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La muncă penii
întărirea Republicii Po

I 
“7----------~

.a 30 Decembrie 1947, po- 
ul român în frunte cu mun- 
irimea, dărâmând iris'îtuția 
lmată a monarhiei și pro- 
m&tid România Republic* 
pularfi, a intrat pe făgașul 
ui drum nou, încadrându se 
mei activ în tabăra popoa- 
or înaintate.
Prin înlăturarea monarhiei, 
i m*l puternică citadelă a 
icțiunlt burghezo moșierești 
^ara noastră, mărețe Infăp- 

- ne așteaptă în 4nul ce vine, 
direcția aceasta tov. Va- 

puca, secretar al P. C- R. 
ministru al Finanțelor, in 
’ piui „Prin Republica Po- 
fyf spre noi și mărețe în- 

>iuiri“ și Chemarea adresată 
sei muncitoare d* Comite- 
Executiv al C. G. M., tra- 

iză sarcinile muncitorimii, 
Întregului popor , român 

ntru anul pe care 1 am în- 
>«11,
,In fața poporulol roman — 
ine tov, Vasile Luca—stau 
«Ini imense de luptă și mun- 
grea pentru a cuceri noul 
!cese„.“ anul 1948 trebuind 
fie „începutul trecerii de la 
inomla anarhică ce mai do
uă In mare parte la noi, la 
momia planificată în care 
ul hotărâtor sâ-1 joace in- 
>tria de Stat", Și In această 
ncă, în realizarea acestor 
cini .trebue să ne bizuim 
primul rând pe forțele.noas- 
interne, Deaceea, pentru a 

ea creia fondurile de in- 
llție va trebui să muncim, 
Hm disciplinați, să ridicăm 
mai mult productivitatea 
□cil, să ftcem economii", 
ir Chemarea C. E al C, 
M. arată că întărirea tlne- 
□oastre Republici Populare, 
zoltarea regimului nostru 

socialism, depind de ho
rea ou care vom lupta pen- 
mărirea producției printr'o

disciplină și j închegată In 
mutică..."

In județul*™ mai ales, 
aceste sarcitP efer Insistent 
a fl înfăptui!

Intocmirefui program de 
muncă, mokr«a muncitori
lor, înUrire'ciplinci io mun
că și desvcfa spiritului de 
răsputiderePrsonalului Uzi
nelor MetJice C M,C. din 
Cugir. sunlsuri care se im
pun de uaă, ne m*i pu
tând fi ad| și acum dom
nia dszorfăiil și a anar
hiei in prfțle. Uzinele din 
Cugir vocbui să șl ocupe 
locul ce Jevine în frontul 
producțiviuatriale,

I. Rusneac
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poate constata, 
nimic.
titlul desigur, 
„Oameni care

Penu cine?
— _------------

Un jimentar" care a 
rulat pironii cinemoto- 
grațuiuCoi so“ întroda- 
aucea jptetator intr'una 
din facle de automobile 
ale Ma Britanii. Nu are 
import? In care, din ga
leria nlul capital, despre 
ale cl beneficii, după 
cum ase 
nu se ine

In jmb 
spune'a: 
munci.

Aci oameni pot fl vă- 
zuțl i intrarea în uzină, 
ia prijut fișelor șl sunt 
urmă prin toate secțiile 
uzln&nde robotesc sub 
suprgherea unul număr 
îndePlor de „Inspectori" 
carefr a constitui măn- 
drlaitronatulul, de vreme 
ce jokerul** subliniază 
nutițl lor, deasemeneațu 
câți zerouri.

lârșlt autoturismul a- 
Junda ultima operație, șl 
nu H așteaptă decât cum- 
paHrul.

M. Mih.
^ontinuare în pag. 3-a)
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Prin zeci de meatinguri și întruniri 
Muncitori, ostașii, intelectualii și plugarii 
jud. Hunedoara, continuă să-și manifeste 
dragostea fierbinte și entuziasmul pentru 

noua lor patrie: 
Republica Populară Română

Insuflețitele manifestații cetățenești pentru Republica Popu
lară Română, peotru Prezldiumu) Reoublicli și pentru guvern, ou 
continuat pe întreg cuprinsul județului nostru cu un entuziasm 
înălțător.

La sate și orașe, în mine șl fabrici,
și-au revărsat toată dragostea pentru Actul cu 
tâmpinat anul 1948 și pentru cei puși să» conducă 
tră Republică.

Oamenii muncii din Valea 
Jiului ani primit știrea marelui 
eveniment cu nemârgini ă 'bu 
curie, - bucuria succesului unei 
lupte la care 'și-au dat și ei a 
portul. Fiindcă pentru Rcpubli 
că Populară, ei,'care au infrun 
tat în 1929 gloanțele și bato 
natale monarhiei, : 
mândr’e in fruntea bătăliei pen 
tru mărirea producției. Pentru; 
construirea Republicii au de 
mascat și combătut zi de 'zi sa 
botajul și specula și și-au pe 
riclitat încontinuu viaț.i în Iun 
dul minelor.

Deaceea, la- 31 decembrie 
1947, minerii din Pețrila au tixit 
până la refuz sala sindicatului 
ascultând pe reprezentanți. Co 
misiunii Județene Valea Jiului 
pentru pregătirea Partidului li
nie Muncitoresc, cate au vorbit 
despre marea cucerire a popo 
rului român, Republica Popula 
ră Română.

La sfârș't s’au votat moțiuni 
prin caie oamenii muncii din 
Petrila asigură, prin 'n.u ică și 
efortul lor tot mai maie întări

o»mcnii muncii, 
care au In- 
tâQâra noas

Republicii l’orea și ridi.arc.i 
pulare Române.

La Hațeg, cu 
mării României 
Populară, în tați unei săli ar 
hipliue, au luat''cuvântul o\. dr 
Francisc Nopcea, prietenul 
Barbu din partea F. P., d. It, 

-ii star m ._Hrânzoiu din partea Armatei ,-i 
tov. Petru Melha, secretarul 
org. PCR din orașul Hațeg.

Toți vorbitorii au subliniat

ocazia procla 
ca Republică'

(Continuare in pag. 2-a)
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La apariția ,Flacărei‘
A apărut primul număr din , Fla

căra*’, săptămânal de artă și cul
tură al Uniunii Sindicatelor di 
Artiști, Scriitori, Ziariști, aducâni 
traducerea in fapt a rezoluției 
adoptată in 18 Oct 1947 cu pri
lejul Congresului Uniunii noastre, 
care hotărâse" editarea regulată 
a organului Uniunii.

