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IN PREAJMA INCHEERII
UNUI NOU ACORD ECONOMIC CU URSS

In ziua in care toate ziarele 
dl» Capitală publicau date a- 

năuunțile asupra materiilor prime 
ai mărfurilor importate din U. 
R.S.S pe baza acordului eco
nomic încheiat la 20 Februarie 
1947, posturile noastre de ra
dio ta anunțat plecarea la 
Moscova a unei delegații eco- 
Domlce în frunte cu tov. Va- 

r sile Luca ministrul Finanțelor, 
pentru lncheerea unui nou tra
tat în locul celui expirat la 
sfârșitul anului trecut.

Nu este pentru prima dată 
când după 23 August 1944 o 
delegație română pleacă la 
Moscova pentru încheerea unui 
acord cu marea țară socialistă. 
Dacă vom face un mic istoric 
al deBvoltării relațiilor noastre 
economice cu prietena 
tră vecină dela Răsărit, 
gem la concluzia că in 
mantele cele mai grele,
Socialismului ne-a sărit totdea
una in ajutor.

Cedarea către țara noastră 
a 15.000 vagoane și peste 100 
locomotive a fost — printre 
altele — rezultatul primei vi
zite pe care o delegație guver
namentală română a făcut-o în 
Uniunea Sovietică pela sfârșitul 
anului 1945 Transporturile 
noastre, care au suferit cele 
mai mari distrugeri de pe ur
ma războiului, au putut iu fe
lul acesta să fie îmbunătățite 
substanțial.

Când seceta din 1945, care 
a bântuit cea mai mare parte 
a țării noastre, Împreună cu 
pierderile pe care le-am sufe
rit în cursul războiului ame
nințau cu foametea populația 
țării, URSS a fost aceea care 
nu numai că a renunțat la li-

noas- 
b jutl- 

mo- 
Țara

Consolidarea regimylyi

pe care trebuia să le 
în contul armistițiului 
n trimis iu cadru) a-

vrJrile 
facem 
dar ne 
cordului Încheiat 300 000 tone 
cereale. După cum bumbacul 
sovietic a fost acela care a dat 
de lucru muncitorilor din in
dustria noastră textilă atunci 
când ei erau amenințați să ră
mână pe drumuri, bumbac din 
care o mare parte a rămas in 
(ară pentru nevoile interne.

Nu putem să nu aminiim de 
crelaraa societăților româno- 
sovietlce in aproape toate do-

B. Someșfeleanu
Continuare in pag 4 • —
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ORGAN DL F. C. H. PENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA
Pe drumul desvoltării industriei de Stat

MECANIZAREA INSTALAȚIILOR 
de alimentare a furnalelor la 
Uzinele Statului din Hunedoara 

n Credite in valoare de peste un miliard acordate I.M.S. 
Hunedoara pentru desvoltarea sectorului de producție 

mNouI program de producție al I.M.S.-Hunedoara
Sub conducerea Direcțiune 

de Studii și a Dirci țiunei Ide 
producție, la I.M S. Hunedoara 
a fo t întocmit un plan pentru 
mecanizarea in talaț il r de a 
limentare p| furnalelor îi.al e, 
cu minereu și cocs.

Actualmente birourile de 
studii și desenul lucrează li 
proectele de construcție, lucră 
i ile de mecanizare f ind pro 
gramale să inceapă in a doua 
jumătate a lunci Februarie a. 
curent.

Vor fi mecanizate mai întâi 
instalațiile de al mc itue a fur
nalelor Nr. 3 și'ÎNr.ț -I, cel 'cin 
urmă trebuind să intre curând 
in funcțiune, mecanizat.

Separat de ac.- în aceiași 
perioadă de timp la I.M.S.-Hu 
nedoara \or începe masive in
vestiții în ce țr.vești- instalațiile 
și utilajul uzinelor, construcții, 
etc.. sectorul de fabricație al a 
cestor uzine urmând să fie 
lărgit. In acest scop, I.M.S,-Hu 
nedoara a obținut creditele ne 
cesarc, care depășesc suin i 
de 1 jnijiard lei.

Aceste măsuri vin să conf r 

me inca odaia adâncul intens 
I e care Stalul ii acoi iii utdu 
strici grele, baza de.voltări • <> 
romi :e a țarii.

Spiritulu nou de gospodă 
urc a uidust in de Stat, trebui-

i se alature, susținându 1 in 
treaga ir.uiuiloriine, [ intruca 
aceasta industria sa f e Jlt mai 
curând promovata iii fruntea 
vieți, eionomicil industriale a 
tinerei noastre Repnblci Popu 
la re.

In aceasta direcție efortul 
de munca și spirtul de disctpli 
nă -,i economie trebue să f e in 

tensificate, ar organizarea 
muncii ma. tenie nica n mai 
mobilizatoare, atât pentru a- 
sigurarea reușitei proecLeior mi 
tiatc, cât și executăr i și depa 
șirii chiar a p.ogramului de 
producție.

Ministerul lud. și Comeițului 
a intocmit un nou pro
gram de [ rodneț e industr ei i 
derurgice, pentru perioada de 
timp dela 1 laruaric 1J 31 lul e 
a. c..

Pentru l.M.S.-Hlir.c oara, 
programul prevede lunar, re; li 
zarea următoarelor norme:

Fontă furnal 3.oo:o tone;
Oțel, 3.000 tone și
Laminate, 2.5oo tone.

Miercuri, 14 Jan. 1948

GHEORGHI 
DIMITROV, 

conducător al luptei anti 
fasciste internaționale 

figura lui (jhiorghi Djrnlt 
rov, primul ministru al RepubB

GHEORGHI DIM1TR0V
I

cil Populare Bulgaic, cari va 
si in curând la i <>. în iruntea. u 
nei delegații a guvernului d iu 
țara uiiua -i prutena ocup ua 
loc de frunte in r ludul uelor 
fruntași ai clasei mumitoa, - 
re au purtat glorie.- steagul 
lupt. împotriva fascsniului. 
in momentele in are doctrina 
uiii și a obscurantismului ,.me 
iiir.ța jibertatc-a :i pacea po.<>a 
re.or muncitoare.

O viața de luptă darza . 
sa in slujba clasei muncit’-ar.-

„ZORI NOI"
(Continuare in pag 4-a)

de democrație populară în România
In numărul 4 al revistei „Pentru Pace trainică, pentru democrație 

pnpulară**, tov, Gh. Gheorghiu-Dej, secretarul general al Partidului Comunist 
Român semnează un important articol intitulat ; „Consolidarea regimului do 
democrație populară in România 11

Florenfa feudală din epo
ca de cruntă exploatare a 
popo'u ut de câtie duci șl 
nobilimea pe care se spriji
nea regimul despotic al a- 
cestora, ne-a fost înfățișată 
de rurând tntr’un scenariu 
cinematografie, Introducând 
pe spectator in atmosfera 
de tntrlgă șl pasiuni, carac
terizând curtea unul astfel 
de neînduplecat stăpân al 
namttet epoci.

fn adevăr regta a reușit 
să ne redea momentele cele 
mai reprezentative ale acelei 
viefi de trândăvie șl sat, 
înfățișând unul din festinu
rile care unesc laolaltă tntr'o 
generoasă ambiantă pe 
curteni șl despot, în acea
atmosferă de ignobil dtsfrâu 
general, nesățiosul duce re- 
zervându-șl beneficiul unei 
fiice din popor răpită noap
tea din căminul el, după 
Indicațiile seniorului șl pen
tru plăcerile lui, care de 
altfel txclud orice alte con
sidera țlunl.______________

(Continuare in pag. 4-a)
M. Mih.

