țu$e cu fcl până

C.FR
C.FR
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Io ziua de 31 Aug. a. c. a 
avut loc în sala festivă a pre
fecturii din Deva, prima con
ferință plenară a președinților 
șl secretarilor sindicali din jud. 
Hunedoara.
t Ședința a fost deschisă de 
tov. Nistor, care a demonstrat 
înseaDătatea zilei de 1 Sep
temvrie, pentru sindicaliști: 3 
ani de luptă dusă pe taiâm 
sindical In regimul democratic. 

După ce descrie situația in
ternă și externă In care mun
citorimea de pretutindeni îji 
desfășoară lupta sa pentru li
bertate, pentru o viață mai 
bună și pentru con joii dar ea 
păcii și democrației, tov. Nistor, 
a arătat că pentru consolida
rea victoriilor obținute, munci
torii noștri au sarcina de a de
masca pe speculanți, sabotori 
fi pe toți cel care vor încerca 
să pună piedici menținerii sta
bilizării.

După ce tov. Kdkdssy Vi
dam, responsabil organizatoric, 
a arătat felul cum vor trebui 
date rapoartele, secretarul sin
dicatului minier Crișcior, a ară
tat activitatea In cadrul sindi
catului lor, a celor 450Q mun
citori. Formarea de grupe sin
dicale 1—20, ședluțe de birou, 
apărarea integrității întreprin
derii 
rirea 
dela 
sunt 
dem 
la bunul mers al producției.

Reprezentantul sindicatului 
dela Certejul de Jos a expus 

*îelul cum au decurs alegerile 
sindicale, formarea de echipe 
voluntare care au dat rezultate 
satisfăcătoare prin mărirea pro
ducției lOO’.o etc. Tot în ve
derea măririi producției au În
ceput sondagii pentru desco
perirea de nou! filoane auri
fere.

Conducătorii sindicatului me
talurgic C. M. C. Cuglr, au 
pornit la realizarea propune
rilor P. C. R. de mărire a pro
ducției, ca și cel 3358 mem
bri ai sindicatului C. F. R. Si- 
meria, cari în ziua de 23 Aug. 
au donat guvernului 1 loco
motivă șl 10 vagoane de marlă.

prin îniărirea pazei, mă- 
producției pe luna Aug. 
15—51 kgr. de aar fio, 
date care ne face să ve
ci noul comitet contribue

Apariția cotidiană
a „Vieții Sindicale"
INqE.PÂND cu ziuatde 1 Sept, 

a. c-, ziarul „Viața Sindica
lă’, organul Confederației 
Generale a Muncii și-a în
ceput apariția cotidiană.

„ZORI NOI” salută acest e- 
veniment, urând confratelui 
său „Viața Sindicală” suc
ces în (munca țsa (pe ogorul 

-i ridicării nivelului politic 
și cGltural (a muncitorimii 
din fara noastră.

Sindicatul sanitar județean a 
d*t de asemenea semne de 
progres, prin propuneri cu ca
racter semnificativ. S’a propus 
anume să se treacă la Între
ceri patriotice într’e secții.

Cunoscut fiind numărul mic de 
medici, față do cerințe, condu
cătorii sindicatului Sanitar au 
cerut luarea unei măsuri ce se 
impune in sectorul Sanitar: fie 
care să fie repartizat la funcți
unea pentru care e pregătit, 
— medicii care ocupă, funcții 
administrative să trtacă la ex
ercitarea profesiei Învățate, iar 
pentru posturi de administrație 
să fie desemnați oameni de

ȘEDINȚA)!
Comisiei Interimare Județene

Luni 1 Septembrie a. c., a 
avut loc (în sala (de festivități 
a Prefecturii, ședința Comisiei 
Interimare a județului Hune
doara, sub președinția d. dr. 
Priscornk prefectul județului.

— După ce (s’a dat citire 
Regulamentului de (funcționare 
a Comisiei Interimare, s abi- 
lindu-se de comun acord stric 
• ‘ta lui aplicare, s’a trecut la 
discutarea problemelor înșiri 
se la lordinea de zi.