Concepută in împrejurări in caro 
lupta pentru democrația de tip nou, 
pentru refacerea materială și mn- 
ralâ a țării, cerea ca fiecare o- 
peră de artă și de gândire sa 
constitue ,,o unealtă de muncă și 
o armă de luptă", „Flacăra" a- 
pare intr’un moment in care forța 
organizată a clasei muncitoare, 
alături de care stă întregul popor 
muncitor, a realizat Republiea 
Populară Română, un mare pas 
pe drumul desăvârșire! patriei 
noastre inainte spre socialism. Pe 
acest drum „Flacăra" va fi de
sigur ,,un instrument de orientare 
și de luptă pentru promovarea

(Continuare in pag. 4-a)

j «raita.

artidul Omunisi Român
Iti lupta penlua Jemccratîzarea Șarîi*)

li
nsformările democratice

din țara noastră
ictoria reputata de parti 

democratice în alegerile 
intentare din Noembiie 

a contribuit la intensifica 
nocesului de desvolțare de 
•alica a României, 
e-am prezentat în aceste a 
i în cadrul Blocului Par 
jr Democratice, din care 
u parte PC> PSD. PNL-Tă 
cu, Frontul Plugarilor P. 
PN *Alexandrescu. Cola 

rea Lastră cu aceste par 
n alegeri a purtat un carac

tcjrincipial. Noi am elaborat 
iajelelaite partide au acceptat 
ojitformă program a Elocujuil 
rtidelor Democrate care schi 
țjprogramul de acțiune gu 

• amentală în toate dome;
tt și preconiza o serie <de 
prme importante - etatizarea; 
S'.R, democratizarea sisiemu 
fiscal, reforma‘just ției, redu 

rea stagiului militar, etc. In 
mpania electorală, am avut 
(dus o luptă îndârjită îm,1 

triva partidelor reacționare 
alizate susținute pe față de 

numiți reprezentanți ai An- 
liei și ai Statelor Unite în 
lonnânia. Acest* partide mai

păstrau o oarecare influența 
îndeosebi printre păturile » 
vute ale țărănimii. ‘Ele Încer
cau să utilizeze în avantajul 
lor situația materială extrem de 
grea a populației. Camlpania 
noastră electo. dă a cuprins 
masse foarte largi ale popuja 
ției, Am1 avut pe teren peste 2o 
mii de îndrumătoii. Toate for 
țele partidului nostru, alături 
de alte fo<țe democratice, au 
fost 'mobilizate pentru asigura 
rea victoriei în alegeri.

Succesu repurtat în alegeri 
a însemnat întărirea poziției re
gimului democFat și a guvernu

Con - tir uare in pag 2-a —

FRONTUL PLUGARILOR 
împlinește 15 ani de existență și de luptă 
După primul război mondial 

partidele „istorice” în loc să 
ușureze - așa cum- au promis

viața țăranului, au continuat 
aceeaș politică de asuprire și 
exploatare.

Stabilizarea monetară făcută 
atunci de „istorici” pe spinarea 
celor ce muncesc, a adus pe 
plugari în situația de a nu-șî 
mai putea plăti nici dobânzile 
la bănci, fiind amenințați cu 
exproprierea pentru neplata da 
toriilor.

Criza economica a deșteptat 
conștiința politică a [lugarițor 
și la 8 Ianuarie 1933, s’au adu 
nat la Deva cu miile împinși de 
nesfârșitele lor de chinuri, b3 
gând spaima în „domni”.

Abia începuseiă să vorbeas 
că câțiva și ''din mulțime s’a« 
desprins cuvintele: „Să vTă 
aici politicienii care ne-au u 
măgit și să dea scamă 'de ceic 
ce au făcut cu poporul, cu ța
ra”.

Când au auzit politicienii dîn 
Deva aceste cuvinte, s’au as
cuns. Singur unul s’a piezen 
tat în fața plugarilor. Acesta a 
fost dr. Petru Groza, care a 
înțeles durerea plugarilor el a 
renunțat la acțiuni, la depune 
rile dela bancă 'și s’a declarat 
pentru „lume nouă” lozinca piu 
gărilor aduna#. 
Plugarii au păiăsit 'partidei*

poli.ice reacționare șî și-au or 
ganizat partidul lor: frontul 
Plugarilor.

8 Ianuarie 1933, este ziua 
când plugarii conștienți ce tor. 
ța lor politcă au pornit la con 
struirea propriului lor i^arlld.

Dar în acelaș an de crizl* 
cei care sufereau nu erau nu 
mai plugarii, erau și muncitorii. 
Curbele de sacrificii, șomajul 
4 alte nedreptăți, au făcut pe 
muncitori să lupte pentru reve 
dicarea drepturilor tuturor sa / 
riaților. Sunt cunoscu'c lupte,fc 
muncitorilor dela Atelierele G 
FR Grivița și ale petroliștilor dt! 
pe Valea Prahovei.

In acel timp inuncitorimeA 
avea deja o tradiție de lupt!

SABIN NUCULA
ontinuare în pag. 2-a

Tov. A. BUNACiU 
subsecretar de Stat la Pre
ședinția Consiliului de Miniștri

Tov. A. Bunaciu, fost secre
tar general al Ministerului de 
Interne, a fost numit ininistilț 
subsecretar de Slat la Președin 
fia ( ousiliuiui de Miniștri.

D sa a depus jurământul 
Sâmbătă la orele 14, în prezea 
ța d lui Petru Groza, președia 
tele Consî[iu|ui.
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(Urmare din paj. 1)

organizată pe când pltigarințca 
ticea primele sforțîii de a «..• 
organiza.

Chiar dela iiiccpiu, plugarii 
an văzui <a 'uebue să lupte 
ni strânsă alianța cu niuncto 
riuica sa stea alaiuri de toi 
IC forjele populare.

In limp ce Maiuu trage* cu 
mitraliera in muncitorii deja Gri 
'vița, plugarii din Hunedoara 
văzând ca acela? pericol î> a 
iiienință și pe vi, se (organi 
/ează, fac pact cu plugărimea 
maghiara (Madoșz. ul) <1 la 
febea sub gorunul lui lloiia 
4 la mormântul lui Avram Ian 
su, adera la Blocul Democrat 
încheind alianța cu Partidul Co 
munist Român.

hi alianța cu clasa inund 
luare. I 7 rotitul Plugarilor a de 
venit o forță '"care a înfruntai 
baionetele, bătăile și sclungiu. 
iile partidelor „istorice" și a 
luptat cu înverșunate împotrl 
va fascismului, a exploatării o 
ntului de către om și a lăzboin 
lui nedrept Contra Uniunii So 
vietiCg.