Articolul — scris inainte de proclamarea Republicei Populare Române — 
se ocupă cu perspectivele de viitor ale țării noastre așa cum se desemnează 
ele astăzi și precizează atât consecințele ultimelor evenimente politice și eco
nomice cât și reformele care se cer imediat înfăptuire.

Prezentăm mai jos câteva fragmente caracteristice din articolul tov 
®h. Gheorghiu-Dej.

Marele capital și moșieri- 
mea pe linia trădării 

naționale
Discutând semnificația proce 

sului Maniu, tov. Gti. Gheor 
• hiu-Dej constată:

„In timpul celui de al doilea 
război mondial partidele ma
relui capital legat de cercurile * 1 
monopoliste streine și ale moșie 
rimii reacționare - PNjȚ i PNL 

au practicat cel ma josnic 
•olaborați-nism politic și eco
nomic. Totuși, cu ajutorul u- 
nor abile manevre demagogice, 
ei reușiseră să și păstreze un 
timp oarecare anumite poz ții 
politice. Procesul lui Maniu a 
arătat întregului popor că tiă 
darea națională este un element 
sonstant al poiiicii acelor stra 
turi sociale pe care le repre 
zintă PN,Ț și PNL. Procesul lui 

'IMatiiu și al complicilor săi a

Gli. Gheorghiu-Dej

desăvârșit falin intui politic și 
discreditarea acestor straturi 
sociale.

In aceasta constă marea sem 

nificaț e interna a procesului 
conducătoiilor fostului PNȚ”.

Aceași poziție o apără în 
fond și grupul Tătărescu, al 
cărui rol era acela'de a zădărni 
ci opera de democratizare dm 
interiorul guvernului.

Rolul de conducere al 
proletariatului

Analizând situația creată du 
pă eliminarea din guvern a 
grupului Tătărescu, tov. Gh. 
Gheorghiui Dej aduce aceste 
importante precizări:

„In determinarea caracteru
lui unui regim1, factorul esențial 
reprezintă problema puterii. 
Ce caracter are guvernul no 
stru și implicit puterea noliti 
că în stat în urma 'înlăturării 
grupului Tătărescu din guvern.

Și până acum' clasa munci 
toare reprezentată prin avant 
garda ei, a jucat rolul conducă 
tor în treburile statului.

Odată cu înlăturarea ultimi 
lor reprezentanți ai burghezi 
ei reacționare din guvern, prole 
tariatul și al ații săi nu Imaî 

împart puterea cu exronenții 
politici ai clasei exploatatoare 
Rolul de hegemon al forț lor

— CoEtÎDUire in pag 2-a —

100 tinere și tineri deveni au depus

O ZI DE MUNCĂ VOLUNTARĂ 
LA I. M. S. HUNEDOARA 

Acțiunea brigăzii „GH. GHEORGHIU DEJ“ din Deva
in spiritul de voluntariat ere 

| iat de tinerii cari au lutrat pe 
linia Agnita-Botorca, precum si 

I de celelalte brigăzi de tineri vo 
luntari din indețu; nostru si în 
special de tinerii din Valea 
Jiului, a luat ființt la Doa in 
ziua de 7 Decembrie 1947. .,Bu 
gada Gh. Gheorghiu-Dej”.

Cu un entuziasm de nedes- 
cris „Brigada Gh. Gheorghiu- 
Dej” formată din 1Q0 de tineri 
voluntari, - 3o f.te și 7o b.Kțt. 
- sub conducerea tov. Ogiait 
Vasile comandantul brigăzii, 
și-a început activitatea Duntinî- 

I că U ianuarie a. c., la Uzinele 
I.M.S- 'din Hunedoara unde a 
prestat munca voluntaiă ținu 
de 6 ore.

Tinerii au transportat un va 
gon, cărămidă refractară dela 
oțelărie la cuptoarele Siemens 

i Martin, au descărcat 3 vag. fon 
fcă, 3 vag. lemne de construcție, 
au cărat și aianj.t 3 v ;g. scân 
duri au spart și așezat in sti
vă 3 vag. 'ioi.ță și au curățit de 
deșeuri linia ferata în uzină pe 
o distanță- de 100 m..

După terminarea lucrului ti 

nurii brigadieri au vizitat Caste 
Iul, fiind invitați apoi Ia ua 
festival artistic dat în cirisțea 
lor de tinerii din br.gada „cdt. 
Apostol” din Hunedoara.

La reîntoarcere in Deva, lin» 
rii v oluntari, plini de elan -,i 
voie bună au făcut o demonstra 
ție- cu torțe prin centrul irasu 
lui, după care tov. Zamora ' 
le-a adus salutul tinerilor mine 
ri din Valea Jiului c:.,e riu 
munca lor la abatajele t., sretii 
lui contribue la ridicarea si in 
tărina Republica Popul rc ho 
mâne, aducând la cunc^tmța 
totodaia tinur lor brigadieri ca 
sunt aștept ți in Valea Jiului 
pentru intrec.'ii la inun ă vuli.u 
tară.

Iiiț-legând marea misiune ce 
le revine, tinerii brigadieri d n 
Deva și au luat ang j une lui 
de a se pregăti intens pentru 
campania de primat a, ă. hi d 
gata la datorie oricând -î ri- 
unde pentru reconstru.ț.a 
și pentru ridicarea și mtirirea. 
Republicii Popul n e Rom i ie.

LI. Mihail
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Un Interesant proces literar
CRONICA LITERARĂ

„Hhrîsoviil de Dumitru Corbea
Edit. „Casa Școaleor*1 1947

Despre poezia lui l umîtrll 
Cxirbc.i s'a mai scris iu solo ine 
le acestei pagini unde un .11 
cercat s" descifrăm letiioiUOi 
poezia aceia care caută i 'i\na 
oamenilor mumii iegată de în
făptuirea lor de fiecare zi. de 
năzuințele ior spre mai bine, 
<k lupta pentru înfăptuirea 
marilor idealii 1 ale poporului.

Apariții „Hrisovului meu” 
culegere din versurile lui l)u 
niitru (,orbea, pe care „Casa 
Școalelor” a c utat o d ci 
rând, ne îngădui* sa revenim 
asupra acestei poezii pe care 
autorul in cuvântul înainte al 
volumului o atribui- pe buna 
dreptate miei pu.cinice clic 
mări de a exprima pălim.ir le 
țăranilor mim tori. ale oameni 
lor muncii de a-orașe, Î11 finiți 
ul odioasei dictaturi a merie 
narilor ignorai.ței și obscuran 
tismului

Era firesc așa cum, o afirmă 
autorul ca în astfel de împrejtt 
nări, poetul sa nu fie decât un 
.ins încadrat în urina procesului 
său de conștiința în societatea 
omeneasca, chemat ă exprime 
năzuiințe c de mai biie a e . e 
lor inulți și sa lupte 'pentru în 
lăturarea nedrej Iilor orânduiri 
sociale.

