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! In cadrul unui meeting uriaș
la care au participat peste 10.000 cetățeni
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Marea adunare populară din Deva

Plugăriinea hunedoreană a 
sărbătorit Joi 8 Ianuarie 19 1, 
15 ani dela înf\nțarca f rontului 
Plugarilor, forță care alături 
de clasa muncitoare organiza 
ta având în frunte P.C.R., a 
condus ilugăiiinea muncitoare 
hi lupta pentru desființarea as 
piei exploatări la care era expu 
să din partea cămătarilor ban 
clieri și moșierilor hrăpăreți ma 
iiisto-brătieniști.

Pe aceeaș piață în care a- 
cuin 15 ani, plugarii hunedoreni 
ne mai putând suporta jugul 
exploatatorilor, au pus bazela 
I artidului lor într’adevar pjugă 
iese, oamenii truditori de | e o- 
goarele 
întrunit 
bilanțul 
lupta și 
meritele de a lupta pentru des 
voltarea bunei stări a plugari 
mi’ și întărirea regimului de 
democrație populară.

In fața a peste lo.ooo plugari 
=i plugărițe din jud. Hunedoa 
ra, au luat cuvântul d. ,;lr. Pe 
tru Groza,

județului nostru s’a< 
din nou rentru a face 
succeselor obținute in 
pentru a reîi.oi angaja

președintele Frontu

Partidul Comunist Român
in Buples penlru democratizarea Șavaâ J

Dr. PfiIRU GROZ^l

lui Plugarilor și Președinte al 
Consiliului de Miniștri, Romii 
lus Zaroni, ministru al Coope 
rației, Const Agiu, ministru 
subsecretar de Stat pa ministe 
rul Agriculturii și Domeniilor 
și alți frutași ai luptei plugari 
mii muncitoare din țara noastră 
pentru o viață ma’ bună și pro 
greș.

La ora când scriem aceste

vorbe,te d. pi mi mini 
dr. Petru Groza, pluga

rânduri 
stru d. 
rimea muncitoare liține Jorearu 
manifestându-și entuziasmul și 
dragostea fierbinte pentru cea 
mai mare cucerire a poporului 
nostru: Republică Populata Ro 
mână.

(Cetifi reportajul și cuvântările 
roștite in numărul viitor), I

Moartea tov. Alexandru Pop, 
secretarul secției organizatorice a Comitetului 
Județean Valea Jiului al P. C. R. a umplut de 
durere inimile oamenilor muncii din Valea Jiului

Sâmbătă 3 Ianuarie a. c., în 
urma unui nefeiicit accident, la 
Petrjla a încetat din viață tov. 
Pop Alexandru, societarul Sec 
ției Organizatorice a Comitetu 
lui Județean Valea 'j’ului al P. 
C. R-.

In vârstă de numai 24 de 
ani, Alexandru Pop armurii du‘- 
pă ce ani dea rândul a luptat 
pentru cauza munci.oi ească, 
fiind unul din cei mai activi î 
dârzi organizatori și conducă 
tori ai luptelor și ,a<ț um’lor jnuii 
citorimii din Valea Jiului dela 
23 August 1944, încoace.

An nouț ncuay
în armata REPUBLICII POPULARE ROMANE

de Lt. VULCAN V1OREL 
din Regi 3 Transmifeiuni

noastre, caie înțeleg ca dela 
mini tru până la ultimul s at, 
toți trebue sa iupie pentru -- 
ceeaș cauza a j oporului ,-.i i-a 
apere cu orice sacrifi iu i.epu 
blica Populata Romana.

In grija permanentă pe i 
clementele cele mai co.-știen 
te ale p(Jp<,rului nostru, ce: 
mai buni u devotați iii ai r,. 
sei muncitoare demente!.- de 
frunte ale Paltinului Comunist

L_i
U 

n * 
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Pentru armata Republicii Po 
puiare Române, anul 1948, o 
ste începutul unei vieți «jui. /, r 
mata populară română, is\oi 
ta din rândurile massclo1' Iar 
gi ale poporului nostiu, trăe.tc 
asiazi cele mai frumoase zile 
ale existenței ei. 'Pulein afirma 
cu certitudine că a,mata popu 
Iară roinâna este aria/i la înal 
țintea rolului pentru care, a fost 
creată, iar lozinca ,,Armata ro- 
poiuiui in slujea poporului" nu 
consiitue lozincă starb-dă seri 
să pe hârtie ci se înscrie adânc 
în sufletele osta;ilor armatei

Respectat m ml ii de , op 
muncilor din bazinul'nostru car 
bonifer, și temut de du manii 
muncitorimii, moartea lui a ■ ro 
dus o adâncă durei e in rândul 
celor ce 1 au cunoscut și urmat, 
încontinuu dela moarte și până 
la înmormântare, mineri băirâii 
și tineri, feme1, ostași, prieteni; 
tovii de muncă și de lupta, s’au 
perindat pe la 'căpătâiul iui, fie 
care dorind să i fie garda din 
urmă.
întreaga muncitorime din Valea 
Jiului a condus pe fostul ei 

conducăter la locul de 
ultimă odihnă

Din Sarmizegetusa, Hațeg, și 
Pui, din Petrila, Petrojeni, Lo 
nea, Lupeni, Anipcasa, Vulcani; 
Uricani, Iscroni, Livezeni, cei

I. Rusneac
(Continuare in pag. 3-a) (Continuara ia pag. 4-a)
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Român, o au ; Intru deșt olt, 
rea continuă a poporului ’o^ . i

> armați a primit
fruntea ci pe d. ministru 
inii Bodnăra

SmuLa din demagogia 
cutului armata populară r.miă 
na a primit in fruntea ci 
pe noul ministru cu'cea mai \ic- 
satofacțic.

Venirea Ia conducerea ,rma 
tei a d-lui ministru Emil Lfod 
nara inseanua pentru .irmata 
noastră inti'adevăr mei tul u 
SvȚțTeț holll,’

Din însăși cuvintele noului 
ministru ,,Armata ioma a \a 
trebui să devină unul dU Cele 
mai bine organizate i disciplina 
te corpuri ale poporului os'ru: 
aparatoarea drepturilor -i 1. 
bertăților poporului român. Im 
bunatațirea situație1 materiale a 
soldatului, subofițerului >i o 
tițcrului \a trebui să dea .rina 
tei sentimcntu^ valorii c-1 ca a 
părătoare a democrației pope 
rului român” se poate lopiin 
de limpede drumul pe care .a 
merge de acum armat . opu 
Iară română.

Aceste cuvinte ale noului ni 
nistru al Arătării Naționale au 
fost traduse imediat în fapt >i 
astfel, în ziua de'29 Decembrie 
1947, prin ordinul de zi No. 5o, 
pentru prima dată in armata ro

Desființând PNȚ, reg’mul 
nostru democratic a dat o grea 
lovitura politică păi ții celei mai 
reacționare și agresive a mare 
lui capital și a moșierimii tex- 
bropriate al cărei exponent este 
ANȚ. ....;

■ In interiorul B. P.D. Parti 
ciul Comunist și celelalte paiti 
de democratice au trebuit să lu 

ir pte împotriva unor anumite ma 
J nifestări antidemocratice ale li

beralilor lui Tălărescu. Tă- 
târescu judecând după proprii 
ie sale manifestări, i.tle. țioitea 
zâ să-și transforme partidul in 
tr’uii cențiu de raliere a gru
părilor burgheze dușmănoase 
regimului democrat.