Astăzi plugărimea muacllo* 
re în frunte cu clasa muncite* 
re se găsește la conducerea dă

—s—:—=— ,—.    ~~ - ■

— Urmar« <lin pag. 1

lui. Blocul Partidelor Dento.cra 
te, în ciuda încercărilor din in
teriorul și din afara țării de 
a-i destrăma, a fost menținut. 
Campania electorala a arătat 
din nou ca forța principala în 
țara noastră este clasa munci 
toare țărăn’mea muncitoare in
telectualitatea progresistă con 
duse de Partidul Comunist 
In noul parlament există o ma 
joritate democratică stabilă. Șl 
în guvern pozițiile noastre sJau 
intărit. La ministerele pe care 
le aveam până atunci s’a adăo 
gat Ministerul Industriei și Co 
merțului, deținut înainte de 
liberalii lui Tăărescu.

După alegeri în fața partidu 
lui și a întregului popor s’a 
pus problema trecerii la refa
cerea economica a țării. Era 
necesar să se la măsuri radi 
cale împotriva acțiunii de sub 
minare a monetei, duse de cer 
curile capitaliste, de a curma 
inflația, de a scoate economia 
din haosul în 'care se găsea.

Intr’o perioadă de timp re 
ătiv scurtă au fost adoptate 

serie de legi economice 
i.e mare însemnătate. A fost 
etatizat Institutul de Emisiune

B.N.R, care se alia până a- 
tunci în mâinile capilakuluf bră 
tienist. S’a votat legea de re
organizare a Ministerului In
dustriei și Comerțului care ex 
tindea sfera de 'activitate a aces 
tu* minister. S’a votat legea. 
Oficiilor Industriale, constituite 
pe principalele ramuri de pro 
ducție, care dau Statului posi 
bilitatea de a îndruma și coji 
boia activitatea industrială șî 
cornercială a întreprinderilor 
private .In Iunie 1947, Partidul 
nostru și-a publicat propunerile 
pentru îmbunătăți ea si.uației 
economice și financiare, Aceste 
propuneri, care au fost însuși 
te de guvern, cuprind un pro 
gram de activitate industrială 

rii ,Iu mul parte ac iva |a icali 
zarea murilor reforme sociale, 
politice economice menite să a 
sigure un viitor nou și ferLlt 
întregului popor truditor

La 8 Ianuarie 1918, se în
deplinesc |5 an de existență vi 
lupta a I rontului l’lugaiilor 
In aceasta zi plugarimea hun» 
doreana se va aduna iar ia 
Deva pentru a sărbători 15 ani 
de lupta în folosul celor ce muri; 
cesc și a sărbători m acelaș 
linip una din'cele mai ie cuta 
>i mari realizări a democrației 
românești: înfăptui.ea Republi 
cii Populare Române.

Sabin Nicula

Plugari,
Prin înlăturarea monar

hiei a fost spulberată ul
tima speranță a moșierilor 
de a și recăpăta moșiile îm
părțite prin reforma agrară

Trăiască Republica Popu 
Iară Română, patria tuturor 
celor ce muncesc cu bra 
țele și cu mintea dela ora
șe și sate!

GH. GHEORGHIU-DEJ
PARTIDUL COMUNIST ROMAN 

în lupta pentru democratizarea țării
pe timp de 6 luni, în vederea 
atingerii a circa 7o la sută, 
din nivelul producței din a- 
nul 1938, Propunerile au pus 
ca o sarcină >de bază a guver 
milui și a forțelor democratice 
efectuarea reformei monetare 
și a stabilizării.

(3 serie de legi democratic» 
noui privesc sectorul agricol, 
unde recolta bună a aces.ui an 
creiază perspective imbucurălo* 
re pentru întreaga noastră e 
Conomie. S’a introdus predarea 
unei cote obligatorii de grâne 
către Stat pentru a asigura pâi 
nea populației orășenești. S’a 
votat legea circulaț ei bunurilor 
agricole care pune piedici con 
centrării de pământuri țărăre 
ști în mâinile chiaburilor și 
stabilește dreptul de preemp 
tiune al Statului. Vânzările tă
cute de țăranii nevoia t sub 
imperiul foametei au fost a- 
nulate. A fost desființată una 
din rămășițele feudale în tco 
nomîa noastră agrară dijma. 
In vederea intăririi și raționa 
Iei exploatări a proprietăților 
agricole ale Statului (ferme de 
Stat, etc.), a fost înființată ’o 
instituție specială REAZ1M.

Concomitent cu aceste legi 
și măsuri care urmăresc întă 
rirca democrației noastre în 
domeniul economiei naționale, 
am izbutit să traducem în viață, 
noui măsuri de demo ratizare a, 
aparatului de Stat. Comprimări 
le de funcționari publici au dus 
la înlăturarea din îns i uțiițe 
de Stat a unor elemente necin 
stite și reacționare.

In urma alegerilor, s’au con 
solidat legăturile între Parti 
dul nostru și aliaț i săi cei 
mai apropiați. Bătălia alegerilor

Dragostea și entuziaști populației jud. Hunedo;
pentru Replica Populară

Urau.™ dlu paj. l-a

însemnătatea deosebita a ace 
stei cotituri epocale din viaț i 
Statului nostru, ca.e ne desclil 
de larg poiț le spre societatea 
pe care o dorim cu toții, so < 
cietatea socialistă.

Dup* iermjiiiaica cuvântai! 
lor și votarea une1 moț uni, po 
pulația I lațegupu s’a încolonat, 
manifestând îndelung pe străzi 
le orașului, pentru marca cu 
cerile

•
Iii satele din județull nostru 

actul piociamari» Republicii Po
pulare Române a fost sării# 
torilă acelaș'entuziasm.

Conștienți de însemnă ate» ' 
dărâmări* celei mai puternice 
citadele a. jeacțitinii burghezor 
moșierești, monarhia în marile 
adunari ținute, au manifestat 
pentru npua fio ma de Stat.

Au avut loc asemenea întru 
niri la Dobra, Arnd.e au iparțici 
pat peste lhoo celațe ii U Telu 
cu populația u '4 sMt,e, la Rujca 
ni, b sate, la L*pugiul Inferior 
6 sate și ’ lu Brâsnic.

In plasa Hjaiyu avut ioc mee 
linguri la llia,'Voiț >, Vi?ca, Sfir 
bi, Ciurasada, BurjuC, Zam I 
Brănișca.

Pretutindeni au f#st 'votate 

a fost pentru dUsa mundloaje 
și Partidul Comunist, o bătălie 
pentru aliați, îndeosebi pemru 
aliatul principaț - țărănimea 
muncitoare. In ace istă bătălie 
un roi mate îl are Frontul Piu 
gărilor. Pe alocuri, în organe 
le de conducer® a t ron .ului 
Plugarilor se infiltraseră elemcn 
te chiabure anumujicitoreș.L 
și anticomuniste. După alegeri 
conducerea Frontului Plugari 
lor a hotărîl înlăturarea 
din organele de conducere a 
t rontuiui Plugarilor a eletnen 
telor chiabui#șd și transforma 
rea Frontului Plugarilor în or 
ga.nizația țărănimii muncitoare.