In lumina acestor realități 
„Hrisovul meu” reprezintă un 
drum străbătut cil inciecere în 
forța creatoare a cinului mun 
citor pe care poetul nu 1 'des 
parte niciodată, de mediul Iui 
de trai, de care 1 amâne ala 

șat prin acea concepție san«loa 
să a vieți care 1 dă sensul .ii't 
vârât al cxiislei fi

lială poetul iui evită să re 
dea aspectele legale de. viați 
trudnica a unim..toi ilor ț rin, 
mflămânziți de stăpânul viq 
lean de ieri, versurile si|e b nt 
departe de a exprim 1 ilesnă, 
dejilea sau împăcarea cu so rta 
ci cântecul său .este străbătuți 
de acea dârzenie a luptei pin 
tru libertate, peaitru bună sț re 
ilusă cu acea conștiința a ,011111 
Im nou, cu foc aprin, in vi 
ne”.

Trecând dela aspectul sbipu 
Iar al luptei individului impo 
triva nedreptăților, je care tiu 
milrii Corbea o icdă cu atâta 
vivacitate în evocarea Iu Moș. 
Ghcorghc Itcjaii, om1 c re „nu 
era păgân, dar nu îngăduia 
nici un fel de stai ân. care âi 
fure munca o Iu lda, poezia uj 
mărește revoluția celei con 
ființe care avei sa adune eu 

rând laolaltă pe pălmașii 10 
mâni i maghiari, lidc ți „im, 
potriva grofului nesăturat” a 
lunci când ,.glasul lor de ioc 
a răsculat și-a chemat Ardea 
Iul la luptă”.

Chiar . tunci când poezia lui 
Corbea trece dela temei peri 
tru care am' fost obișnuiți o 
gustam' ca pe un cântec al li 
ei, din seva cărei își trage 
acea neegalată vit dilate iar o 
apropie de expre ivitatea versu 
lui popular și manifestă alte 
(.reocupări, ap ute .cnța sp ritua 

Iu a poetidm 1 mm Im i >c.t 
cu sincer tatua unui crez:

„In casți ist' dela murgim» 
orașului

lini simt impui cerni â de 
stele

Care cad pe ulițele s tullii, 
Pe semănături de gr.îne 
Și pe turmele dela âne 

(seri oare) 
mărfuri iiei menita a incie 
ilinț ze ia tonul ' legiac al unor 
„chinuri” are maitunsesc evo 
luț'a suflului s-ă 1 poetic este ,'e 
pășit astazi pe idrutnul pe ia 
ie poetul s’a rega.it. in iui 11 
sul vieții noui, pe care o salută 
ca pe un adevărat ra..ard:

> Io' ți s'a .q r'iis d.ntre 
t'.te.i lorți .

Pentru a schimba 1 mil
uirii sorți,

D*n 'care a pxirn.t ca mi eiou 
Bucuria veacului nou”.

(BucuUi veacului nou)
Seri ă cu acel firesc care 

caracterize ză spontaneitatea 
vnții [ e carp* o emită cu expre 
sivitate ți < olorit. poez a hi; 
Dumitru Corbea ciește alături 
cu plaetCe cu arborii, cu o 
mul truci n 'însuflețit de asp 
rațiile pui p.re o viața ouă, 
[>e drumul pe care versurile u 
cestuia ia ură ca o chemare, 
ca tui stărui or îndemn.

Un cântec care început cu 
inArșul nunților spre o viață 
de noui dmiens ui.i, va clipii ide 
ui toate aspectele, epopeii u- 
rnului eliberat

■vlihail Mihuțescu

Școala de cadre „Filunon Sârbu“ 
a Comitetului Judoțean P. C. R. Hunedoara Deva 

nune în dscu ie cazul Anei Subova
La școala de iadre ,.1 ilunon 

Sărim' a 1 omi'.c ului jmj. ț 11 
l’( l> Hunedoara Deva a ut 
loc m 1.11a zilei de â J.umar e 
a. e di:i imț ativa tov. I llgen
< una I rectorul .colii un pio 
ce, lit' iai 111 jurul razi iui '■ n 1 
Subova. eriim unei nu .ele 
vii-tice 1 .ic 11 1 a problema 
sancționării unei abateri dela 
moral' coninnota

Discuțitmije aii avut loc in 
prezinți Iov. Morarii instruc 
lor al C. C. a lovi Dudma An 
lirei, secretarul județ.an il I'.
< '.R. I lunedoar , I io a i a 
membrilor biroului județean 
cu p irti.iparea muu număr in 
semnat de activi,li șl de 1 lr 
vi ai col.i de cadre, precum 1 

----------------------------------- -------------------------

î b> Uitlmile clrțl d« doctrinâ m»xi»t*-lcn1aUtt- i 
1—■m.'B staliiistA b pi rute

în Editura Partidului Comunist Român:
KABL MARX și FR, ENGELS: 
Manifestul Partidului gomunlst ed, 11.

V. 1. LENIN : lizele din Aorllie.
I V, STALINi Scurtă b ogr fle, ed. III
— letoria războinlui clv 1 dia UR.SS., voi. U.
— Conditufla, lege» fundamentală a UR.S.S. ți 
riportul tov. 1. V. STAL1N.
A. A. JUA 'OV: Raport asupra situației laternaționale.
— In jurul lucrării lui G F. Alexindror .Istoria Ulosofiei 
occidentale.“
— R« »ort asupra revistelor Z’»zda și Lening>-«d 
SCURTA BIOGRAFIE: GH GHEORGHJU-DEJ. 
VASILE LUCA : Gh-orghl Oimitrov.
L. RÂUTU : România factor activ al luptei anhimperiallate 

[*9®------------------------------------------------------------------------------

a mvtL*țtji
Intr'o a im Peia 1 na â eas 

ia femei «I lari' ț u bl t m 
însuflețire parte I discuț v!e p«« 
lungite jiâna noaptea târziu - 
urmărite cu \m Miter, s u< 
toți paibe'panțn I' .«.eastă ras 
ulfc tai r l caa ei succes ■ 
dieptaț ,te mcredrica ca a 
semenea reuniuni vor f lâ*' 
primite -i ui viitor jxaitiu a A» 
circa unor probleme menit" •* 
facă mai ii '.ire sar i i le mea» 
brilor l'aitidulu 1.0-tru, atuul 
când vor fi ehe.n ți a 
prin munca lor efortul mtr. gw 
lui popor pie.itru d'sava u*» 
Republicii PopuHr< Rom.«»e 
111 drum spre suu.lisin.

Urmare din pag. 1 _____

democratice, jucat de clisa inun 
citoare, a fost întărit. I

Coloana vertebra’ă a guver 
nului o formează av-antgarda 
proletariatului, legată prinlr’o 
strânsă alianță cu țărănimea 
muncitoare, precum și cu mte 
lectualiiatea progie i ță, în 
noua sa compoziție, guvernul 
nostru este un guvern al munci
torilor, a! ță ămmii mu citoare 
și al intelectualități1 progre.î 
ste, Blocul Partidelor Democra 
te după înlăturarea grupării 
lui Tătărescu es e blocul parti 
delor exponente ale intere 
selor celor ce muncesc în frun 
te cu partidul proletariațului 
Partidul Comunist”.

întărirea forjelor lagărului 
democratic

In ce privește evoluția răpăi
tului de forțe din țara noastră 
articolul tov. Gh.Gheorghiu- 
Dcj acordă o mare împoitanță 
apropiatei înfăptuiri a Partidu
lui Unic Muncitoresc.