Încerca ile sale de a mane 
vra în inter’orul blo-ului guver 
namental, pentru a sparge u i 
tatea forțelor, democrate și a 
izola Partidul nostru, n’_u fost 
încununate de succes.

4 La Paris cu o azia Confet 
, j ir rinței de Pace, Tata eseu a

T lua, în mod deschis poziție im 
potriva poli icii interne și ex
terne a guvernului căutând să 
impună punctul său de vede 
re celorlalți membri ai delega 
ției trimisă de guvern pentru a

apăra interesele economice, po 
litice și naționale ale poporului 
român. ,

După Conferința de Pace 
Tătărescu și a intensificat ac
tivitatea înlătintrul și in a - 
fara Blocului guvernamental 
concretizând poziția Partidului 
liberal pe care 1 prezidează, 
într'un ,,memoriu” inspirat de 
aceleași cercuri care au obțt 
mit îndepărtarea comuniștilor 
din guvern în Franța i Italia,

Acest ..memoriu’ , lua apă 
rarea dușmanilor regimului țjp 
mocratic și cerea revizuirea în
tregii poli ici interne și exter 
ne a României.

Deși ..memoriul” era prez :n- 
tat formal ca o bază de discu 
tie în interiorul Blocului Parii 
delor Democrate, el era Je fapt 
destinat cercurilor reacționarei 
din țară și din stră*nătate, 11. 
a le servi drept armă ’impotri 
va guvernului și Statului Roi- 
mân.

In August 1947, Tătărescu 
a organizat la Craiova o m 
trunire cu ocazia împlinirii a 
4 ani de când și-a lansat seri 
soarea circulară către aderen

Este cazul să amintim că 

în această scrisoare, Tătărescu 
se abținea dela atacuri, la adrel 
sa nemților și formula o serie 
de lozinci demagogice. Scrisoa 
rea aceasta era răspândită sub 
privirea binevoitoare a au.o i 
taților antonesciene. Luând cu
vântul la Craiova, Tătărescu 
și-a caracterizat punctul său de 
vedere asupra politicii externe 
a României in sensul că în 
timp ce noi suntem legați de

Uniunea Sovietică, prin situa
ția noastră geografica, de pute 
iile occidentele ne leagă înde
lungate tradiții și 'simpatii.

Astfel pare evident că reia 
țiile de colaborare cu grupul 
Tătărescu, se apropie de sfâr 
șit.

In lagărul guvernamental s’a 
petrecut o îegrupare a fo.țelor 
legate de o linie politică mai 
fermă.

In colaborarea noastră cu 
PSD, am avut de întâmpinat 
anumite dificul.ățf, datorită po 
ziției reacționare, anticomuniste 
și antisovie.ice, a 'elementelor 
de dreapta. Din vina acestora 
din urma. Frontul L nic Munci

Continuare in pag. 3 a —

DECE ESTE NECESAR 
îteceiisainaiiitul

Lămuririle Institutului
Recensământul sau numără

toarea populației, a ciad.iilor 
și proprietăților agricole s’a fă 
cut în toate timpurile șt î.i țo« 

i te țările. .............
Guvernu; țării pentru a pu 

tea du-e mai departe opera de 
I reconstrucție, a socotit că tre 
I buie să înceapă de îndata u-.i 

recensământ al populației, cla 
1 dirilor și proprietăților agricole. 
I Acest recensământ are drept 

scop să pună la dispoziția con 
ducerii de Stat date precise, 
pentru ca măsurile ce se vor 
lua să fie cât mai corespunză 

1 toare nevoilor.
întrucât numai iama este 

(impui cel mai potrivit pentru 
efectuarea recensământul ui - in 
tot restul anului stânje ind intui 
cile agricole - guvernul a fix: t 
data numărări’ la 25 Ianuarie 
a. c..

! Prin efectuarea recensămân

Central de Statistică
tului populației, prin cu.ioa-te 
rea exacta a numărului locui 
lorilor țării și modul lor de a- 
șezare la orașe și sate, guver 
nul va putea veni în ajutorul 
populației prin înființarea de a- 
șezăminte de asistență socială 
spitale, dispensare, farmacii, stc. 
potrivit nevoilor și numai ului 
locuitorilor.

Deasemeni cunoscând exact 
numărul populației satelor se 
va putea face o dreaptă îm
părțire a produselor industriale 
prin cooperative.

Cunoscând desimea populați 
ei in diverse 'regiuni, guveinul 
va putea lua măsuri pentru 
a asigura tuturor posibilități de 
muncii și mijloace de existe țâ.

Prin acest recensământ se va 
cunoaște exact numărul neștiu 
tocilor de carte, putându se 
astfel păși la lichidarea analfă

Con-tinuare in pag 2-a —
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Extinderea cooperativelor de consum și crearea
—■ Programul de înfăptuiri al I. N. C. 0. 0. P. ului pe anul 1948

Dece este necesar recensământul

In zilele d,eț3 i [-1 JaniMiie a. 
c., a avut loc la 'lncoop, conte 
rința pe țară a tejor 223 organe 
de îndrumare și control ale Im 
stilulului Național dc Coopera, 
ț»i- , t • .....

Cooperația în slujba 
poporului

Im i mântui de închide-e. 
tov. Victor Duța președintei' 
hicoop ului a arătat care este 
noua doctrina a iniicăiii cooi e 
ratiste. I.

Cooperația [nu este o institu 
ție comercială. Alături de ma 
gazinele de Stat care sunt, o 
formă superioara c '.opera.ivel-or 
de distribuire a mărfurilor, co 
operația luptă pentru dispariția 
exploatării omului de către om. 
Pe de allă parte.cooperația jesie 
și un factor educativ în spirit cffl 
lectiv.

1) sa a arătat apoi care sunt 
sarcinile concrete cari stau a- 
stăz» iu fața mișcării cooperați 
Ște. ! t

Extinderea coopera'ivelor ue

I

Banca Federala, Deva

Repartizările de mărfuri dirijate 
Tranșa l!-a

eaele 49 359 buc., tocătoare sfeclă 
1 buc., tablă galvanizată 1000 kg, 
furci diferite 116 buc., lopeți 108 
buc,, grape 3 Uuc-, semănători 
porumb 3 buc, lanțuri diferite 
70 buc , fler lat 128 buc., târnă
coape 132 buc,, tablă neagră 
210 fol, ghete 9 perechi bocanci 
muncitorești 283 perechi, pantofi 
bărbătești 28 perechi, pantofi 
damă 16 perechi, opinci 204 kg. 
st <mbă albită 948 metri, stambă 
imprimată 302 metri, americă 2026 
stofă 9i8 metri, dok 60 metri, 
zefir 43 metri, chiloți damă 18 
perechi, combinezoane 58 b'»c,, 
ață 195 duzini, farfurii 100 buc, 
clei de oase 40 kg-, strecurători 
ceai 50 buc , lămpi de gătit 5 
buc,, vase aluminiu 100 buc, 
sodă rufe 689 kgr. saci 46 buc, 
gresii 162 buc.