Primul a lluat cuvântul tov. 
LUdaru Petru directorul Ofi
ciului 'Economic care a arătat 
problema aprovizionării cu ce
reale a populației ineînscrisa în' 
ec.onomate neputând fi rezol
vată, s’a făcut o adresă Mini 
sterului Industriei Și Comerțu 
lui care a aprobat ca această 
categorie de cetățeni (să pioa 
tă aproviziona din 'comerțul 
ber până 15 cantitatea de 
, kg. de făină.

In privința (aprovizionării 
conomatelor, d-sa a arătat 
este nececar câ în lo ul fainei 
să se distribue pâine și în 
cantitățile rațiilor Acordate ca-

li-
25

e-
ra,

X

Țărănimea muncitoare a 
primit cu mare satisfacție 
stabilizarea, înțelegând să 
vină în ajutorul oamenilor 
muncii din mine, birouri și 
fabrici, pauperizați de un 
șir de ani de inflație.

A Înțeles mal ales că este 
de ditoria ei să predea co
tele legale de cereale Sta
tului, fără de care stabili
zarea nu se putea executa 
in bune condlțluni.

Aprovizionarea cu alimente 
a piețelor orașelor în peri
oada imediată după stabili
zare o face în condlțluni 
mulțumitoare și ea continuă 
să se îmbunătățească pe zi 
ce trece.

Muncitorii au sarcina de a demasca pe speculanți, 
pe sabotori si toii cel care vor încerca să puni pie- 

dicl menținerii stabilizării. =s-
Ședința plenară a Consiliului Județean Sindical — Deva

specialitatea aceasta.
Activitatea ceferiștilor deveni 

•'a ținut In ritmul celorlalte 
sindicate, activitatea sindicală 
fiind: ședințe, acțiuni pentru 
stârplrea furturilor, combaterea 
transporturilor clandestine de 
mărfuri și călători, precum și 
comprimarea celor necinstiți șl 
dăunitori producției.

Deasemeni șl-au citit rapo
artele delegații sindicatelor: 
funcționarilor publici, particulari 
P. T.T., Arte Grafice din 
Deva, Astra-Orăștie, etc., ară
tând aportul lor ia remedierea 
lipsurilor în vederea unul efort 
mai eficace pentru viitor.

tegoriilor respective. IIn pre
zent Oficiul' lEconomic reparti
zează cotele 'respective, numai 
pe 13 /zile.

A mai vorbit Iov. Grigoraș 
Constantin i eprezentant al mi
nerilor de ,pe IValea Jiului cărei 
a arătat situația grea 'in care 
se află acest centru 'munâito 
resc din cauza insuficientei la- 
provizLonări cu alimente, sb 
tuatie care are repercursiuni 
asupra producției. In vederea 
inbunajațirii acestei (situații 
cere să se aprobe Vnai multe 
autocamioane pentru efectua
rea transporturilor 'de alimen 
te.

S’aluatlapoitîn discuție pro 
bltma prețurilor (stabilite în 
diferitele „Mercuriale” 'liota- 
rându-se uniform-zarea lor.

La sfârșit a (luat cuvântul d. 
dr. Ion Prilscornic prefectul >ju 
dejului care ia a~rta' că s au 
luat măsuri în 'vederea aprovi
zionării Văl-Jiuluî cu alimente 
le necesare, luândrl-se deasje* 

■menea măsuri pentru inmaga 
zinarea grâului rezultat (din co
lectări.

SiDar un fapt dureroi 
care va trebui să dispară, il 
constitue lipsa de ordine și 
de disciplină ce domnește 
în plata orașului Deva, di
mineața când^se fac cum
părăturile de alimente.

Știm că nu este îndea
juns de aprovizionată pen
tru a satisface toate nece
sitățile, d»r aceasta nu jus
tifică cu nimic Indisciplina.

Organizațiile democratice 
și autoritățile suntem siguri 
că vor lua toate măsurile 
pentru îndreptarea situației.

Citiți și răspândiți

ziarul .ZORI NOR

Ce bonuri sunt valabile pentru 
rațiile de zahăr De 
luna Septembrie

Ministerul Industriei și Co
merțului aduce la cunoștință 
ui m itoarele;

in intervalul didla 1 la 3o 
Septembrie a. c., se va distri 
bui zahăr pentru întreaga po
pulație din țara.