„înfăptuirea Partidului Unic 
Muncitoresc - spune tov. Gh. 
Gheorghiu Dej < va grupa, în 
treaga muncitorime în jurul 
drapelului marxis't-leninist și va 
face posibilă realizarea m>siu 
nii istorice de lichidai e a refor 
mismului în rândurile qlas-i 
muncitoare. „Ideologia Partidu 
lui UnicMuncitoretsC - sună plat 
forma amintită mlai sus - tie 
bue să fie ideologia de clasă a 
proletariatului: mlarxismul 1 ni 
nismul. Pattidul l nic Muncito
resc își va înteme a întreaga sa 
activitate pe învățățura marilor 
dascăli ai proletariatului, Marx, 
Engels, Lenin și Stali.n.

Partidul lin c Muncitoresc 
va ii călăuzit în intreaga va 
activitatea de o înaltă principia 
kitate de -iasă 'El nu va face 
niciun fel de concesiuni prind 
piale altor clase sau pai ti e.' El 
va combate cu intransigei ță 
revoluționaiă pe toți dușmanii

<jnh.

Consolidarea regimului 
de democrație populară în România

clasei nimicitoare și ai aii duluâ 
ei, țărănimea muncitoa.e ca și 
pe agenții lor din landurile pro 
ietariatuiui”.

Alianța îr.tre proletariat și 
țărănimea muncitoare se întăre 
ște pe zi ce trcoe, iar ,,ln cea 
ce privește intelectualii, datori 
tă acțiunii permJanente a pa:ti 
dului nostru desvolta ea cultu 
iii poporului și a muncii pers- 
verente de lămu ire ideolog că 
aproape tot ce are cultura .româ 
nească mai reprezentativ 
se alătură și se apropie tot mai 
mult de foiț.le democratice.. 
Aceasta este un fenomen iară 
precedent în istoria țării noa
stre. Totuși, sarcina extirpării 
complete a înflue, țclor reacțio 
nare în sânul int lectualităț i 
și a proste,nării în fața culturii 
anglo franco-americane e te de 
parte de a fi adusă la înde, li 
nire”.

Deasemeni înspirându se din 
învățătura lui Lenin și Stalin, re 
gtmul democratic lomi.ân a pășit 
hotârît spre rezolvarea deiini- 
tivă a problemei națonabtăți 
lor conlocuitoare.
Baza economică a demo 

orației populare
Articolul tov.. Oh. Ciheon 

ghiu Dej se ocupă pe larg ide 
problemele ecoi ornice care 
se pun astăzi țării noastre.

Pornind dela pi opunerile din 
Iunie IQ47, a.e PCR, di-sa con 
stată ca datoii.ă punerii in prac 
tică a acestor propuneri, pro 
clucția națională a putut fi U 
dicată dela 48 la sută față de 
1938 cât era la 1 lujie 1947, ia 
8o,9o la sută cât ajunsese in 
unele sectoare piincipale la 
sfârșitul lui 1947. , I !

,Acestea sunt desigur reali 
zări însennat - lemarcă tov. 
GheorgliiuiD j caie duc la 
îmbunaiățirea situației ccono 
micea ță iiânoastre.,Dac nu ast 
fel de ritm ai producței îndus; 
triale tiu ne poate mulțumi. In 
tr’o seue de ramuri ale indust 1 
ei, cu toată creșterea producției, 
nivelul prevăzut de programele 
de producție nu a lpst atins.

Actualul ritm1 al produiței 
nu corespunde nici celor mai n- 
cute nece iăți economice 
ale țării și nici sarcinilor p 
care ni le pune in față, în dome 
niul.econon.ic rapida de volta 
re democratica a României. EI 
consti ue o piedi ă in calei re
construirii pe bază de [limiica 
re a industriei românești”.

Această rămâne e in urmă se 
datorcște îezUterței, pe ca
re cea mai ma.e parte a cari 
taiiștilor o opun iecresârii e 
conomice.

„Poziția precumpănitoare in 
iudustrie, bănci, asigurări, o o 
cupă în țara noastră capitalul 
privat. Regimul democratic a 
dai dovadă de multă raid re fa 
ță de Întreprinzătorii privați, a 
sigurându le condițiuni favora 
bile pentru pa t c. pa rea lor e 
fectivă la opera ide refacere e 
conomi-ă. Niol suntem dispuși 
să dăm și pe viitor puți ț, re 
cuperă » ur.or prolitur* rezona
bile acelor întreprinzători ca e 
6e încadrează ciectiv în ac țiu 
nea de refaceie eco oinică. 
Dar în ciuda repetatelor, ape 
luri la jâiiițativă paiticulară” 
asistăm în practcă la care, ți 
acesteia din urmă, la refuzui 
de a investi cap taluri și 'a re 
nova utilajul, la evaziunea de 
capitaluri în st.ăir.ătateț, la sa 

botare i fățișa sau ascuns î a ac 
țiunii de reconstrucție, Această 
atitudine este dictați de ,ngu 
ste interese de clasă, și de dorin 
ța de a împ.edeca refacerea c- 
conoinică a României democra 
tice, punând stavilă consoli ă 
rii regimului ck- democrație po 
pulara”.

Deaceia
„Necesitățile refacerii economi- 

mice și ale desvoltâril politice |i 
■conomice a Rom&nict, necesită
țile păstrării si consolidării inde
pendenței ei economice, necesită 
țile planificării in vederea lichi
dării înapoierii economice a țării 
noastre, cer întărirea și lărgirea 
sectorului de stat, in economia 
românească

Trebue deasemenea să termi
năm cu repartiția profund ne
dreaptă a venitului național, mo
ștenită dela vechile regimuri.“

In acest sens noua politică fi 
nanciara, inaugurată de către 
tov. Vacile Luca joaca un rol 
deoscibt de important.. Acti 
varea încasă ilor sta.ului va per 
mite în curând înființarea unui 
fond spe ial de reconstrucție e 
conomi-ă-

O sarcina importantă o c< n 
stitue și ridicarea p.roductivîtă' 
ții muncii, extinderea coopera 
ției și desvoltarca comerțului 
de stat.

Lărgirea bazei politice 
a democrației populare
Consolidarea bazei economi 

ce va permite și o lărgire a ba 
zei politice.

„Intr’un viitor apropiat va 

fi realizata reforma admaiistr» 
tiva care va pan< caint tru ® 
rii admini.-t ații e invechi'.e. 
Vor fi create organe ale pute"i 
populare alese in mod dentocr* 
tic de inasselc c< lor ce mu» 
cesc. < irganele de jos ale 
terii populare vor permite s» 
se lichideze rămășițe.e vecl.ii 
lin aparat aduniniit.aliv rca<.ți» 
ilar, \o întări tonicii, e front» 
lui forț lor democratice, Vira 
trage la opera de conducere 
a tretmiîlor searurin mass. la 
largi ale po, orului”.