1088 buc., 
balot 17

Plasa Hunedoara
Cuie 1000 kg. colți 

eaele 51.000 buc. fier 
legături, tocătoare sfec]ă 1 buc.
tablă galvauizată 1500 kg,, furci 
116 buc., lopeți 102 buc., g-ape 
3 buc,, semănători porumb 2 
buc., lanțuri diferita 70 buc., fier 
kt 102 kg., târnăcoape 119 buc., 
tablă neagră 216 foi,, ghete 9 
perechi, bocanci muncitorești 272 
perechi, pantofi bărbătești 28 pe
rechi, pantofi datnălâ perechi 
cisme 3 perechi, opinci 204 kg.’ 
stambă albită 909 metri, stam
bă imprimată 292 metri, americă 
2327 metri stofă diferită 748 
metri, drk 100 metri, zefir 43 
metri, chiloți damă 18 perechi, 
combinezoane 203 buc. ață 154 
duzini, clei 40 kgr,, strecurători 
ceai 25 buc, lămpi de gat t 2 buc., 
sodă rufe 682 kg-, sad 30 buc,, 
gresii 153 buc., nituri 34 kgr.

Plasa llia

Cule 1040 kg., colți 896 buc.,

Direcțiunea Jad. R. E. A. Z.I.M 
Jud. Hunedoara

Publicațiune
Se aduce la cunoștința celor 

interesați, că in ziua de 22 Ian, 
1948 ora 11 a m. se va ține li
citație publică cu oferte închise 
la Dir. Jud. Reazim. -Hunedoara 
in localul Camerli Agricole, pen
tru arendarea următoarelor mori:

Moara țărănească proprietatea 
Reazim. din com. Aurel Vlsfcu.

Moara țărănească proprietatea 
Reazim. din com. Simeria

Licitația se va ține în conf. cu 
art. 88 110 din L.C.P. șl normele 
generale de ținerea licit»țitlor.

Odată cu oferta, concurenții 
vor depune o garanție de 5 °/0,

Condlțiunile de licitație se pot 
vedea zilnic la Dlr. Jud. Reazim, 
șl la Stațiunea de mașini Orășvie 
pentru moara țărănească din Au
rel Vlaicu Jar pentru moara din 
Simeria la Ferma Bârcea Mare.

In cazul când licitația nu va 
avea rezultat, conf, art. 100 din 
L C.p. va avea loc o nouă lici
tație la 31 lan. a- c. aceiași oră 
cu orice număr de ofertanțl. 

milsuiil iilUIUi o.e.li vic,.itc»
<le <••> . u.i|nr i!e p odiuție la 
(iu des1, uitai ea opcbițm.i l<ir

In vederea recensământului în jud. nostru s'a procedat la

Verificarea nomenclaturii 
străzilor și numerotarea caselor

In ziua de 2 'Ianuarie a. c., a 
fost cons'.i Uită comisia juJețea 
nă pentru icrensămâțnț iar uite 
rior celelalte comisii inferioare 
(orașe reședința, nere edință. 
plasă și comună).z

In ziua de 1 Ianuarie a. c., la 
Deva, s’a ținut o ședință file in
structaj cu primarii iar în ziua 
de 8 o ședința cu pretorii din 
județ i ie.e.isoiii plăților, ur 
inând ca la rândul lor ace,(ia 
să instruiască comisiile subordo 
nate.

In vederea recensământului 
in județul nostru s’a procedat 
la veriiiaarea nomenclaturii stră 
zilor și numerotarea caselor

Convocare
Se convoacă pentru 11 kn, 

1948, orale 12 In clasa I a A, 
dela liceul .Decebal" 
ADUN-REAC ralăanuală 
la care sunt rugați să participe 
toți părinții elevilor.

Adunarea generală fiind con
vocată pentru a doua oară se 
va ține cu orice număr de mem
bri prezenți.

La ordinea de zi:
a) Descărcarea comitetului șco

lar de gestiunea financiară a a- 
nului 1945-1946

b) Votarea bugetului pe anul 
financiar I Septemb. 1947 — 31 
August 1948.

c) Alegerea noului comitet.
d) Eventuale,

Anunț
Subsemnatul Szilvasy Ferdl- 

nand din Deva, aduc la cu
noștința publicului, că am preluat 
prăvălia lui dl. Bichel Adolf din 
Deva, Str 23 Aug. 17.

Orice reciamațiunl față de dl. 
Bichel Adolf se pot anunța dela 
publicare în termen de 5 zile, 
dlut av. Rapnport Coloman din 
Deva.

Deva, la 9 Ianuarie 1948,
Szilvasy Ferdinand. 

proprii ale cooperativelor, eli 
minarea Liurocratismului iniția 
tiva iu mun a i. vigJel ța.

ziua de il la- 
Comisiei Jude 

pentru 
lor :

și la

Începând din 
nuarie membrii 
1 ne vor eși i>e teren, j 
a verifica mersul lucruri! 
liminare recensământului 
murirea populației in legătura 
cu această operațiune.

Festival artistic dat 
de U. T, M.-iștii din 
com. Cinciș la Teliuc

4 TELIUC In seara zilei de 
3 Ianuarie a. c., in -sala cant 
nei munciiorilor dela minele din 
Teliuc a avut doc o producție 
artistică, executata ele org. I . 
J. M„ din eoni, Cinciș, cu un 
frumos program cultural artis 
tic, bine icușit.

Întreg ansamblul artistic a 
fost format din 'tineri munci 
tori țărani, care au dovedit bu 
ne calități artistice.

Cu această ocazie tov. Mo
canii loan, membru in biroul 
org. P-C.R, Teliuc, a vorbit 
despre importanța actului de 
proclamare a țarii noastre ca 
Republi ă Populară.