In rezoluț a conducerii Fron 
tului Phigarijor, se subliniază 
necesita.ea aUanței între prole 
tariat șl ță ănimea muncitoare, 
recunoscându i-se proletariatul 
lui roluj de conducere, precum 
și necesitatea strânsei colabo 
rări intre P.C R, ri frontul Piu 
gărilor.

Un proces analog de de.no 
cratizare a compoziței organe 
lor de conducere a qvui loc 
și la UPM grupare democratică 
a Ungurilor din Transilvania 
care are 29'depuțați in paria 
merit

Activitatea ui rândurile tine 
retului a fost multă vreme li 
nul din sectoarele înapoiate 
ale muncii noastre. In anul 1947 
a fost organizată Uniunea Ti 
neretului Muncitoresc. In «cur 
tă vreme UȚM a devenit cea 
mai numeroasă și influentă or
ganizație de tineret din țară.

UtM ul, Țineretul Plugă- 
resc ți organizația democrată 
a studențimli, joacă rolul p e 
ponderent, în Federatția Națio

i hinii'-i t uni Po z.di imn 
Iui Repubi’aijaincntului, gu 
veruului Imhtctiiliii Juihț 
Han liur.tjj |)eva al Pi R.

Muierii tțaia Biadultti -i 
au rcvaisțm plin bucuria.' 
pentru dârtțca regimului mo 
narliii m țiioastră ri prOcla 
marea Reprjj pO| lllare Ro 
mane.

I a Bradii.ulația orașului 
a manifestai <tadiul mee l:t 
guliii care l(lț ]oc jn sali 1
---------------—L------- ----------------

Diunerea jurământului 
fajde Republica Populară 

la institui militare și civile din
Abolire^narhlel șl înf&ptairea Republlcel Populai 

mâne a fost prilej dc unanim* s&rbltoare pentru a» 
largi ale pop<J român

Armata trlicipat șl ea cu un «lan Impresionant la 
bAtorirea acespjgreț act Istoric, înfăptuit prin lupta Lotâ 
a forțelor denote.

(-ti un sentiJț de imensă 
bucurie și incicL în viitorul 
tinerei RepublicțopuLarc Ro 
mane, in ziua dl Decembrie 
1947, ostașii linilor, din gar 
ni/.oana Deva, (tm cadru 

nalâ a Tnieretull^re grupea 
ză toaie organice de tin • 
ret din țară.

In domeniul ițtf p’r'm 
tre femei, redera^emociată 
a femeilor, grupl toaie or 
ganizațiile fcmeim din țară. 
Cea mai numeroaț;i mai [in
fluentă org. femei este t - 
niuiiea femeilor ifascistc 
Române (UFAR).

In rândurile intțtualilor 
reacț'unea are inca|dă<ini pu 
icniice In uiiivcrsl au mal 
rămas mulți profe.f reacțio
nari. Dar totodatăJintre in 
telectuali capătă avdturcntul 
progresist- Foarte îți iute 
lectuali marcanți, sakți scrV 
lori. artLti au intrețn Parti 
dul nostru sau s'aliproape 
de el.

Măsurile de întări a poz’i 
fiilor democrației au țt puse 
în practică în condiț țe unei 
mari ascuțiri a luptei <e împo 
triva reacțiunii.

PNȚ și a iutensifii acțlu 
nea complotistă și dețovoca 
re a intervenției străț In 
tr’un intervievv cu un Hst a 
meneau. Maniu a 'ceru£$chis 
intervenția armata imniva 
guvernului Groza. I n ip de 
principali fruntași ai'PNau 
încercat să fugă in striate 
pentru a forma acolo 1 gu 
vern de emigrație.

Activitatea PNȚ constla o 
piedică în desvoltarea m > 
cratică a României Exkcn 
ța acestei piedici nu mai țtea 
fi tolerată. Recent guvern no 
stru a dizolvat PNȚ. Mahte 
le deputațilorPNȚ au fost lila 
te iar parte din deputaț' șU.> 
ducăiori ai partidului au fola- 
restați. Procesul [ui Mani <î 
ai complicilor săi va consul 
o lovitură nu numai pen I 
reacțiunea internă, dar și peiu 
cercurile reacționare ang,© le 
ricaneț, ' 1

(Va urma)

zuid j

de festivi.ați a A |M ll4|; 
hiat cuvântul io1.. Câado

i Supureanu.
1 a < ,f i-ciui ub vanti 

ninsoarea abundenta adu 
inim i dor a avut 'loc ub 
liber iii curtea ( ooj.era ivi 
„Mica".

I a cuvântările tov. 1 
I râurise ,i Albu. mbrmi 
răspuns angajâiidu se că 
duce lupta penii u .usț nc, 
publicin muncind tot ma 
tiv pentru ridicarea prodt

Solemn și sărbătoresc zat 
pus jurământul de credinț 
ță de popor și Re publică

Pe platoul cazărmii R< 
Transmisiuni, unitățile gări 
nei adunate în careu dup 
cierea serviciului divin a 
cultat di vântul d -lui l t-( 
Weorgescu comandantul L 
3 Traiismi-iuni, care dup 
a subliniat importanța ist 
a evenimentului deschiză.o 
noui drumuri luminoase 
fru poporul român; adres. 
se conștiinței curate- a o 
Io* democrații a cerut U 
care să contribue. la apai 
și cimentarea ace-..ei cuce 
mărețe, a popomlui.

După c'tirea ac.ului de 
care și proclamarea RepuF 
cu pumnii ridicați, sutele 
ostași au ros ii solemnul 
mânt de credința pentru j 
și Republica Populară.

Luând divâi.tul d. Cpt. 
culescu comandantul ajuto 
al aparatului de educație 
Reg. 3 Transmi iuni, a a 
că prin înlăturarea mona 
s’a prăbușit ulriina ramă* 
feudală care stă ea piezi 
calea desvoltării democrații 
pulare.

Făcâjidu-se intrepreții < 
razilor lor, plut. Varzaru 
stamin, și sold. 1‘ârv'U Eu 
și-au luat angajamentu' u 
fi credincioși și v-.j iic A 
tori ai intereselor ■ b- eș 
le poporului în Ții î mers 
pe drumul democrați i popi 
spre socialism.

Soleimiitarea a luat s’.â 
prin defilarea unităților ș 
tirea unei moț uni care exp 
malta sa isfacție cauzmă o 
lor din ' iarnizoana D-. va, 
proclamarea Repub.icei P< 
lare Române i hotarirea lo 
a lupta pentru păst; rea și i 
rea democrației populare.