Iar după ce se ocupă de re 
forma ,u tiției tov. Gh. Gheor
ghiu Dej continuă:

„In sfârș-t a ven.t timpul să 
pășim la pregătirea nonei con
stituții democratice a Româniși 
care să corespundă transformări
lor petrecute la noi In țară șl si 
inregistieza cnceririle noastre de
mocratice. In acostă constituție 
să fie înscris că rolul conducător 
în Remania democrată il ara po 
porul mULcltor dela orașe și sate, 
oamenii muncii mannale și inte
lectuale, Ea va trebui sa consacre 
garantarea materială a drepturi 
lor șl liberlăpkr populsre, lucruț 
cu desăvârșire impos bll sub re- 1 
gltnurile de democrație burghezi. 
Ea va ave* tracris prin d aiul de
plinei egalități a cetsțenllor țării 
noastre, târî deosebire de sex sau 
orig nă rasială și națională. In felul 
acesta noua constituție va forma 
temelia desvo tării mai departe a 
țârii noastre, pc drumul democra
ției populsre. “

Și trasând drumul României 
în frontul au i mpcrialist, tov. 
Gh Gheorghiu D j îr.cheie:

„Nimic nu va abate d mocra 
tia româneasca, ir. frunte cu 
vantgarda ei comunistă din inu 
mul ei spre eliberarea c lor 
ce muncesc, de jugul ex[ loafâ 
rii omului de către om, spre vft 
torul sodabst al României”,

rega.it


In vederoa întării Republicii Populare Române Comi
tetele Centrale alo U.TM. ți U. I.S. au hotărît 

DESĂVÂRȘIREA 
unității întregului Tineret Muncitoresc din Ro
mânia în cadrul Uniunii Tineretului Muncitoresc 
Țoți membrii U.T.S. se vor încadra în U.T.M-, 

organizația fruntașă a întregului ti
neret al Republicii Populare Române 

desăvârșirea unității depline a 
tinerelului muncitoresc să se fa 
ca în cadrul I iiiunii Tinereții 
lui Muncitoresc.

In acest scop, se vor lua inie 
diat toate mă-urile necesare pe 
întreg cuprinsul țarii, in vede 
rea îiicadiâiii tuturor membri 
lor Uniunii Ține.etului Socialist 
in Uniunea Tineretului Munci, 
toresc, conform instru țiunilor 
comune ce se vor trimite or 
gamzațiilor in acest sens, în 
făptuindu se astfel ultimul pas 
spre desăvârșirea unității de
pline a intregupui finei et munci 
toresc din România.

S’a hotarit deasemenea in 
tensificarea acțiunii de mobi
lizare la imincâ și luptă a în
tregului tineret munci orvsc 
toresc din România, pentru in 
tarirea și lărgirea Uniui.ii Tîne 
retului Muneitoiesc, organizația 
lor unică de clasă, fruntașa a 
întregului tineret al Republicii 
Populare Române.

Desăvârși ea unității întregu 
lui tineret din România in ead 
rul Uniunii Ține.etului Muncito 
resc este menită să angrene
ze la muncă și luptă întreg tine 
retul din țara noastră în jvede 
rea întăririi și 'desvoltării Re 
publică noastre Populare.

Strângâiidii-și necontenit râr 
Murile, tineretul muncitoresc s’a 
«duat în frunte;» întregului ți 
«eret din țara noastră in lupta 
poporului pentru reconsti Uiție, 
pentru democrație și pace..

I inâiid seama de procesul 
ide realizare a Partidului Unic 
Muneitoiesc și de sarcina mă
reața a tineretului muncitoresc 
ide a și strânge și tnlai 
puternic foițele pentru ca ală 
tur de poporul muncitor să în 
Ureasca Republica Populară Ro 

i. comitetele centrale ale U 
Tineretului Muncitoresc 

«i Uniunii Tineretului Socia 
Bsi, luând in discuție problema 
desăvârșirii unității depline a 
tineretului m'unciotresc, au că
zut de acord asupra grabnicei 
Wfâptiuri a acestei sarcini.

Avânduse in vedere ca U- 
irtunea Tineretului Muncitoresc 
plin statutul, programul forme- 
l« sale organizatorice, ideoloi 
gia și morala sa marxiștii leni 
■Ista, ca și prin activitate t sa 
d« până acum!, s’a dove iit a 
B orgamzaț a co espunzătoare 
■pecilicului fi năzuințelor tine 
râtului muneitoiesc și organiza 
țla de frunte a întregului ,i 
aeret din România, cele două 
aoinitcte centrale au hotăriț ca

Banca Federala, Deva

Repartizările de mărfuri dirijate 
Tranșa il-a

per., combinezoane 108 buo., ață
145 duzini, clei din oase y0 kg , 
strecurătoare ceai 50 buc., lămpi 
gătit 5 buc-, sodă rufe 1655 kg., 
suci 76 buc., gresii 144 buc., ni
turi 6 kg,

Plasa Hațeg
Cule 1060 kg., colți 1008 buc, 

caele 51 500 buc, fler balot 20 
leg. furci 122 buc., lopeți 114 
buc., prese de fân 1 buc, gr»pt 
3 buc, semănătoare porumb 1 
buc., lanțuri 78 buc, fier lat 141 
buc., târnăcoape 143 buc, tablă 
neagră 22 Stol, ghete 9 pere
chii bocanci muncitorești 357 pe
rechi, pantofi bărbătești 
redat pantofi damă 16 
stambă albită 960 metri, 
imprimată 301 metri, 
2.745 metri, stofă 882 m., dck 80 
metri, zefir 43 metri, chiloți damă 
18 perechi, combinizoane 79 
buc., ață 174 duzini, clei din 
oase 20 kg, slrecur&toore ceai 
20 buc , lămpi gătit 3 buc., sodă 
rufe 710 kg., sad 30 bac., gresii 
184 buc., nituri 42 kg.

28 pe- 
perechi, 
stambă 

americă

Plasa Orăștie
Cui« 2440 kg., caele 10 700 

bac., fier balot 3 leg., tocătoare 
nutreț 1 buc., tocătoare sfeclă 1 
buc., tablă galvanlzată 1000 kg , 
furci 98 buc., lopcțl 96 buc., 
grupe 3 buc, semănătoare po
rumb 2 buc., lanțuri 57 buc, 
fier lat 96 buc., târnăcoape 122 
buc., tablă Deagră 192 fol, ghete 
9 perechi, bocanci muncitorești 
240 perechi, pantofi bărbătești 28 
per, pantofi damă 16 per., cisme 
33 per., stambă albită 2204 m,, 
stambă imprimată 703 m , americă 
4711 m., stofă 1888 m, Uok 
m., zefir 44 m., chiloți damă

80
18

Importante hotărîri 
luate de către Comisia Ministerială 

Economică
(16

Redresare
In zilele de '5 și 7 lanuar e 

a. c.. au avut loc ședinț ale 
promisiuni Ministeriale pentru 
Redresarea Economică și Sta 
bilizarea 'Monetară sub preșe 
dinția tov. Gh. Gheorgh u, Diej| 
ministrul Industriei și Comerțu 
lui.

In urma abdicării Reg. lui șî 
insfitu iii Republicii Populare 
Române, prin trecerea patnmo 
niului Domenilor Coroan i în 
proprietatea Statului, se hoță e 
ște înființarea unei Comisiunî 
pentru identificarea, păstrarea 
și admin strarea bunurilor ce au 
aparținut Domeniilor Coroa
nei.

In vederea coordonării și exe 
cutării dispoz ț.unilor cu ca
racter economic a 'difer telor De 
partamente, în vederea reali 
zării un tații de aplicare a ace 
stora, Comisiunea a hotărît icioa 
stituirea în fiecare Jud ț a Co 
misiilor Economice județene.