Se vor distribui rațiile je 
2 luni pe baza a doua bonuri 
cuplate și anume:

a) 15oo (una mie cin i sule 
grame pentru muncitorii mi
nieri cari lin ic azi'sub pământ, 
pe bonul de zalur cuplat u 
bonul Nr. 1 D.verse, ambele 
din cartela individuala A. ce 
culoare albastra, ekbeiată sa- 
lariaților pentru luna Septem
brie a. c..

b) looo (imamie grame pt. 
muncitorii grei, pe tronul de 
zahăr cuplat cu bonul Nr. 1 
Diverse, ambele din car.e'a 
individuală B. de culoare ro
șie eliberat-' sapr'aților pen
tru luna Septembrie a c.;

c) 75o ( apte sute lincize i 
grame pentru ceilalți inumi 
tori și pentru funcționari,, pe 
bonul de zahir cuplat u Io 
nul Nr. 1 , Diverse, ambele 
din cartela individuală C. <e 
culoare albastra, cliberatuă sa 
lariaților pentru luna Septem 
brie a. c..

d) 5oo (chicisute grame pt. 
restul populației urbane și ă- 
nume:

In Capitala, pe bonurile 
Nr. 3o3 și 3o4 cuplat din car

Să consolidăm ...
" reforma monetară

tela pentru pâine și alimcate 
raționale pe ;mul curent;

In celelalte ora;e din 
țară, pe bonurile Nr. 4 zahăr 
și Nr. 4 ulei cuplate din car
tela pe anul D47 tip provin
cie;

e) loo (una mtă grame pe* 
tru populația riu\ I, pe ba
ză de lis’te nominale

Funcționarii publici și mu«- 
citorii și funcționarii dîn intre 
prinderile par iculare, pie.um 
și membrii lor ;de fanu ie (nu
mai soție și copii minori), ca
re locuesi in cqm'jne rurale; 
și nu au carlela vor primi ra
țiile respective de zahăr men 
ționate mai sus, pe bază de 
liste nominale întocmiteyde in
stituții și întreprinderi vizate 
de Oficiul Economic Județean.

DISTRlBl' | 1IA zahărului 
se 'a face prin centre specia
le de distribuție ce vor fi sta
bilite ni Capitali de Oficiul 
Economi' al Prim miei Muni
cipiului Bih.ure?ti jar în pro
vincie de Oficiul (Economic Ju
dețean respectiv.

Zaliarul va fi dis ribuit "a 
prețul unitar stabilit de 'Mi
nisterul Industriei și Comer
țului.

Se atrage atențiunea oă (va
labilitatea bonurilor și liste
lor ment ouate 'mai sus expiră, 
irevocabil Ja 3o Septembrie a, 
c., data îa care încetează distri
buția stabilită prin prezentul 
comunicat.

Deaceea reforma monetară 
trebue consolidată sistematic, 
trebue desăvârșită. Pentru a- 
ceasta avem la îndemână acel
eiași mijloace sigure cari au 
dus la înfăptuirea ei: mărirea 
producției, buna orânduire fi
nanciară și sincera prietenie a 
marei și puternicei vecine din 
răsărit.

Să transpunem în viața aceste 
sarcini șl vom ajunge med cu
tând la ridicarea nivelului ma
terial șl cultural al masselor 
populare, la întărirea dtmocr 
rației populare.

D. A. Burlac*

TINERETUL 
din Jugoslavia pro
testează împotriva 
executării tineretu
lui democrat spaniol
' BELGRAD I ((Radio). - Irt 
legătură cu executarea celor 
d tineri democrați spanioli Ide 
către Franco, brigăzile de ti
neret din Jugo,slavia au trimis 
o telegramă K.). 'N. U, în care 
cer să se ia 'măsuri împotriva 
acestuia. J

— Urmare din pag. l-a —

Stabilizarea a fost realizată. 
Șt încă ața cum nu se aștepta 
reacțlunea în detrimentul el și 
(n fo'osul poporulut muncitor.

Spre deosebire de reforma 
monetară clin 1929 zămislită 
de biătenlști șt făcută de ma- 
niștl exclusiv în favoarea mo
șier o capitaliștilor, recenta re
formă monetară a venit in 
sprijinul celor ce muncesc, con
tribuind la desvoltaiea forțe
lor de prodacțle prin însănă
toșirea politicii creditelor, li
chidarea capitalului speculativ 
șl distribuirea echitabilă a ve
nitului național în sectorul in
dustrial șl agricol.