41

Imediat după proclamar 
Republicei Populare Roinâ 
pe întreg cuprinsul jud.ț'Ji 
într'o atmosferă sărbătore 
funcționarii publici au proc 
și ei la depunerea jurăm; 
lui de credință zfat’*| de pt 
și Republică. Il'u

r
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Comprimarea nu este o măsură suficientă pentru 

oameni de teapa fostului administrator Financiar al județului 
Pentru abuzurile, fraudele și neregulile săvârșite, 
COLAE HEKJE8CU 
TREBUE SĂ RĂSPUNDĂ IN FAȚA JUSTIȚIEI!

Stăpânit de dorința de a însănătoși aparatul fiscal, de a 1 pune 
in slnjba poporului, a desvoltăril democrației noastre populare, 
tov. Vasile Luca, ministrul Finanțelor, a păflt la o nouă șl mai 
adâncă cuiățire a aparatului fiscal, dispunând comprimarea unui' 
însemnat număr da funcționari fiscali superiori, — elemente du
bioase, corupte, rămășițe ale unul trecut negru șl care nu mal 
puteau avea nimic comun cu posturile pe care le dețineau.

cura,ii apara u
i Nieo’ac i IcieS

Fo-îndrăsneață spargere efectuată

la magazinul „Gloria" din Deva

gara Deva la Bucure ti o re 
rie de lăzi și pache.e care a rag 
bănueli. I a fel din gara Hațeg 
șî din eoni. Romos. I’e .t u mi 
pachetarea lăzilor în Dwi a foi 
losil in mod'gratuit pe tâmpla 
ml Seide hoffer, cărnii ii , re 
zolvasc” <> cerere pentru amâna 
rea unei licitații

Tot m ineres personal i 1 
a f(>lo: ii .elefoanele iiistituțiti, 
provocând numai îu timi ul din 
urma cheltEe|i care întrec a

In ciuda sabotajului Direcțiunii C.M.C. Cugir

aduc inovații
La fabrica, de muniț i a Uzi 

nelor 'Metalurgice C.M.C, Cu, 
gir, dorul de mujică și ‘ lanul 
muncitorilor nu au putut ți în
frânte de manevrele sistemati 
ce de sabotaj prac.icate de di 
recțiune. Conștienți de sarcmile 
lor, muncitorii acestei fabrici 
se află mobijzaț pei tru mă 
rirca producției, numărul ce
lor evidențiați în 
când mereu.

Printre aceștia 
frunte “îl are'tov. Roșu Nicolae 
dela secția io8, dare ajuțat de 
tov. Moguț Ioan dela secția lă 
catușerie și subing. Morcov 
Păun, șeful serviciului technlc 
al fabricei, a reușit să adapte 
ze un cuptor pentru fabricarea 
rniniumului de p,umb.

Inovația tov Roșu e cu atât

muncă eres

un loc dc

Citîti

SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R.

fie aduși la '’Deva pentru a 
face reconstituirea spargerii. 

se

A R. L, U. S Filiala Deva

Anunță pe toți membri inte- 
1 resiți si Asociației că „Orcul de 

Studii" al Filialei ț’nc ședințe în 
I fiecare Luni la orele 18 la se- 
i diul Județean din Piața Unirii 8. 
1 _ _________ COMITETUL

( CREMA „PROGRESUL" DEVA 
Prezintă ;

Joi șl Vineri 
Senzaționalul film Sovietic

Logodnica bogată

e i n

i

laiiul lui pe 'mai mult 
an.

( uiioscâiid fi [ ori ire i sa 
antimiim i oi casca și procedeele 
dictatoriale folosite f ți de sub 
alterin, nu p.uicin ckcât să 'a 
plaudăm matura Mi interului 
de l inanțe. Prin aceasta nu s’a 
făcut insa totul

Pentru abuzurile, neregulile 
și hoțiile sale pentru adevnra 
fele fraude săcârși e in defa 

ivoarea Stalului, pentru toate 
acțiunile >a|e, Herescu Nicolac 
treime tras la răspundere. In 
tervenția l’arche ului e necesa 
ra. 1 loții si jefuitorii Striului 
Irebucsc pedepsiți. In mtciesul 
așe/.aiii aparatului de Stat j e 
temelii solide, iu interesul iuta 
ritii Republicii i oastre Popula 
re.

i ccnșlâențti 
în muncă

mai merituoa-ă <u cât fabrica
rea rniniumului se face din prat 
și deșeuri de plumb, care îi ain 
te erau neglija e și a.uncate.

Banca Federala, Deva

Repartizările de mărfuri dirijate
P asa Brad

Cuie 1760 kg. colți 1000 buc., 
fi-r balot 20 legături, tablă gal- 
vanizată 1500 kg., farci 122 buc., 
lopeți 114 buc., gtane 3 buc., 
semănători porumb 2 buc., lan
țuri diferite 60 buc., fler lat 114 
buc., târnăcoape 130 buc., tablă 
□ei gră 228 foi,, ghete 9 perechi, 
Bocanci 366 perechi, pantofi băr
bătești 28 psrechl, pantofi damă 
16 perechi, clsme 3 perechi, 
stambă albită 158b metri, stam
bă imprimată 478 metri, americă 
3655 metri stofă diferită 1586 
metri, dok 120 metri, zefir 127 
metri, chiloți damă 26 perechi, 
combinezoane 137 buc. ață ib- 
rișine 171 duzini, clcl de oase 
60 kgr., strecurători 70 buc, 
lămpi de g tt 7 buc. fărfuiil 380 
buc, sodă rufe 1186 kg, saci 53 
buc,, gresii 171 buc., nituri 42 
kgr.

Plase Deva
Cuie 2800 kg., colți 256 buc., 

caele 131.000 buc., fler balot 31 
legături, tocătoare nutreț 1 buc, 
tocătoare sfeclă 1 buc , tablă gal- 
vanizată 2500 kg, furci diferite 
152 buc., lopeți 138 buc., găleți 
gaivanlzatc 2 b ic,, grupe 2 uuc., 
semănători porumb 3 buc, lan
țuri diferite 122 buc, fler lat 
264 buc., târnăcoape 180 bac,, 
tt-blă neagră 336 fol, bocanci 
muncitorești 462 perechi, pantofi 
bărbătești 29 perechi» pantofi

i

Liniile Bumbești-Livezeni
«i Oeva.B

vor fi terminate anul acesta
dl

Iu urarea adiesati cu oia 
/ra Anului Noii nitrcgu.m per 
soiial ceferist, tov. Chivu Stol 
ca, dir. g ral al < . 1 , R după ce 
a făcut un scurt bila: ț .1 rea 
li/.au or din cursul anului tre 
(ut, a menționat că, in iuur.1 

aniimi 1918, tiebuesc urmi 
natc luciarile de i.iteirs . ațo 
na), ca: linia Bumberti livC/e

Desființarea cartelului Titan, Nadrag.Calan
Ministerul Industriei J Co

merțului a dat o r edzie j An 
care se int< r/iit pur are i t tu 
laturii de cartei mai mul 
tor întreprindeți, îetragând tot 
odata acestora abibuțiu.iile șj 
drepturile exciu i\e acordat^ I 
recunoscute pâi a acum de Mi 
iiisterul Industriei -i ( omeițu 
lui.