Comisiunea a avizat favora
bil proectul de lege întocmit 
de Ministerul Industriei și Co
merțului pentru tmiiicarea orga 
nelor exterioare:: Olicii 'Jude

Face cunoscut tuturor e tățe 
oilor dio Dev» că Biblioteca a so 
daliei eite deadilaă zilnic intre 
orele 9 12 și 4 7. Sa găsise cărți 

tna 
ger 
aau- 
atl- 

des-

io limbile: română, rus», 
ghlară, franceză, engliză șl 
mană. Vă puteți documenta 
pra tuturor problemelor d« 
tudine polltico-aocialt cc se 
bat eităzl atât tn (>ra noastră cât 
și in lumea întreagă.

COMITETUL

In luptă cu sabotajul direcțiunii
Muncitorii și technicienii con- 
știenți dela uzinele C.M.C. Cugir 

elaborează un just program de producție
La uzinele metalurgice C.M. 

(j.-Cugir, sabotajul direțuni 
generale întâmpina tot mai inul 
ta liolărîre din partea muncito 
rilor de a îndruma aceste uzi 
ne pe un drujni jn?t, drujn im
pus de capacitatea și pos bilită- 
țile lor de fabricație.

Acțiunilor nume terilor li 
s’au alăturat de acum’ și teclini 
cienii conștienți.

Astfel, cu ocazia întocmir i 
nouilor programe de producție 
de către Ministerul lndustr ei i 
Comerțului, in ziua de 6 Ianua
rie a. 
locale 
ducție 
stituit 
borat 
gram
ceste uzine.

Programul 
rea -de unerte, 
boteze, mașini 
moderne, strunguri rapide, fre 
ze de tăiat roți d.nțaie prin de
velopare, etc.. < ( 

c.. la propunerile org. 
a PCR comitetul de pro- 
al uzinelor C.M C. a n 
,o comusiune care a <la 
un nou proect de :p.O|- 
ide fabricație pentru a

prevede fabrica- 
mașini unelte. ra 
de găur t, freze

țene Economice, Camera de Co 
merț, Contolul Economic, în 
scopul coidonării act vității a 
cestora și pentru a iea;pza o cât 
'm'ai bună și un tară acțiune.

Deasemenea Comisiunea ho 
tărește înființarea unei Sociie,- 
tați de Stat pcn.ru colecțarca 
cerealelor și a semințelor olea 
ginoase, precum și une. Soc ie 
tati Comerciale de Stat pentru 
colectarea deșeurilor metale 
lor feroase și neferoase.

In afața de hotarîrile de 
m'ai sus Comisiunea a mai sta 
bilit urmtoarele: Reducerea im 
pozitului agricol în județ le lo 
vite de îngheț în iama 1946-47 
simplificarea încasării unor lim 
pozite în scopul ușurării pos'bî 
litățiior de cumpărare ale sala 
riaților măsuri pentru ajutora 
rea spitalelor, măsuri privitoa 
re la calcularea piețului mărfuri 
lor preluate de fisc in contul 
impozitelor, trecerea în ' p: trimo 
niul Statului a tuturor bunuri 
lor aparținând Oficiilor ludu 
striale sau Comerciale puse in 
lichidare, precum) și desiiințirea 
Oficiu ui Național al Coloniză
rilor.

Vor fi din nou primii pe țară ?

Ceferiștii din Simeria 
și-au depășit din nou programulde producție

iii cursul puiei Noembri- 
1947, At. < I R, din Siiner ia au 
fost clasificate pr mel. din sc
ria celor 14 mari ateliere CFR 
d>n țară, de[ășindil și progra 
mul prevăzut cu 105 unități.

Hotăriți sași menț na locul 
pe care 1 au ocupat prin munca 
lor. ceferiștii simerieni au de 
pus acelea-,i eforturi, le.ilzand 
și de astă lalâ un program care 
le face cinste.

Astfel la At 'Central (loco 
motive) au fost reparate 8 lo
comotive cu reparație genera

Trecerea iu fabrkație a ace
stora impune unele transfor 
mari în ce prive.teinstalcți'leu 
zinelor, precum și construirea 
unei turnă orii de fontă, - ceea 
ce necesită timp de cea. 6 luni

Programul, căruia 1 s’a dat 
formă defimt vă, a fost trimis 
spre, aprobare Ministerului In 
dustriei și c°inerțjlui.

SITUAȚIA PRODUCȚIEI 
la I. M. S. Hunedoara

fn urma intensificării eforturilor muncitorimii 
producția a fost mult depășită la furnale

In cursul lunei Decembrie 
1947 după conferința de pro 
ductie dela Ferdinand, la i.M.S- 
Hunedoara eforturile de muncă 
au fost mult intensificate. In 
urma acestui fapt, la furnale 
producția a putut fi mult de 
pășită peste programul in iți 1

In schimb la CțeLărie 3.M. 
no-,n” n’a putut fi reoliza'.â da 
oarec< unul din cuptoare, dă 
râmându i <se bolta, a trebuit 
scos dii. funcțiune.

Nr. 2 al „FLĂCĂRII”
Numărul 2 din „Flacăra’’, 

săptămânal de artă și de cultu 
ră al Uniunei Sindicatelor de 
Artiști, Scriitori, Zîarîștî, recenț 
apărut înti’un număr sporit de 
pagini, realizează un fiumos 
pas înainte pe drumul propus 
în slujba căruia militează con 
deiele cele mai autorizat ale 
scrisului nostru, menite sa asi 
gure „Flăcări.’’ un Loc de prim 
ordin în beletristica noastră.

Reținem din acest număr, iu 
tre altele, îndemnul pe care edi
torialul îl adiesvaza sluji on 
lor scrisului și artei, „de a în
sufleți prin opere e lor elanul 
de munca și de luptă al clasei 
muncitoare „contribuind astfel 
la propășirea Republică l’opu 
lare Române, patria celor ca 
re muncesc cu bi ațele sau cu 
nuntea, la orașe și sate.

Semnează în acest număr 
tov. M. Novicov, un substanțial 
articol intitulat: „Monail.ii, 
dușmanul culturii, a fost dobo 
rită” Ion Că ugăru răspunde 
apelului secț.ei de educație și 

La, 8 cu reparațe media, d* 
țiașindu se programul cu M 1 
suta.

La at. de vago ne d»n cjlum 
unor greutaț provoca e d lip
sa unor materiale programul 
a fost jealizat numai cu 41 b 
sută, reparându s< un tot 1 e 
2oo vagoane, di î care D7 • 
reparații iruri.

In total f-ță de iele 1<85 
tat> programate, muncitor 1 
telierdor CFR Simer a au r>-a 
Uzat 1936 unități

Rc/ultalek inimoase care 
leali înfățișat in timpul d n 
urmă umeri.caii sunt rodul u 
uei munci largi de Lămurire i 
Îndrumare, a muncii con țent«. 
și a legăturii strânse și țoii 
borârii dintre muncitori u te 
clinici' n .

Conferința responsabil lor 
comitetelor de produ țe ți i 
directorilor celor 14 mar at 
liere. care se ține acum la Bu 
curești urmează să stabileas li 
nouile locuri pe care aceste m« 
tați le ocupă in realizarea p o 
gramelor.

A teptând rezultatul confe
rinței cu cred n,a ca și de asw 
dată vor ocupa locul - ii Iii 
muncitorii ceieri t dn Slmeria 
iși vor continua cu acelaț e 
fort, munca, hotăriți să»1 r< a 
lizeze și pe mai departe sar 
cinile lor in câmpul munc L

Ci urmare directă a ace? ci 
stări lipsa de oț 1 1 n„ou, iu 
s’a putut realiza norma nltă [a 
laminoare.