Prin reforma monetară de 
acum 18 ani au fost vândute 
bancherilor străini toate bogă
țiile țării șt odată cu ele liber
tatea poporului. Prin reforma 
de azi — făcută cu propriile 
noastre puteri șl cu sprijinul 
neprecupețit al Uniunii Sovie
tice, independența noastră eco
nomică — concomitent șl cea 
politică — se consolidează.

Actuala stabilizare a crelat 
perspective frumoase tuturor 
categoriilor de cetățeni cinstiți 
șt are darul să scoată din cir
culație — cu concurstil mare- 
lor masse tot putregaiul spe
culant șl sabotor, obstacol în 

calea desvoltărll noastre nor
male.
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CONFERINȚA 
iov. N. Pcp stu Doreanu

Urmau din i .v*. t *- povară, stau și ăA trei ani după
terminarea războiului Anglia 
de exemplu, te la că
pătui împrumutului american 
pe ca reia»,pipat” i e ret.oităl 
sa introducă un regănl strht 
de economii, sa 'suporte noul 
lipsuri, moi grele decât în 
timpul războiului.

Aceiași situație teiste între 
Anglia și Olanda. Conți adicți^ 
le dm sânul capitalismului 
arata rezultatele

Poporul român a fcimțit întâi 
în 1929 pe iproprlet^piele <e 
luse.mn* imprinuti • sirâin 
din partea unei puteri 'im'pej 
riațiste: el a însemnat («.ontrul 
străin, monopol Istrăin crize și 
curbe de sacrificiu împuș areța 
muncitorilor dek^ Lupeni șî 
Griviți a însemnat vile și bel 
■sug pentru cei puțini, cocioabe! 
și mizerie pentru cei mulți, — 

a însemnatdictatura Tas1 
cistai, a însemnat război.

Petrolul îl lavienn în țară1; 
ÎI scoatem prm munca noastră'j 
îl încărcăm! noi pe spinnarea 
noastră, dar câștigul (banii), 
îl luau âlțu —i imper aliștiî en 
gjlezi francezi gineri, ani. > 

Pe lângjă 'toate acestea de
sigur că ajutorul sovietic a 
putut să' tapară în adevărate 
lut lumniă de ajutor genenod 
și desinteresat (acordat țârii 
noastre când ,avea vea Im ai 
măre nevoie (de iei. lAm primii 
cereale ma‘er>i (prime, mărfuri 
pentru prelucrare), p aTtă con
cepție deci fn rejațiile (întrtl 
popoare cu resp.ectarea Inde
pendenții lor.

Asemenea relații România 
este gata Hă închei^ <u toate 
țăi'fle. < ( I

In asemfcsleit roBcIțH lnfa( 
sa» »» a d 3 m«*rgr- 

în fața .frnasselor pentru h M 
înrola în rândul prietenilor L\ 
R.S S. era piuit ușurată. ' 

(Continuare in numărul viitor)

«e. Au participat Ja citai lifes'a 
Ulii' dna ru*la ZI p s| 5 H> 
■iu, cetățeni. Ce. (dovedea, par 
tMparea aceasta tnasiva /la sări 
batorirea zilei prieteniei' rumâ- 
uo-so vi elice decât faptul qa i>i 
cei esie du a *i rea
•pic o cioua forniu ide orga
nizare este justă.

Conferințele care js’au ținut 
după acea data - atât icatdta 
Ianuarie cât șt cea <din Iulie ta.

— du liotarit isă se Imeargă 
«e acest drum.

Conferințele s’au (ocupat si 
de activitatea filialelor ARLUSl 
dm întreaga țara precum 'și cu 
analizarea împrejurărilor în cai 

e « i d-vașu it ieri /
late și a constatat că atfît îm
prejurările internaționale cât ții 
•ele interne favorizau de fașu- 
țarea activității ARLUS-ulni.