Asociația pentru Organizarea «, i ■ p >•
Exportului de Animale și Carne proaspătă Deva cont aebestiune
VENITURI încheia» pentra timpul dela 15 Aug. la 31 Dec. 1947 lo Iei stabilizați

Denumirea Conturilor
Suma

Denumirea Conturilor Suma
Lei Lei

Report excedent 470 Diurnă pentru deplasări—cenzori 800
Taxe certific, exp. pt, 68 v te Furnituri de birou 575

membrii Fr. Seiger 6.800 Porto corespondență 357
Cotizații benevole dela' membrii 11.500 Taxe telefon șl convorbiri 2 851

Diurnă șl deplasări secretar lotca
Iluminat și încălzit local 4 000

TOTAL 18 770 TOTAL 18 583

RECAPITULARE:
Realizări bugetare Lei ....
Ghaltueli , ....
Excedent

Președinte (ss) PETRU GUtA MOȚU

OWIWTTWJBL
De gestiune încheiat pentru timpul dela 1 Ianuarie la 15 Aug. 1947, cuprinzând următoarele

VENITURI operațiuni îa lei vechi

Soma
Lei

8 056 917
4 000 000

925 700
1.806 240
2 380 000
4 768,980
5 234 280
4400.000

966 900
20 800 000
5 796 396

761 800

9

Denumirea veniturilor Suma
Denumirea cheltuelilorLei

Excedent din anul 1946
Cotizații și taxe înscrieri membrii 947 
Taxe certific export avansate de Uni
unea Sind. tu cont livrări din 1946

86 '
27.306.917

42 000 000

Restituit suma împrumut, dela M. Oprea 
Diurne și deplasări membrii și cenzori 
Furnituri de birou
Porto-corespondență
Registre șl Imprimate 
Instalație telefon și taxe 
Subvenții și abonamente ziare
Chirie local și întreținere 
încălzit și iluminat local
Diurnă și chelt, transport secretar 
Mobilier
Cheltueli diverse

TOTAL 69.307 003

RECAPITULARE 
Lei1) Realizări bugetare

2) Cheltuell efectuate 
Excedent

Președinte, PETRU GU1A MOȚU

I

l>Uiti,lor 
țjra hua 
i avaria 

țarii iile 
• regiuni iurale.

va pi.tca 
L-tuațla clădiri

Urmare diu pag l-a

beliși ului. țptoJata mi ițamaii 
tul se a putea desvolia «iuina 
rul șc Iilor va j utea crește cu 
prinzai d un număr mare dc in 
vățatoi. șl | ersoual didactic.

in tu na lazboiului 
care a tecul și peste 
stră, au io t distruse 
te multe » n orașele 
cum și intui 
Prin ic-censăm ni se 
cunoaște exact 
lor dela orașe rși a sat- lor care 
au avut de suferit de pe -imia 
distrugerilor de războiu 1 as. 
fel guvernul ca putea întocmi 
un plan de refacere. Se vor 
clădi nuni locuințe acolo unde 
datele rcceiisămiiitului, vor in 
dica o lipsă a -lor. ,

Prin cunoașterea star 1 țocum 
țelor a condițiilor de l.‘gicnă 
in care locuiește populația, se 
vor putea lua măsuri de imbu 
nătâțire.

hi dorința de'arieni in .ijuțo 
rul țărănimii, prin refacerea gos 
podariilor țărănești prin leface 
rea parcului de vite, prin m 
zestrarea țărănimii cu unelte 

și vite, nu poate mdepl’ni toate 
accstea decât-in urma unei cu 
noașteri exacte a situației | rin 
recensământ-

Se va putea veni astfel in 
ajutorul satelor aflate m lipsă 

datorită po/iților lor geogra 
fice - prin desvoltarea unor ra 
muri de producție potrivite Io 
cului 
ființa fabric* de marmeladă, 
colo 
de cherestea acolo unde c 
ste pădure, etc..

Cunoscându se regiunile , u 
stiite, terenurile inundabile, mia 
știnile, etc. lăsate azi in ,â- 
răsire, sau în nepuțința le fo
losit, se vor putea lua măsuri 

de ex.: se vor j utea in
ii 

unde sunt fructe, fabrici

n

n 4

grabni e de a le j>une a fo
losința. Numai cuprinzând «• 
xacf suprafața acestor terenuri 
și posibilitâț le lor de exj lo« 

tare, se va putea mto ni u . 
plan de însănătoșire.

Recensământul populați» 
clădirilor și al j.roprictiț lo 
agricole care va avea loc la 
25 Ianuarie, prin datele exa-.tc 
ce le va furniza. v<l '■ta I r 
india reconstrucției țării oa 
st re.

Este deci în intere ui ini « 
gii populații a ț- , lin ora e 

1 atv din uzm ,i de pe ogoa 
ic, i.t școu bi-erici a <.o 
tribuie, laolalta, i entru mi ij 
irea acestui recensământ, pii. 
declararea întocmai a tutui or 
datelor prevăzute in che tio a 
re.

I

$
ES

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se Drimese la 
administrația ziarului in 
localul Prefecturii

1

Concurs
Federala „Deva" are ne- 

voe de 10 contabili pentru 
serviciile sale.

Doritorii de a ocupa pos 
turile vacante de contabili 
își vor înainta cererile 
până la 15 lan. a. c.

Direcțiunea.

*

18 770
18 583

187

Secretar N. SUDITW

z

59 897.213

n

. 69 307 003
, 59 897 213
, 9.409 790

Secretar, N. SUDITU
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VIAȚA DE PARTID

Prima ședință plenara pe anul M
a comitetului județean Hunedoara-Devaa P.C.R.

Duminica 1 Ianuarie a. c-, 
•’a țmut prima ședință plenară 
pc anul 19 18, a ( oniifrtului Ju 
dcțean Hunedoarei Deva al I’. 
(. R.

După ce 4 adus salutul ui 
loiilui județean, iov. Duduia 
Anorei sccietarul Comitetului, 
xruni.ind o privii e nfiosjiccti 
va istipra evenimentelor p di 
tace care au adus mari semm 
Mui 1 prefaceri economice, po 
Jitjee și sociale în țara noastră-, 
* trecut in revistă cucerirLe 
ton 1 istrate de poporul român 
tu <ursul, anului expirat p.111 
lupta poporului munci or orga 
Bizai 1 condus de partidul său 
de avaiitgardă, Partidul (.ouai 
■i 1 Roman, Aceste cuceriri 
a declarat tov. IDuduia în a- 
■lau/ele entuziaste ale dciegSți 
io' au culminat cu marea vie 1 
lorie clin 3o Decembrie 1947,, 
«aiui s’a 1 rabușif pentru totdea 
una regimul monarhic, cea mai 
Mrteinicâ citadela reacțonară 
«tiu țară, instaurându se Re 
publica Populară Româna.

Tov. Duduia a trasat in con 
tinuare principalele sarc'rf ce 
vevui comuni tilor în urma în- 
tăinuirii .'jcestui măreț act isto 
ric, sarc’ni menite să ducă ila 
«reiarea de noui condiții care 
oa asigure continua îmbunătăți 
re a traiului celor ce muncesc, 
ți intjjriiea și desvoltarea tine 
rei noastre Republici Populare.

Au urmat apoi la.cuvânt tov. 
Șuteu-Călan. Mihăilescu Simer 
ria, Pațilineț Orăștie, Albii 

GH. GhEORGHÎU-DEJ
PARTIDUL COMUNIST ROMAN 

în lupta pentru democratizarea țării 
(Urmare din pag. 1)

doresc nu a funcționat, un tim 
precare, Partidul Comunist a. 
toeschis tocul împotriva aripei 
drepte a Partidului Soci.,1 De 
■lucrat. ,

Pe de altă 'parte într’o serie 
de centre industriale, muncitoi 
rii social democrați au luat o 
atitudine energică împotriva 
■dreptei.