Printre cartelurile desființate 
prin această decizie figurează 
ș" „Biroul de raționalizare a 
producției uzinelor metalurgice 
„Țitaii, Nădrag, Călan S.A.R:’”

Măsura Indust iei și Corner 
țului v'a avea consed țe pozi 
tive, imediate, prodducția în u 
zinele cartelului desființat pu 
tând să se 'desvolle și mai 
mult prin înlăturarea sabota-

cisme mocior- 
sttmbă albită

Tranșa ll-a
damă 20 perechi, 
□ița 11 perechi, 
2468 metri, stambă Imprimată 797
metri, americă 5.485 metri, stofă 
2.492 metri, dok 120 metri, sergl 
bărbătesc 131 metri, chiloți da
mă 22 perechi, combinezoane 89 
buc- ață subțire 246 duzini, clei 
de oase 60 kg., vopsea ulei 5 
kg, strecurători 65 buc,, lămpi 
gătit 3 bac., saci 103 buc , gresii 
coasă 234 buc., sodă rufe 1867 
kgr.

Firma Succesorii 
IACOE» BIBER sL„.c.

Petroșenl, Piața Unirii 3

a primit in luna Dec 1947 pen
tru distribuire pe cartele cu 
„punct'* 1''. următoarele produse 
raționate:

Prii.Ire cei de care ministrul 
inaiitclor a 
.u, Ii '.ure.i/a

" fobt ad tor finami <r pririci 
a( A(1 ției 1 inanciarc din

a.
Adept al sistemelor fostului 

îinistru de finanțe liberal rata 
j.șcean Alexandriei, licrescu 
-MVfo. mase ins ituția pe care 
''■conducea i ifr’o 'mo ic a I u 
ului său plac.

Astfel, a latii. impune i î e 
eale și tendențioase la PetiO 
jni, Hațeg, Deva, Orășbe 
rtc. Dc exemplu, firnnrib Ldwy, 
uchs, Adolf, și Schaffer Ma 
âmilian, mari come cia-ți în 
Mroșeiii, au fost impuși t-ți 
rei la un loc, mai i uțin decât 
jow y Emanoil din 1 lațeg, de 
i acesta e un mic comerciant.

Activi atea lui Herescu con 
ta în plimbă.i în cuprinsul ju 
lețului, de unde se întorcea 
ără a fi luat vreo măsură în 
nteresul serviciului, in schimb 
ncărcat de „daruri” și șperțu
i dela subalterni și comercian 
i.

Recensământul de impunere 
a intocn it defectuos d cu ma 

•e întârziere, fapt pentru care 
t fost anche.at la Pui, ; erbăl 
■i Sarmisegetuza.

A făcut în schimb mari petie 
teri la Baleia, '(ieoagiu și Pel 
roșeni, cu mult lux și chel- 
uiel>.

( rezându se pe moși i sa, 
■ferescu a folosit pe oamenii 
le șerviriu dela Ad-ț e, Mihai 
Nțoistic și Petrescu Nicolae pen 
ru servicii proprii, pe Moisuc 
rimițându 1 făiă nici un drept 
imp de două săptămâni să în

soțească un vagon de bagaje 
cu mobi'ierul lui, dela Sighișoa 
ra la București.

Sperțar și afacerist, Herescu 
a trimis mai 'ales în furiile Oc 
tombrie și Noembrie 1947, din

In noaptea revelionului, 1948 
o bandă de spărgători a pă 
truns in magazinul de corni 
sioane .Glorii” din Dev-. cu o 
indrăii;cală neobiînuiia, răufă, 
•Jatoii* au intraț în magazin 
prin ruperea lacătului, furâr.d 
obiecte date în comision în va
loare de cea. un milion Ier.

In urma investigațiilor îacu 
te de organele, popției.ești în 
decurs de numai rouă ore du 
pă denunț, „utor'i spargerii au 
fost identificați ‘ arestați de 
Poliția / Alba Iulia. Urmează 
ca în /jlele următoare boții să

9.984,90 m. pânză americă de 
80 cm. lat.

1.176 per. ciorapi bărbătești 
groși.

1.080 per. ciorapi bărbătești 
subțiri.

324
324
600

7752
350 m. stofa 

tip 13.
316
510
200
801

per. ciorapi copii Nr. 6. 
per. ciorapi copil Nr. 4 
per. ciorapi damă mătase, 
mosoare de ață.

costum bărbătesc

m. stofă 
m. stofă 
m. stofă 
m. stofă

rochie damă, 
pardesiu bărbăt. 
palton bărbătesc, 
palton damă.

-1

ni, luna 1 leva Br d > tC
l<*< a liza i c> a r-tor -.ar,ini lin 

pune muncitoitlo -i tcchriidfcril 
l(lr de pe ace-t auiier. aa 
spirit gosrodaresc -i o molii 
lizaic m mumă, iar noua tutu 
roi, sprijin rfc<ti\ lucrărilor 
ele fiind de o import mță a 
sebila pentru des\uitarea gcoijb 
mică a județului 1 iune loara.

jului. ptacti.at dc c<xiduc*ica 
societății potrivit organlzăr 
cartelului.

Pentru cine?

Șl pe bană dreptate, spec
tatorul se poate întreba ea 
firesc interes: pentru elne 
aeeste frumoase automob.e?

Cui sunt sortite acestea 
să aducă comod ta tea aces
tui mijloc de transport, in 
țara (n care combustibilul 
de toate proveniențele, nu 
mai e o preocupare chiar 
oare are, după ultimul răz
boia mondial ?

Pentru că pe muncitorii 
aceleiași uzine ti vedem, re
venind la căminul lor cu < Ite 
mijloace care toate, sunt de
parte de a egala automobi
lul rămas In uzină, aștep
tând cerințele altor fețe.

Dar revenind la ceace «a 
omite să arate „documen
tarul* „mxde In England*, 
va trebui să menționăm că 
organizarea piățtl salanați- 
lor, ca toate preliminariile, 
este expresia unei tehnici 
.avansate".

Inadivăr, fnasementa con
diții, pll.nl respectiv, devine 
pentru munclto ul englez, o 
adevărată plăcere, care s'ar 
părea că nu mal are nimic 
comun cq neațansu'ile le
gate de noțiunea de sala ta, 
m orândutrea lumii capita
liste.