Pe pjan internațional lupta 
principiala a iU.R.SS. pentru 
o pace dreaptă și idemiocratică 
împotriva tendințelor război
nice ale' imperialiștilor a ladusi 
primei* simpatia pcpoarelor | 
din lumea întreagă până când 
fci jurul imperialiștilor ș’a des-i 
woltat un golfchiar în propriile 
lor țări. ► f

In problema păc'i cu jsah e- 
liții Germaniei <s’a putut dea- 
eemienea observa baza ide iînal 
ta principialitate a <J. IR. S- Sj 
fccea că „nu se /poate încheia 
|a pa<e durabilă dacă nu se res
pectă interesele tuturor popoa
relor”. ) ' |

In problema păcii cu (Gf*r- 
ariania U.R.S S. a susținut și 
•usține Șl jazi că numai dena- 
<ifi<area poate reziolva a qja»- 
Htă problemă. Și până când îu 
aona sovietică de ocupație din 
GermaM* n ♦! i
măsurile hotărîte și'Se distrug 
idtimtle rămășițe, ale fascisf- 
inutui. In partea ceallată Ml 
mențin focar»I* iăzboln><e.

Nimeni r’H nn»tr »rgpf -3 
popoarele doresc Idenazifc arew 
pnritrucă toată lumea cunoaște 
azi legătura dintre fasGsrrt fel 
război iar popoarele nu 'vor 
ifizboi. < f

I) V dovada cea imdt tloc 
»entă a atitudinii SmperiaTN 
țtllor față de popoarele 'lumii 
a putut fi constatată In prob
lema ajutorării Europei în iad 
rul așa numitelor iplanuri „TrU 
ujan” și „Marschall”.

U. R. S S. • demascat încă! 
la •onfer'ința dela Paris pro-* 
ceă nu• < h m ipi-no'-r 1 m
arului care nu aăMtau prin 
mult trâmbițate’e planuri dtf 
«ât să Scape de criza economi 
•ă care-i amenință tși (nu ajuto 
rarea Europei după cUru spM 
ijeau iei.

Realitățile n’au (întârziat să 
•e arate. Să nu luăm cazul 
Greciei, al Turciei, a’e căror 
popoare gem sub jugul îîmpe 
rlațismu’ui străin. Dar să vd 
denr unde atu ajurța țări ca 
Franța și Anglia care au ,.h% 
nefldat” din plin din îrapru- 
wuturtle dolarilor pub a cărofj

1 Teroarea 
în Grecia continuă

ATENA, 1 (Rădic) — 
Tribunalele militare puse In 
slujba guvernului reacționar 
grec, continuă să pronunțe 
sentlrțe de grave condam
nări Altfel, numai !n ziua 
de 28 August au fost exe
cutate 24 persoane, dintre 
care 1 femeie ți 1 preot.

Departe de a încerca o 
politică de Împăciuire, Tsal- 
daris a declarat că are de 
gând să-și continue acțiunile 
sale antioooulare.

Citit!
Scânteia

teaorimerta

Partidul Comunist Maghar,
cei mai puterme partid din Ungarii 

Compoziția noului Parlament Maghiai
Coaliția guvernamentală a obținut 270 mandat 
Alegerile s’au desfășurat sub semnul linștei ț 
ordinei celei mai desăvârșite

BUDA-PESTA, 2 (Ra
dio). — in conformitate 
cu legea electorală și 
cu rezultatele alegerilor, 
azi s’n procedat la re
partizarea mandatelor 
parlamentare, pe par
tide.

Cel mai puternic par
tid politic s’a dovedit 
a fi Partidul Comunist, 
care a obținut 97 de lo
curi în Parlamentul Ma
ghiar. Celelalte partide, 
au obținut următoarele 
mandate: Partidul Mi
cilor Agrarieni 68; Par
tidul Social Democrat 
66; Partidul Țâră-ese 
39; grupul femeilor 4 ; 
Barancovici 59; Pfeifer 
35; radicalii 6; Partidul 
Ba ogh 18 și Democrat 
Burghez 3.

In total, coaliția gu
vernamentală a obținut 
270 locuri în Parlament, 
reprezentând 65,4 la 
sută din totalul manda
telor. în timp ce opo 
zlția are numai 143 lo
curi. *

BUDA PESTA, 1 (Ra 
dio) — Din comunicatele 
oficiale date azi rezultă că

întreaga presă franceză critică 
mă surite restrictive luate 
de guvernul Ramadier

Un singur remediu este cu putință: Revenirea 
comuniștilor la putere — scrie „L’Humanit6u

PARIS. — Aproape toate 
aiarele franoeae ■critică nouile 
măsuri economice restrictive 
luate de guvern.