Comitetul Central al PSDf 
a exclus din partid o serie de 
•onducăLori, ai aripei drepte 
tar doi dintre tei au fost de- 
•tiiiuți și din 'posturile pe care 
le ocupau în guvern.

Aceste măsuri au dus la în 
taniea Frontului Unic al co
muniștilor și al social democra 
ților.

in alegerile sindicale, care alt 
avut loc recent în România, a- 
legeri efectuate pe baza auto 
■omiei sindicale, majoritatea 7 
muncitorilor a votat pentru 
«omimiști, care se află pietu 
ftndeni în fruntea luptei pein 
tru ridicarea producț ei și a ac- 
tiviiății obștești, șî au cucerit po 
polaritate și autoritate în rân 
durile masselor muncitoare.

Trebue spus că în ciuda ' 
tuturor dificultăților avute în 
relațiile cu PSD, ajnbe'e par 
tide au activat de 'comun acord 
îu toate chestiunile hotărîtoare.

Acțiunea comună a celor 
două partide P.C R- și P.S.D^ 
faptul că aripa dreaptă a so
cial democraților a fost demas 
cată și în fine faptul că Par 
lidul nostru a fost inițiatorul', 
tuturor realizărilor principale 
ale regimului democratic au 
dus la formarea, în rândurile 
PSD ului a unui puternic cu 
rent în favoarea uni ații cu co 
«nuniștii. In urma succesului 
reformei monetare acest curent 

Brad Vladi < ugir, Lazăr -llia, 
1 amaș ți I lalnioj Livia Deva, 
care au prezentat rapoartele 
de activitate ale orguni >zțiilor 
din care fac parte.

După criiicile aduse rapoaite 
lor de către delegați au .nat 
cuvântul tov. Bascii, Dancii, To 
por, Horea Vasilie ș‘ Drăgoi, 
membri în biroul jud-țe.111, c i 
re au analizat 111 mod critic re 
/.uitatele obținute in munca de 
până acum și pe baza concluzii 
lor trase 4 111 această ex.ienen 
ța au dat instrucțiuni 1,11 >ra 
irodului în care urmează să fie, 
îndeplinite sarcinile ce stau în 
momentul actual în faț 1 comuni 
Iilor hunedoieni.

Ulitmul a luat cuvântul tov.

Moartea iov. Alexandru Pop
— Urmare din pafl. 1 — 

cu care Pop'AlexandiU a răi bă 
torit proclamarea Republicii Po 
pulare Române, I au co dus 
Marți 0 Ianuarie Ta'loiul de ul
timă odihnă. Doliul tare se aș
ternuse peste Valea Jiului a tri 
mis la Petrila 'mii de mineri, ce
feriști, textilișfi, țărani i.î osta
și, în frunte cu iov. Minai Mu 
jic, membru supleant în C- C. 
al P.C-R , depil at de Hu.iedoa 
ra, Comitetul Județ an și corni 
tetele locale din Valea Jiului 
ale org . PCR, Consiliul Sindi 
cal Județean Valea Jiului, ctc..

iu grupuri, așteptând pleca 

a crescut simțitor în sânul ma 
sselor social uemocrafe și în spe 
cial printre muncitori.

Dorința de unitate a masse 
lor muncitoare pune pe ordi 
nea 'dri zi crearea Partidului 
Unic Muncitoresc.

Crearea Partidului Unic va 
fi precedată de o largă cami- 
panic de lămurire ideologică. 
Realizarea unui partid munci
toresc unic, întemeiat pe doc 
trina lui Marx, Engels, Leain,. 
Stalin, va aduce o și mai rnare 
întărire a rolului, conducător 
al clasei muncitoare.

Lichidarea influenței străine 
în mișcarea muncito.ească va 
fi Ușurată. Va fi creată Roma 
niei prin 'democrație una din 
premizele de.svoltării României, 
prin democrație populară că
tre socialism'.

Elaborăm un proect de plat 
formă pentru Parudul muncito 
resc unic, platformă care va fi 
supusă unei discuții publice.

O și mai mare întărire a pre 
stigiului de care %e bucură Par 
tidul nostru a fost determina 
tă de reforma monetară. Acea 
stă reformă care 'reprezintă un 
pas important făcut în drumul 
realizăiii propunerilor PCR în 
vederea refacerii economice a 
țării a lovit putemic'in capitalul 
speculativ, care a 'acumulat în 
perioada inflației câștiguri e- 
tiorme.

Reforma monetară a dus 
la o simțitoare creștere a ni
velului 'de trai 'al salariaților.

E nedesar să subliniem că 
această reformă a 'fost făcută 
fără credite anglo. americane, 
în ciuda afirmațiilor partidelor, 
reacționare, inclusiv a liberali 
lor lui Tătăiescu - |că aceste c're 

■dite constitue o condiț e nea 
păraf necesaiă pentru refacerea 
economică a României.

Va urma)

Duduia Andrei, îndemnând 
membrii paitiului nostru să mo 
biliz.ez.c in jurul 'lor toate foițe 
le progresiste ale poporului pin 
Im a Îndeplini cu succes marile 
sarcini ce decurg din lupta pen 
tru consolidai ea și desvoltarea 
regimului 'dc democraț e i opu 
Iară, pentru întărirea -i de.-' 
voltarea tinerei noastre Repii 
bliii Populare in drumul ei vi
ctorios spic socialism

Ședința a luat slâr il inti’o 
atmosferă de înalt emu/.iisni 
prin intonarea Internaționalei 
de către toți cei prezenți are 
au pornit la îndeplinirea anga 
jamentelor luate plini dc în
credere în foițele lor ■> tije 

poporului.

rea spre cimitir, inuiici'orii co 
mentali viați și lupta dusă de 
Pop Alexandru.

,,A fost iun om are n’a 
știut ce i odihna și comodita 
tea !”

„N’a cunoscu decât dato 
ria, truda și lupta și n’a prege 
tal nici când în a purta pe tiuie 
rii săi tineri sarJnî grele in 
munca de organizare, mobiliza 
re și îiidruniaie'a noastră” - 
spuneau minerii.

„Parcă nu mi vine să cred 
că tov .Pop a murit. 11 simt 
și 1 văd parcă 'lângă mine” - 
spunea im miner Iți Petrila ,că 
ruia îi rămăsese 'iuti; irită în 
minte chemarea; „Mineri! . en 
tru întărirea ți ridicarea Rcpu- 
publicii noastre 'Populare, va 
trebui scos mai intuit, tot mai 
mult cărbune” ’iosdte cu câ 
teva zile mai înainte de Pop, 
la meeiiiigul din Petrila cu oca 
zia proclamării Republicii.
Memoria lui Poți va rămâne 

vie în rândul minerilor 
Văii Jiului -

In acordurile muzicilor mi 
niere din Petrila, Pe.roșeni, Lo 
nea și Vulcan 'și-în culorile ne 
număratelor steaguri roșii îndo 
liate și a celor peste do coroane 
și jerbe de flori, sicriul Iui Pop 
Alexandru, înfășurat în drape 
Iul roșu a fost pu tat până la 
cimi.ir pe brațe de tovarășii fui 
dragi de mnucă 'și luptă. ;

Acolo, aducând uLimuI oină 
giu au luat 'cuvântul tov. Mă 
tăsăreanu, sccietarul org. j.ide 
țene a U.ț.M. ’.din'Valea Jiului, 
tova. Dan, din 'partea UFAR-u 
lui și Grigoraș Constantin pre 
ședințele Consiliului Sindical 
Valea Jiului.