Cel puțin ața se oste
nește să convingă, docu
mentarul.

Ca toate că — așa zl- 
> ând — ceace rămâne intt 
resant, este descoperit ab 
ia sfărș'tu'. peliculei, ca . 
răspunde cu emfază penbTi 
ce muncesc, tn definitiv, a- 
i'el oameni din titlu: ptntru 
a dace mal departe glona 
marelut Imperiu britanic.

Fără o snlgară vorbă de
spre priceperea sau efortul 
celor care muncesc.

Se pare că totuși un așa 
zis guvern laburist conduce 
treburile Dubltce, fapt care 
n’a schimbat bit âna An- 
gbe, căzută pradă imperia
lism? al hrăpăreț șl agresiv.

M. Uih.

ANUNȚ
Cooperativa „Ulpia Trai ană" 

din Sarmlsegetuza a pierdut car
netul de cumpărături eliberat da 
Federala „Oeva* pe care îl de
clară nul și fără valoare, ori și 
unde s'ar găsi.

li/.au
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Situația Internațională
Victoriile forțelor democratice din China 

și Grecia

Partidul Comunist Maghiar, a devenit cel n 
mare partid din Ungaria f

Importante declarații făcute de secretarul general 
al Portidului Comunist Maghiar R A K 0 S Y

Oui noianul de știr* s isîle 
in uliinirie zile, se dcspri id net 
evenimentele care mărci tiză 
uoui succese in lupta popoare 
lor pentru libertate 'și indepen 
dența împotriva nnpei ndisinii 
hii asupritor.

Jnregiștrand o e.apa care 
n'arclu iză începutul pcrioaJei 
d" nimicire a regimului impe 
r lișt din ( bina. M oi e Duri, 
c nducaioiul Par i ’igri Comit 
■ ist ( hine. a a umțat în șeclfoi 
ța Partidului dela sfârșitul a 
nuhii 1947, < a 'actualmen e raz 
boiul nu mai este'dus în China 
pe teii oiiul egbeiat ci îi re 
yiuni’e re se afla încă sub do 
minația foițelo; pii ( ia ig Rai 
Shek. Arătând lupta hota îtă1, 
paliioti ă, justă și ie\Oluționa 
ră pe caie armata de eliberare 
ootidusă de PaitUul Comunist 
Chinez a dus o împotriva ofe i 
sivelor impei iajste, Mao Tș-e 
Dmi a declarat 'ca în cursul ce 
lor 18 luni de luptă, din Iulie 
i94(7, până în Decembrie 1947, 
1.69o ooo soldați ai luii ( îang- 
Kay-Shek din armata regulată 
și neregula!ă, au fost scoși din 
luptă și din aceștia l.oăo.ooo 
au fost făcuti prizonieri.

Iu timp ce forțele revoluția 

întărirea Republicii Populare
Urmare din pag l-a

nare chineze inregistiia-a se 
menea mărețe victorii care lini' 
piti de bu.tine'inimile oameni 
iar iubitori de Tiberttite i pro 
greș din lumea îitreagă, bravii 
luptători din foițeie popul ire 
grecești d< sub <.oudu:erea \i 
leazului general Markos, lup 
tând vii energie împotriva a.clu 
iaș du man comun impeii'Hs 
mul ameria.ii 'provoia mari 
pagube inonai ho. f. sci,iilor reit 
șind sa nmnțma te'eniirilc el* 
berate și să cucerească noui po 
zițn. Numai în regm ica ( o. 
uița, după i’oinu i.atu) oficial 
al guvernului dela Atena, tru 
pele monarho fasciste ;.u pier 
dut în n) unele zile 279 niorți 
și răniți! iar 178 soplați au fost 
dați lipsă. Deasenieiiea, forțele 
deiriocrafce au capturat maii 
cauți ăți de arme . uion ate, mu 
niții și alte ma eriațe de război 
de proveniență angloaneiica 
nă.

Cu toată superioritatea nu- 
mJfciică a a matelor dușmane, cu 
toate condițiile grele de luptă 
forțele populare chineze și gre 
cești continua, având siguran 
ța în victorie, lupta lor doică 
hotărîtă împotriva mercenarilor 
imperialiștilor exploatatori.

chimicalelor și fabricația pro
duselor electrice,

Dela mineri „Republica Po
pulară Română așteaptă căr
bunele pentru desvoltarea in
dustriei șl transporturilor**.

Având in fața lor imaginea 
îngrozitoare a măcelului dela 
6 Aug. 1929, când la Lupenl 
minerii au fost sfârtecați de ba
ionetele $i gloanțele cu care 
dinastia Hohenzolern a răspuns 
cererii lor de pâine, oamenii 
muncii din Valea Jiului vor 
trebui să fie și pe mai departe 
pioneri ai bătăliei producției,— 
stâlpi de sprijin și consolidare 
a nonei forme de organizare a 
Statului Român.

Dar nu numai muncitorilor 
le revin sarcini în pragul nouei 
ere de viață a poporului nos
tru. Fiecărui cetățean i se cere 
un simț de răspundere tot mai 
desvoltat, o contribuție tot mal 
esențială la crearea de noul și 
mai bune condiții de viață ale 
poporului.

Conștienți de sarcinile noas
tre, fiecare, să pășim nu în 
■oul an ci in era nouă, hoți
răți de a le duce la Îndepli
nire, pentru a putea purta cu 
cinste șl demnitate titlul de 
cetățean al Republicii Popu
lare Române-

I. Rusneac

Bl ’ 1 )AI’1 ST A, 5. lai ul 
Szabad Nep publica un i terci 
e\v acoid.ii. cu ocazia '.nul ii 
Nou de către se re arul gene 
ral a| Rai tidii;ui ( .o nuiii-t 
Maghiar, R.ikosy.

Întrebat despre cel ai im 
portant aspect al desvoltarii 
economice a ck mo. rației ungă 
re m anul 19 17, Ra<osy a de
clarat dupil ce a suim iat ,ao 
gre ele icalizate in i gri: 1 ură 

i industrii
Evenimentul cel mai inipor 

huit este rațjoiiali, nea lăncilor 
-i a mărci industrii. Aceste mă 
suri au dus la icziiltaml că 
două treimi din munci ori sunt 
ocupați în fabrici și u ine nu 
pentru a lucra [ e.itru un pro 
fit particular ci pentru bună 
starea întregului popor.