Revoltat de reducerea raț dl 
de pâine, ziarul ^Parisien lî- 
bre” consideră (actuala politică! 
ce duce la neurastenie.

De aceiași părere ies!B fcia 
rul „Franc iTireur" care (de Ia
ră că pțanul iguvemamen al nu 
teonține nici fci idee |c|ci un 
program. (

„Figaro” afirmă că abun
denta măsurilor ineficace de
monstrează mcapacita .ea gu
vernului. 

jrmntfd M-cedrera 723—MM7.

în alegerile din Ungaria 
Partidul Comunist Maghiar 
a obținut peste 1/5 din 
totalul voturilor. La alegeri 
au participat 93% din cei 
înscriși în listele de vot.

Coaliția -guvernamentală 
formată din Partidul Co
munist Maghiar, Partidul 
Micilor Agrarieni, Social 
Democrat și Partidul Ță
rănesc, a obținut 61,31°/» 
din voturi.

Pe partide, rezultatele ob
ținute sunt următoarele:

Partidul Comunist Ma
ghiar, 1.082 522 - 2182’/» 
partidul catolic (Barancu- 
vici) 805 450-16,11 *; micii 
agrarieni 757.082-16,12%; 
partidul Social Democrat 
732.178-14,62%; Pfeifer

Scrisoarea secretarului general 
al Partidului Comunist britanic 

către dl. Clement Attlee
LONDRA — Hirry PolUtt, 

secretar g-nernl al Partidului 
Comunist Britanic, latr'o scri
soare adrtsatd Duminică d-lul 
Clement Attle, primul ministru 
ce'ea reducerea forțelor armate 
cu cel puțin Soo.ooo oameni,

Ziarul „L'Humanite” anali
zând situația t/conomică a Fran 
ței, e de părere că un singur 
remediu e cu putință: reveni
rea comuniștilor la putere.

!„L’Aurore” afirmă că nu 
măi prin junirea tuturor (forțe
lor națiunii jse ipoate (ajunge ta 
soluționarea crizei. j,,Să ascul 
tâ'mi pe comuniști, |acești pa
sionați provăduitori al grupă 
rii forțelor în inferiorul țării și 
al redresării politice externCj 
în sensul independenței și P| 
•aici lipsă pe-a dus fa situația 
actuală", i ... ‘ ) 

718.193-14,32%; partidul 
țărănesc 435.170 8,75%; 
partidul Balogh 256,396- 
5,10%; radicalii și soc. di- 
zidenți 93 273-1,86% ; gr«- 
pul femeilor creștine 67.793- 
1,25%; democrații bur
ghezi 48.055—0,95%.

* • •
BUDA-PESTA. - Ministe

rul de Interne > dat un comu
nicat în care anunți ci .ale
gerile s’au terminat în Ungaria- 
;l precizeazl că liniștea șl or
dinea domneic pretutindeni.

•* «
Asupra fstulul in care au 

decurs alegerile, coresponden
tul agenției Iugoslave Tanjung 
scrie că „ordinea cea mal de
săvârșită șl liniștea au fost 
semnele sub care s’au desfă
șurat alegerile din Ungă'la".

adacăundu-se tn metropolă 
toate trupele britanice din Gre
cia, india, Pa estma, Oriental 
Mijlociu, Egipt, Blrmanla șl 
Malaezla șl reducerea ea 
la sută a trupelor britanice din 
țănle fost inamice, — spre a 
se procura brațele de muncă 
necesare urgent pentru indus
triile chee.

Polllt, cere deasemeni înde
părtarea miniștrilor care sunt 
răspunzători în prinul rând de 
actuala situație.

El sabllniozâ că, guvernul 
a acceptat condițiile sdrobitoare 
ale Împrumutului nordamerican, 
car« au s.h lod.t industria și 
comerțul Litanie și redresarea 
jl l-a făcut să resping' acordul 
comercial anglo-sovietic cara 
ne-ar fi procurat o bună parte 
din importul nostru esențial.

Tratat economic 
sovieto-maghiar
BUDAOEST.A I i(Rodlo). -I 

Ministrul dje Finanțe al âJn-_ 
gariei a plecat aseară lă Mor1 
cova pentru a relua (discuțiiLaț. 
asupra încheierii unui acord 
economic sovieto-maghiar. i

â