Aducând ultimul omagiu din 
partea 0. C. 'al P.O,R„ fll Gomi 
tetului Județean și'al tuturor co 
nwniștilor și oamenilor muncii 
din Valea Jiului, tov. Butar u 
Virgil, Secretaruj Comitetului 
Județean PCR, a arătat că me
moria Iu’ Pop'Alexandru va ii 
mereu vie în mintea tuturor, ca 
un îndrumar în Tupta și munca 
noastră de viitor. '

„Călit în focul luptelor și 
adăpat la isvorul 'doctrinei tra 
sate de marii dascăli ai proleta 
riafului, Marx, Engels, ’LenJn 
ș'^ Stajin, tov. Pop Alexandru, 
rămâne pentru noi oamevii mun 
di din Valea'Jiului un exemplu 
de conștiință, de spirit de drep 
tale, de muncă 'și luptă '.pentru 
lărgirea cuceririlor de până a- 
cum pentru care'a'luptat și Pop, 
pentru înlărirea Republicii Po 
pulare Române” - a ,ncheiat 
tov. Butariu în Tați mormântu 
lui deschis.

I, R.

însănătoșirea finanțelor publice

INCASARILESTÂTULUI
PE DECEMBRIE 9.647.321.436 LEI

Toate obligațiile oficiale da p'ăți au fost acoperite din 
veniturile curente. Un excedent de patru miliarde

Venirea tov, V. Luca, Secretar »1 P. C, R. in fruntea Mi
nisterului de Finanțe e un pas însemnat făcut de gurernul țârii 
pentru InsănAtoțirea finanțelor publice.

încasările Statului pe luna Dec. 
1947, se ridioă la 9 miliarde 
657.321 436 lei, dintre care 9 mi
liarde 36,321 430 lei reprezmlA 
încasările reaiizste prin admi
nistrațiile financiare, iar 621 mi
lioane lei, reprezintă redevențele 
Regiilor t! Caselor Autonome.

Față de luna Nov. 1947, când 
Statul a Încasat prin Admi
nistrațiile financiare suina de 
7 960 311.833 lei încasările re
alizate pe luna Dec, 1947 au 
un plus de 1 G76 009 600 le*, 
ceeace reprezintă un spor de 
13,5 la antă.

Aceasta situație favorabilă a 
încasărilor a avut un efect să
nătos asupra echilibrului bu
getar toate obligațiunile de 
plăți ale statului acoperindu se 
din veniturile curente rrall-

Instalarea noului Administrator Financiar 
Principal al Administrației Financiare 

din județul Hunedoara
Iu zîua de 7 Ianuarie a. c., 

a avut loc la Deva, în piezența 
tov. Dancu membru in Iii, oul 
Județean al PCR Deva1 Dune 
doara, Adiian Popa primarul 
orașului, a leprczeiitanților au 
torilâților și organizațiilor po
litice din localitate, precum <i 
a funcționarilor din instituția 
respectiva, - instalarea d-lui 
Deneșiu Grigore în postul dc 
Administrator Financiar Princi 
pal al Administraț e; Financiare 
din județul Hunedoara.

Luând cuvântul d. Denepu 
Grigore, noul admmisfr .t ,r. 
dupâ ce arată transformările ra 
dicale produse în apa...tul fis 
cal prin instalarea tov. Va3ile 
Luca în fruntea Ministerului ce 
Finanțe, prin înlăturarea ilcmen 
telor rea ționare și dorunte în 
frunte cu fostul titular Alexan 
drini, precizează sarcinile de vii 
tor ale inst’tuțîei șî a fun.ționa 
narilor ei care vor trebui >ă 
fie deacum încolo exemplu ele 
corectitudine și cinste, f-când 
să dispară chiar și prezumția 
șperțului și a miței care dăinuia 
până acum. Să înțeleagă fiecare 
că este la <fisj>oziția publicului

Cum se va desfășura faza doua a alegerilor 
judecătorilor populari în jud. Hunedoara

După ce prima perioadă a 
alegeriior asesorilor popu
lari s’a terminat, munci
torimea județului no
stru se pregătește pentru perioa 
da a doua. Aceista cupriide 
centreje judecătorești din rda 
sele: Orăștie, Geoagiu, Hune 
doara, llia. Bria Ide (triș și Ha
țeg, alegerile fiind ele tuate 

după următorul intinerariu:
Dumirii ă 11 Ianuarie: Oră 

știe, Cugir, Martinești și Orăș 
știoara de Sus-,

Luni 12 Ianuarie: Hunedoa 
ra, Ghelar, c.erbăl și Călan;

Marți j3 Ianuarie: Geoagiu, 
Balșa și Băcăinț;

Joi 15 Ianuarie: llia, Zam1 și 
Sâmbătă 17 Ianuarie: Haț.g, 

și Streisangeorgiu.
Ca și în perioada întâia, 

muncitorimea județului 
nostru din uzine și depe ogoare 
va trebui să aleagă num i și 
numai elemente ciistțe, care se 
bucură de încrede, ea masselor, 
demne a le reprezenta. i 

zale din impozite, taxe fi re- 
devsnțe.
In ceeace prive|te cheltuelile 

Statului, nu numai că nu s'a fă
cut nici un fel de apel la Banca 
Națională, dar Statul din venitu
rile lui, a putut acoida chiar 
sume suplimentare lsfă de pre
vederile bugetare lunare, in sco
pul Îmbunătățirii vieții publice.

Aceste sume suplimentare, to 
talizănd circa 1 miliar 375 milio
ane lei, au fost Îndrumate la spe
cial spre spitale, spre acțiunea 
de combaterea boalelor m llp- 
sitoare, spre Îmbunătățirea echi
pamentului, hranei ostașilor fi 
Încălzirea cazărmilor militare pen
tru plata pensiilor 1. O. V. R., 
precum ți pentru diverge lucrări 
de Investiții necesara Statului 
(Agricultură, edilitate, ele)

și prin soluționarea rapidă și 
justa a jmei cereri nu și a fă ut 
decât datoria și nu este îndre^ 
tățit de a pretinde recompen 
se.

Au mai vorb’t dd. Bitdî A 
lexandru șeful secretariatului ia 
stituțîci, Stănescu Con.-taafți 
contrelor la impoziiele 'ndirecte 
Popa loan președintele (.omite 
tului Sindical care au dein iscat 
samavolniciile și coru, țiile pr.. 
cticate de fostul administr țor 
Herescu, asigurând pe noul ;d 
ministrator de tot sprij*.;ul și 
înțelegerea corpului funcți' mă
resc al instituției în munca de 
viitor.