In total, in aceste trei secțoa 
re princip:.! ale I. M. S. Hune 
doara, producția, in tone, stă 
astfel:

norma
Furnale 2090 
Oțel S M. 2500 
Lam'noar»2000

•/.
133 3
85
12.2

cultură a Sindicatului CtR Ru 
curești, ridicând problema par 
ticipării creatorilor de a. ti și 
cultură progresistă, la năzuia 
țele și frământările masselor 
muncitoare, in rest cuprinsul a 
liniind contribuțiile unor talente 
consacrate in domeniul poezi i, 
dansului, muzicii și teatrului, 
ale cărui perspective sunt arăta 
te in intervvievul acordat dee 
tov. Zaharia Stancu „Vieții sin 
dicale” și reprodus pentru im
portanța lui in cadrul sumar al 
acestui număr din „Flacăra”.

Pe drumul acestui irumos 
început, revista iniuteafcă pen 
tru pace traianică pentru demo 
crație populara și pentru prie 
tenia nezdruncinata a popoare 
lor muncitoare unite in lupta 
împotriva imperialismului.

Cetiți și răspândiți ziarul

ZORI N0I“
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GH. DIMITROV 
conducător al luptei 
antifasciste internaționale

IJrmara din pa£-

ți a po|>oriilui Sfiii, o viața rlc 
nimica sui tiuita peiltrU oigani 
zarea pa; titlului de avantg ,i'dă' 
al proielaisatului bulgar pe ha 
zi- marxiste leniniste stal niște, 
caracterizează mana personali 
(ale a lui Ohiorg'hi DJiuitiov; 
organizatorul mișcării poporu
lui muncitor bulgar Jiu 1'123, 
sub steagul Partidului ( oniii 
m st. împotriva fasclsntu|{uh ciy 
re avea să fie pjim'a insurecție, 
menit* șă atraga atenția lumii 
Întregi asupra necesității înlăp.- 
tuirii frontului popular antil'as 
cist de lupți împotriva fascis 
inului al cărui caiacter ultra re 
acționar și net anti democratici 
1 a demascat cu ocazia cunosc u 
tului proces clela Leipzig.

Acuzat de incendieri a Reich 
stagiului, (ihiorglu Dimitrov, 
expresie strălucită a militantun 
tului comunist. întruchipând lu-

REGI Șl DESPOȚI
(Urmare din pag Ij

Cu toată prezența unei 
cenzuri care se face simțită 
la tot pasul, pentru a nu 
îngădui concluziile firești, 
despotul întâmpină, din mo
tive asupra cărora planează 
o suspectă discreție, opotlția 
unui grup de nobili, reușind 
prin mijloacele Inchiziției, 
care au făcut In acea epocă 
fala prudgloasei Imaginații 
a blstricii romano-catollce, 
sd aresteze pe dușmănit săi 
presupuși, dealtfel puțin pe- 
rtculoși tocmai prin faptul 
că erau lipsiți de legături 
cu păturile populare.

Acest episod descoperă 
Insă Interesele de castă ale 
despoțdor șl regilor auto- 
crațl prin tradiție, menți
nă da-șt puterea prin intriga 
împinsă până la crimă șl 
renunțând la pretenla unuia 
în bineflc'ul celuilalt care 
i-ar servi mat bine Intere
sele, din această liberă con
curență ne fiind des'gur « 
exclusă Papalitatea cu pu- ' 
terea care avea să poarte 
pe Henrlc al IV-lea la 
Canosă.

Epilogul dramei, repre
zentativ pentru epocă, este 
rezolvat în totul motivat 
ae atmosfera de pasiune și 
crimă, care alcătuește cli
matul acelei epoci a socie
tății omeneștt. I

Poporul primește încă, 
din „generozitatea" regilor 
șl despoțllor, ea „milă" cu 
ocazia apariției acestora în 
public o pai te din aurul ce 
a fost jefuit, neînțelegând 
încă adevărul că, pentru 
truda lui '.de flecare clipă, 
acesta l se cuvine în între
gime.

Au trebuit tă treacă 
sute de ani de noul umilințe 
șt tot atâția de jertfe șl 
lupte conttnu purtate pentru 
ca istoria să înregistreze 
abolirea acestei parazitare 
tusiliuțll și poporul să de
vină singurul stăpân al prop
riilor sale destine.

O conșttință nouă, care 
poartă societatea omenească 
spre noul victorii șl cuceriri 
în foosu' dor care mun
cesc cu b- țrlesau cu min
tea la orașe șt sate, pentru 
o lume mal bună, pe dru
mul luminos deschis înainte.

M. Mih. 

pta pentru libertatea și imlepea 
dența națională legată cu ice:i 
a iiiuucitoiiuiii din lumea mtrea 
ga pentru democrație și socta 
lism demască scopurile imp< 
rialiste ale fascismului retro 
grad și afirma cu curaj încrede 
rea sa iu victoria soci ilismlilui 
și marea lui admirație pentru 
stralucila patrie, a sovietelor.

achitat in ciuda dorinței hi 
tleriștilor 'de a I pierde, în 
momente iii care opinia publi 
ca mondiala urmarea desfășura 
rea procesului care răni inc o | 
pilda vie a atitudinii holărîte 
a uimi fruntaș al'mișcării munci 
torești, dublat de un conștienț 
patriot bulgar, (jheorglii l)i- 
initrov poartă spre noui vi foi
rii steagul neînfricat al luptei 
antifasciste.

,.t ascismul , scrie acesta 
nu este numai anticomunism, 
el este în acelaș timp și aut.na 
(ional. Se înșeală amarnic acei 
care cred că fascismul este in 
dreptat numai împotriva așa zi 
suini ,,pericol comunist’'. Ei 
vor plăti scunil această miopie 
politica”, adevăr în totul eon 
firmat de evoluția istorica a 
societății.

De marile prestigiu și bo 
gata experiență a luptătorului 
Ohioi giii Di t.ov e^t îcga 
tă înființarea frontului Patriei 
■ are a unii laolaltă împotriva 
fascismului totalitatea forțelor 
democratice ale poporului oul 
gal sul. conducerea partidului 
muncitoresc (comunist), reali
zând victoria dela 9 Sept. 194 4.

Astăzi sub conducerea ,tii 
Ghiorghi Dimitrov, republica 
populară vecină și prietena in 
plin progres economic, pășește 
hotărî! pe drumul democrației 
populare spre socialism1, consfi 
tuind un strălucit exemplu pen 
tru efoitul întregului nostru po 
por liotărît să străbată acelaș 
luminos drum pentru bunăsta
rea celor care muncesc cu bra
țele sau cu mintea dela orașe 
și sate.

Salutând în Ghiorghi Dinii 
trov și în acei cai c.îl însoțesc po 
porul bulgar prieten și mărețele 
lui realizări pe drumul democra 
tiei populare, Poporul nostru 
muncitor își exprimă hotărîrea 
de a apăra cu tărie alaturi de 
vecinii săi, independența șî su 
veranitatea națională, pe dru 
mul desvoltării nouii noastre 
forme de stat spre socialism.

„Zori Noi”

NOUA ATITUDINE 
fată de muncă 
IN UNGARIA

Luând cuvântul la conferin 
ța națională a Partidului Co 
munist Maghiar, mini strul ma
ghiar al comunicațiilor a decla
rat că transformarea formei de 
Stat și planificarea economică 
a Ungariei trebue să schimbe 
atitudinea muncitorilor față ide 
muncă și față‘de Stat întrucât 
poporul este stăpân, neinai lu
crând pentru profitul exploa
tatorilor ct pentru el însuși.