Vorbind despre schimbările 
politice, Rakosy, a declarat că 
acum partidul cel mai numeros 
din Ungaria este Parii Iul Co 
munist, care este apărătorul 
ce) mai consecvent al democra 
fiei. Loviturile date de către 
deinocrafțM ting Hă du^danilor 
ei, au schimbat rad cal si uațfa 
internaționala a țării. De în a ă 
ce democrația ungară a resta 
bilit ordinea in țară; condițiurn 
le necesare au fost cieiate <

La apariția „Flacărei"
(Urmare din pag. 1)

unei arte progresiste, având ca 
permanent îndreptar realismul so
cialist 1 încredințare care venită 
din partea unui poet ca Eug Je 
beleanu angajează literele noastre 
progresiste. , în poziție de atac 
împotriva desfășurării de forțe ale 
imperialismului, reacțiunii obscu
rantismului, decadentismului, în
cadrate în marele front ideologic 
al progresului.

Semnează în primul număr, intre 
alții, tov. Marcel Breslașu, rt Mo- 
raru. A. Mendelsohn și M Novicov.

Salutăm cu toată căldura apa
riția „Flăcării1* în care slujitorii 
scrisului și artei vor găsi un în
dreptar ideologic pe drumul pro
movării marilor idealuri ale po
porului,

ZORI NOI

Influența comuniștilor în continuă creștere

2.250 (100
în Partidul Comunist Italian

ROMA. 3. -Pietro Seichia, 
secretarul comitetului Central 
al Partidului Comunist Italian 
arată într’un articol publicat ieri 
în ziarul UNITA că 1 arTdU) 
Comunist Italian are peste 2 
milioane 25o.coo membri.

Numărul membrilor Partida 
lui Comunist a crescut d«la.

pentru a se lega ici ț >’de l iii a
ve'ina.de ci ț..ilc vedic.

In primul ihi.d îeiați le cu Ju 
goskivn eroica cu România de 
nioCraU nu mai u ii ci acteri 
zate prin legă u i de • .■încre
dere. Acordu.ile închei, t <u 
Jugodavia -i România nil uit 
simple acte diplomatice ci noui 
căi deschise în fața pop' elor 
având un destin <ori un ?î >aie 
au ajuns să șe înțeleagă îeci 
proc. Bazinul dniărean - bu

Telegrama
do felicitare a

cu prilejul proclamării Republicii Populare Eomâ
Președimele Ciuve nUțui Re

publicii Populare Federative 
Jugoslave Mare-alul Jugosla

Președintelui Guvernului Repub leii Populai e F.cnit
Domnului Dr.

Îngăduiți ini, Domrule Pre 
' ședințe, de a vă transmite din 

partea poporului jugoslav și 
din partea mea cele inai căi 
duroase felicitări cu ocazia pro

In Iugoslavia se construește un oraș n

Titograd Capitala Republicii Muntenegr
BELGRAD. - Pe locul \e 

chiului oraș Podgorica, se con 
struește acum noua capitala a 
Republicii Populare Muntcneg 
ru. Titograd. Zi și noapte, ?e 
construesc clădi i și fabrici.

Investițiile prevăzute cie pla 
nul cincinal pentru consliu ția 
acestui nou oraș se ridică la 
3 miliarde dinari.'O parte din a

Comentariile presei franceze în legăt 
cu Proclamarea Republicii Populare Româ?

PARIS. — Printre primele 
comentarii a!e presei franceze 
in legătură Cu proclamarea

4ol.9bo, în Decembrie 1144 și 
dela 2.068.282, în Septembrie
1946, la 2.52.716, în Septcmbrit
1947.

Procentul femeilor membre 
ale partidului este de 25,3 fa sa 
tă, a muncitorilor agriico'i 17 
la sută ș' a munciiorilor din 
alte categorf 38 la sută. 

vnul • u pu J ■ re' di r< ul 
a d' \ enil 11. i ..pul denii; ra 
lor populaic o fm ărejț. a
Uk

Rc-fc rmdu se la e‘>o uțn 1 
tații munci orc li lin ! ug . 
Rako y a dz 1 mat că ' ți i.. 
< itorii - uni co bci.ți ca j 
dul uni mu liuic.-c î ea..i 
o intăriie e uraordi ara a 
lor demni r ției că *ol ‘ 
istorică duce -,p e pnr i iu.l 
nic muncitoresc.

viei losif Broz T*to, 
trimis u mătoarea tel.gr mi

?etru Groza
clamării Republicii.

Urăm tir.eiej Repullicii I 
pulare a popoiujui rumân p. 
ten cei ma. mare succe . -i pr 
p critate.

Președintele guverni Iu 
R. F. F. I.

Mareșal al Iugoslaviei 
I0SIF BROZ TITO

ceste credite este dsiinala c< 
struirii unui mare hotel .,M. 
cova” . li 1 ului I .1 1 ji
le a Munlenegruiui, t.oiiloi 
modeme, fabriclor de mob.i 
tăbăcăriilo:•, antrepozitelor d< 
tutun, n ii isteriilor și | rezid, 
ției de consiliu a MuntCiicgi 
lui. Se clădesc deaseme iea ( 
minul sindical central’ i ti 
mari poduri.

Republicii Populare Rt mâ 
Agenții France Piesse trai 
mite următorii comenti riu 
ziarului L’riumanite:

„Cum să nu salutăm 
emoție nașterea celei mai 
nere republici din Europs 
Francezii văd in aceasta 
îndoit prilej de satisfacție: 
primul rând, mersul Inain 
spre tot mai multă demoa 
țle, al unui popor care a fi 
prin tradiție unul din ami 
cei mai siguri ai Franței; 
ăl doilea rând, progresul ui 
regim popular care 'iste t 
mirat de muncitorii din L 
noastră."

Imor.in < * J dețumt Hh cd.iv.ra D 797—.^47

La uzinele I.M S - Hunedoara, 
unde in urma angajamentului 
luat la 15 Dec. 1947 la Fer- 
dlnand de a câștiga drapelul 
producției, producția mai alea 
la furnale a făcut un salt mare, 
trebueao asigurate condiții pen- 
truca aceasta nu numai aă se 
mențină ci să se crească con
ținu.

„De eforturile voastre in 
muncă — spune chemarea Co
mitetului Executiv, al C. G. M. 
— depinde desvoltarea Indus
triei noastre grele, baza inde- 
endențel naționale a R pu- 
licii noastre Populare**.
Muncitorii șl technicienil Uzi

nelor Statului trebue să fie în 
permanentă preocupați, mobi
lizați de a așeza uzinele lor In 
fruntea industriei tării noastre. 

Mecanizarea alimentării fur
nalelor și a cuptoarelor „Sie
mens Martin**, Introducerea 
de metode noul de muncă in 
special la turnătorii moderni
zarea fabrice! de uuelte agricole 
din Govăjdle, etc., sunt sarcini 
pe care in cursul anului in 
care am pășit, trebuesc reali
zate.

Aceleași sarcini revin furna- 
liștilor dela Călan, — iar me- 
talurgiștilor dela „Astra**-Orăș- 
tle le revine sarcina de a ac
tiviza și desvolta producerea

ina.de