Tov. Dancu a trecut in ,evi 
stă toate neregulele la care s’au 
dedat foștii conducători a> ace 
stei instituții citând țazuri cor. 
crete, experimându și convinge 
rea că prin numirea di iui De 
ne-iu, Administrația Financiară 
va corespunde spiritului vremu 

•rilor noui și chemărilor sale. 
Solemnitatea a luat sfârșit, prin 

cuvântul de mulțumire adresat 
celor prezenți de dl. Deneșiu 
Grigore noul administrator.

Vigilența masselor alegatoa
re va trebui să de de astă dață 
cu atât mai mare cu câț cei 
ce vor fi aleși în cadrul muncij 
lor de împărțire a dreptăți* 
vor trebui să fie soldați credin
cioși, apărători ai marei cuceriri 
a poporului român: Republica 
Populară Română.

A R^L. U. S. Filiala Deva

Face cunoscut tutnror citSțe- 
nilor din Dev» că Biblioteca Aso
ciației este desch să zilnic Intre 
orele 9 12 și 4 7. Se găsise cărți 
în limbile: română, rust, ma
ghiară, franceză, engleză și ger
mană. Vă puteți documenta asu
pra tuturor problemelor de ati
tudine politico-socială ce se des- 
bat astăzi atât în țara noastră cât 
și in lumea întreagă.

COMITETUL
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în armata Republicii Populare Române
Urmar* din pag. 1"* 

nuna s’au luat masuri prin ca
re se viciază eunuiț.un>le mate 
riale pe care 'seldații, suboliț. 
m și ofițerii 'tiu. lq au avut nici
odată ?i nici 'nu au \ is.it â le 
aibe sub guvernările reacționa 
re din t.ecut, ‘Astfel:

țRUPA, primește 3.2oo - 
I.5oo calorii zilnic. Eciiipamed 
tul va fi 'complet nou i cores 
punzator aspectului de ostaș și 
ca să 1 apere de intemperii.

Se vor da 'materiale de intre 
ținere giatuit, rație de săpun 

de 35o gr. lunar. Se vor distri 
bui gratuit ț gări 'sau tutun ți 
cai ți Poștale.

Sl'BOi 1ȚERII, vor plimi 
gratuit hrană, echipament, corn 
bustibil, soldele se vor mări 
dela 10 4ț) la sută.

OFIȚERII, pentru prima da
ta în armată vor primi gratuit 
hrana, echipamentul și combu 
stibilul, iar în 1caz de mutare 
dintr’o garnizoană în alta vor 
primi transportul gratuit acolo 
iu.de va fi 'mutat trebuind să i 
fie pus la'dispoziție toate con- 
dițiunile necesare de traiu.

Unitățile vor fi dotate cu mi 
jloace de transport necesare 
pentru a se'asigura bunul mers 
al instrucției.

Subofițerii merituoși vor pu 
tea să decană ofițeri in urma 
unui examen. Prin aceasta se 
distruge spiritul de castă, cre- 
indu se legătură puternică între 
cadrele armatei iar fiii merituoși 
ai poporului pot ajunge până 
acolo unde forța și capacitatea 
lor îi va iduce, aceasta creind 
un stimulant puternic în muncă.

INVENTARIEREA
bunurilor fostelor Domenii ale Coroanei

Comisiunea de redresare e 
conomică și stabilizarea mone
tară a dat publicități1 o deci 
zie prin care se înființează țo 
comisiune însărcinată cu organi 
zarea, coordonarea și controlul 
operațiunilor de inventariere și 
administrarea a bunurilor fOște 
lor Domenii ale Coroanei pre 
cum! și acelea ale fostului Rege 
Mihai sau ale membrilor fostei 
famini regale.

Această comisiune șre ca 
președinte pe tov. Avram Buna 
ciu, ministru subsecretar de 
Stat la Președinția Consilrului 
de Miniștri și pe tov. Mihail 
Levente secretar general la Mi 
nisterul Industriei și Comeițu 
lui, ca secretar.

Pentru ofițerii merituo.i se 
vor face avansau fără s'i ise 
țină seama de vechimea stagiu 
lui in grad. dâii|d posibilii de 

elementelor de valoare a să 
muncească cu râvnă pentru a 
ajunge acolo unde merita.

Așa înțelege poporul ro
man prin expoiienții hi* cei mai 
buni să creeze cond'țiui.i mo
rale și materiale oștii lt ca să și 
facă datoiia din 1 lin.

Putem afirma cu tărie ci 
venirea la conducerea departa 
montului Apărăiii Naționale a 
d lui ministru Emil Bodnăiaș 
marchează sfârșitul unei epoci 
învechite și începutul mici vieți 
noui. Armata populara le astă 
zi va ști să aprecieze pe ade'ă 
rații ei reprezentanți. La știe 
că motorul luptei pentru ridica 
rea și întărirea ei este Partidul 
Comunist .Român.

Smulsă pentru totdeau ia din 
mâna elementelor moi>aiho‘-re 
acționare și redată în întregime 
poporului servind numai in 
teresele lui, armata poporului) 
salută noua formă ide Stat cu 
un viu entuziasm1, iar strigătul 
de Trăiască Republ’ca1 l’opiildiă 
Română, izvorăște uin adâncul 
piepturilor tinere, ca im aver 
tisment dat tuțuror dușmanilor 
dinăuntru sau dinafară care ar 
îndrăzni să știrbească drepturi 
le cucerite de popor.

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI N0I“

0 comisie specială va lucra la

Hotărîrile c,omisiunii sunt o- 
bligatorii pentru toate depaița 
mentele și instituțiile publice 
precum și pentru orice institu 
ție sau persoană parti-aiai'5.

Americanii contribue la mărirea efectivelor 
armatei monarho-fasciste din Grecia 
AyENA. - Se anunță oficial 

că americanii au consimț t ă ee ridice
efectivul armatei regulate a gu 
vernului monarho-fasci t cu 12 
mii oameni și garda națională . 
dela 4o la loo batalione. State 
le Unite au promis deasemenea 
să furnizeze o cantitate mai

Congresul Partidului Comunist Italian

Putoilz păcii sunt mai tari 
decât cele care voiesc războiul

Declarațiile lui PALMIIîO TOGLIATTI secretarul general al Partidului Comunist Italian
ROMA. Luând cuvântul la 

al șaselea congres al p arti iuliit 
comunist din italia, care și a 
început lucraiile la Milano m 
prezența a 800 ide de;<‘g .ți 1 
-loo de invitați, tov. Paimuo 
Togliati secretai ui general ai 
partidului comunist italian, a 
expus situația politică ,1 ccono 
mica actuala din Italia, stârnind! 
mai ales asupra amestecului 
străin iu tiebunte interne ale 
Hali i.

Răspunderea acestui ame
stec - a declarat tov. To liati

cade in primul rând asupra 
guvernului. Deși oltarca demo 
crațțici a fost impied'cata in 
primul rând de repreze itanțu 
puterilor imperialiste i de siă 
biciunea partidelor democratice 
Guvernul actual a fost format 
sub protecția forțelor reaciioiii 
re italiene și pi in intervenția 
puterilor străine, Acest guvern 
nu este decât un exponent .al 
intereselor claselor conservatei 
re italiene. (

Vorbind despre activitatea a 
țațăiorilor la război, Togi ittl 
a spus: ,,Puterile păcii sunt 
astăzi mai tan Ide cât cele ca;e 
voesc războiul. Războiul nu \a 
putea fi împiedicat decât de cei 
care doresc pacea și care nu se 
lasă intimidați Ținta urmări
tă de imperialismul amer‘;:aii 
este crearea unui bloc al e,ti 
telor catolice în Europa, care să 
amenințe neîncetat țările socia 
liste.

Comuniștii italieni doresse 
ca Italia să facă o politică de 
prietenie cu toaie popoarele. 
Ei resping orice politică prin 
care s’ar încerca divizarea Eu 
ropei. Comuniștii italieni nu 
pot să facă parte din blocul 
internațional, care încearcă să 
despartă Italia de blocul popoa 
relor socialiste.

Avem' în față un drum 1 rg. 
Avertizăm pe cei care vor să ne 
pună piedici pe acest drum, că 
nu ne vom lăsa înșelați de n.ci 

mare de arme automate ți rie 
se de arțileiie de munte.

Comunicatul special dat cu 
această ocazie, declară că lega 
ția americană din Grecia va da 
concursul la aplicarea acestor 
noui măsuri. 

o provocare fi de nici im rlm 
reacționar’'.

fn încheiere, tov. Togi'it.i, 
a criticat aspru atitudinea re
publicanilor italieni, car au in 
trat in guvernul de Gaspcii

TL elecjiraiiia
Excelenței Sale Kib» jr»
adresată Prezidiului Republicii Populare Români

Cu prilejul proclamării Republicii Populare Române, Exce
lența Sa ivan Ribar, președintele Prezidiu«rului Republicii 
Populare Federative Jugoslave, a trimis Înaltului Prezidium al 
Republicii Populare Române urm&toarea telegramă:

„Sunt fericit de a putea în 
numele,Prezidiumului Republi
cii Federative Populare jugoJa 
ve și in mumele meu personal, 
să vă transmit 'felicitările ir.e 
le amicale, cele mai calde ,;i 
mai sincere, cu ocazia pro-liniă 
rii Republicii Populare Romă

-iugoslavia a cerut O. N.U. 
să supună comisiunii chestiunea rezervelor 

de aur jugoslave deținute abuziv de 
Statele Unite

BELGRAD. Jugoslavia a 
cerut Organizației Națiunilor 
Unite să supună comisiunii 
economice și sociale la viitoa
rea ședință chestiunea rezer
velor de aur jugoslave de
ținute abuziv de Statele Unite. 
Acest aur în valoare de 40

Omenirea va lua cunoștință
de dorința populației americane pentru 
instaurarea unei păci durabile 
— A declarat Henry Wallace —

WASHINGTON. Inti’un ar
ticol publicat în revista ame
ricană Ncw Republic, Hemy 
Vallace, fost vicepreședinte al 
Statelor Unite, a declarat, că 
dacă popuiul său își va spune 

Guvernul din Franța, susține elementele 
care încearcă să desbine muncitorimea franceză

El a adus laude pani lului * 
iialiX italian, care a i<-u it t 
imiiudiee p roducerea iun sci
ziuni in anul sau.

Lucraiiie coiigre-uhi C" > 
nua.

ne urându vă D\s -i poporul x 
Dvs. întâi irea regimului inii a 
decar democratic cepa instaurat 
și totodată coiitiuuaie i lutț.ei 
dusă inii rcuna cu toate po; 
rele iubitoare de lîbe'tite e»> 
tru reconstrui ția interna -i în
tărirea pa n m lume".

milioane dolari, transferat la 
New York înainte de invazia 
germană în Jugoslavia a fost 
deținut de Statele Unite cw 
scopul de a face presiuni a- 
supra uouei Jugoslavii, pentru 
a o împiedica in lupta pentru 
pâce și libertate.

în mod liber și răspicat cu
vântul, omenirea va lua cu
noștință de dorința populației 
americane pentru instaurarea 
unei păci durabile.

La Londra

A 18-a aniversare a ziarului comunist 
britanic Daily Worker 

sărbătorită print’un meeting
LONDRA. Peste cinci mii 

londonezi s’au întrunit inti’un 
meeting per.tru a sărbători a 18-a 
aniversare a ziarului comunist 
„Dai'y Worker."

Aithur Horner, secretarul 
general al Uniunii Naționale 
a minerilor, răspunzând ulti
mului discurs radiodifuzat al 
d lui Attlee, a declarat, că a 

vorbi dispre libertatea po'i- 
tică fără a ține seama de li
bertatea economică, este un 
nou sens. Există o singură 
modalitate de a îmbunătăți | 
nivelul de trai al poporului și 
anume prin economia socia
listă planificată și nu prin 
anarhia capitalistă.

La Washiiig'on, s’a anunțat 
că mărirea cadrelor armatei grq 
cești va însemna transferarea 
a 15 milioane Idoiari oin fon 
dul destinat înainie reconștruc 
ției grecești. Așa zisul ajutor 
american pentru reconstrucția 
Greciei.se folosește în mod des 
chis pentru întreținerea războ'u 
lui dus de forțele monarho,-fas 
ciste împotriva poporului grec.

o In mai multe localități 
din zona britanică de ocupa
ție din Germania s’au produs 
Miercuri greve printre mun
citorii diferitelor industrii.

PARIS. - Consiliul Național 
al Confederației Generale a 
Muncii din Franți a condamnat 
în unanimitate, tnir’o rezoluție 
adoptata la sfârȚ.ul sesiunii sa 
le de două zile, o. aTannc. ai.cl. 
sci muncitoare pe acei caiC an 
încercat spargerea unității sin 
dicale.

Mai departe, rczoluț'a mată 
că urmând polit’ca sa antimun 
citorească, guvernul și întreaga 
reacțiune din Franța, susțin e- 
lementele care înceaică de muit 
timp să dezbine muncitorimea 
franceză și să desorganize.e 
Confederația Generală a Mun 
oii. *

In ultima sa ședință, comite 
tul național al Confederației 
Generale a Muncii din Franța a 
desemnat 5 noui secret ui ai 

Confederația in locul accio a 
care au demisionat du, a sc.mi» 
nea produsă.

Comitetul național al Co.. 
fedderației Generale a Muncii, 
a numit pe Al:in le Loup, se 
cretarul general al L'niuîlei • e 
derațiilor de funcționari in ; o 
stul de secretar general al Con 
federației Generale a Muncii, in 
locul lui Leon Jouhaux.

Luând cuvântul cu acest ; r 
lej, Louis Saillaut. secreta-ul ge 
neral al Federației Sindicate 
Mondiale a declaiat intre aite 
le: Comitetul nostru co-fedeial 
național nu \a admite sei ’.iunea. 
Oameni' muncii din Fra; ța vor 
apăra Confederația Ge.itrala a 
Muncii i-i unitatea munci.or mi? 
franceze rămânând uniți în iu 
rul Confederației.
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