Citiți

SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R.

Partidul Comunist 
cea mai puternică 

forță din 
Cehoslovacia

Cehoslovacia a făcut 
primii pași spre 
SOCIALISM

Comitetul ventral al Partidu
lui Comunist Cehoslovac a tri 
rnis (iituror membrilor i o 
organizațiilor sale o seri oare 
circulara în care diqva ce sub 
liniarii realizările obținute și 
sarcinile de viitor, arata ră in 
Cehoslovacia au fost facuți pri 
mii pași spre socialism. Puterea 
economică a clasei eapit'liste 
a fost subminată și au fod con 
stihiile bazele democrației 
populare. Parlidul Comunist Ce
hoslovac a devenit cel mai pu
ternic partid nu numai la orașe 
ci și la sate, undei se bucură de 
un mare prestigiu.

preajma «nelteeriS
unui nou acord economic

Urmare din pag. l-a

mvniile vieții noastre econo
mice care vor rămâne in is
toria noastră ca expresie a prin
cipiilor de egalitate ce stau la 
baza acordurilor pe care ata- 
tul soclaliat le inchee cu alte 
țări, aducând in țara noastră 
mașini unelte, materii prime de 
strictă necesitate, specialițtl, 
etc , care au contribuit In cea 
mai mare măsură la însănăto
șirea viațll noastre economice.

Dar tratatul care a depășit 
în însemnătate toate celelalte 
acorduri încheiate anterior, este 
cel din 20 Febr, 1947, înche
iat după venirea tov, Gh. 
Gheorghiu-Dej, secretar al P. 
CR.. in fruntea Ministerului 
Industriei și Comerțului. In ba
za acestui tratat, industria 
noastră grea a putut să treacă 
la punerea în aplicare a unor 
programe de producție pe baza 
propunerilor făcute de Parti
dul Comunist Român în vede
rea redreaării economice ți sta
bilizării monetare.

Muncitorii din Călan — care 
au câștigat drapelul producției 
in întrecerile din industria si
derurgică — îșl amintesc desi
gur că la începutul anului tre
cut, furnalul și turnătoria nu 
funcționau din plin din cauza 
lipsei de cox șl alte materiale 
după ctim șl cel dela I. M. S. 
Hunedoara nu se mândreau 
cu magaz'ile pline de materii 
de tot felul așa cum o fac a- 
cum, când se pregătesc ei să câș 
tige drapelul producției. Ate
lierele C.F.R., minele noastre 
de cărbuni, dup* cum ți alte 
industrii, au simțit in anul 
care a trecut binefacerile a- 
cordului încheiat.

Așa cum am arătat mai sus, 
URSS consecventă principiilor

------------------------------------------------------------------------------ —

Congresul Partidului Comunist italian s a terminat

Sub semnul luptei pentru pace 
și independență economică 

Declarațiile făcute de Palmiro Togliati la 
închiderea congresului cu privire la 

tactica partidului în alegeri
ROMA. — Ședința de în

cheiere a sesiunii plenare al 
Celui de al 6-lea congres al 
Partidului Comunist Italian a 
avut loc Sâmbătă.

Potrivit datelor anunțate, la 
actualul congres au participat 
782 delegați intre câre 108 
temei, reprezentând 2 283.048 
membri de partid.

422 de delegați au luptat 
în b ig.izile de partizani.

La sfârșit, Palmiro Togliati. 
secretarul general al Paitidului 
Comunist Italian a aratul iă 
acest congres s’a desfa mai 
sub semnul luptei penii u >ace 
și Independenți economică, p ii 
tru recunoașterea libertăților 
și întărirea poporului italian. Ita 
lia are nevoe de pace și de 
aceea vorbitorii care au luat cu 
vântul la Congres s’ati ridicat

sale de a respecta interesele 
țărilor mari ți mici pe tărâm 
politic, introduce acest princi
piu și in relațiile sale «cono- 
mice. Astfel se explică faptul 
că țările democrației noui au 
toate acorduri economice cu 
U. R. S. S.

Câtă deosebire intre acest 
fel de a încheia acordnrl ți 
intre planurile de înrobire pe 
care le urzesc imperialiștii a- 
mericani sub masca diferitelor 
promisiuni de ajutorare fie că 
vin din gura lui Trumansau a lui 
Marshall. In afară de faptul că 
de luni de zile se discută și 
se paradiscută asupra acestui 
„ajutor* pe care imperialiștii 
americani — pentru a scăpa 
de criza economică ce il pân
dește — spun că vor să-l a- 
corde Europei, in toate țările 
care au primit un „aconto* el 
este secondat de intervenția 
militară ș1 politică. Țările „fe
ricite* cu „Planul Marshall* au 
devenit teatre de ciocniri sân
geroase între poporul care nu 
vrea să renunț» la libertate în 

schimbul dolarilor americani 
ți slugile credincioase ale Im
perialismului.

Câtă deosebire între po
rumbul stricat pe care țara 
noastră l-a plătit cu aur afa
ceriștilor de peste Ocean si 
grâul sănătos pe care U, R. 
S. S. ni la livrat in vara anu
lui trecut cu toate că ți ea a 
trecut prlntr'vn an greu de 
secetă și lipsuri.

Dar ia af»ră de țări CR Gre
cia, Italia, Turcia și Franța, un 
exemplu foarte bun de efica
citatea „ajutorului* american, 
ni 1 poate da Anglia. După ce 
a epuizat împrumutul ameri
can, Marea Britanie se află la 
Începutul acestui an în preajma 

cu liotarire împotriva jț,'»:* 
ulm la r.izloc Popului itab «• 
are nevoe de unitate .amu* 
știi si au aurmat din nou voii4* 
de a merge mâna in mai a cn 
paitidul soua,ist i de a evi'.a 
sfjrâmarea tuuU.țu ilasci mu» 
citoai e.

Congresul a stabilit m a. 
timp tactica ev va fi urmata * 
viitoarele alegeri. Comuni ui 
voi organiza țopO.ul italian pe* 
iru ea il sa poată respinge ou 
ce încercări oride unde ar vai 
ele. < omunutii șt toate foiței» 
democratice trebue sa dsfaroa 
re o vigilența extraordinară pe* 
tru a <i.i guvernul să -1 icspCe 
te țoale angajamentele -i mat* 
promisiunile faci.te.

Tactica Partidului Comun,»l 
Italian va ii de acum înainte • 
a respinge și a paraliza 4r» 
siva reacțuuiu mobilizând m 
sselc p-i|ulaie nn mijlocire» 
frontului democrat'v pO| ul.o

cu U. R.S. S.
unei crize economice pe care 
na mai cunoscut-o până 1b 
prezent. Pentru a ți putea a- 
sigura hrana pentru anul ia 
curs, Anglia a trebnit să te- 
chee un acord economic eu 
0. R. S, S , acord viu salutat 
de tntresga opinie publică en
gleză ca unul ce va avea 
urmări favorabile pentru po
porul britanic.

„Țara noastră se află în fața 
unor sarcini mărețe — spune 
tov. Gh. Gheorghiu Dej ia ar
ticolul „Consolidarea Refma- 
lui de democrație Populară ia 
România* — trebue să lichi
dăm inapoerea economică ți 
culturală moștenită dela regi
murile reacționare Posedă» 
bogății materiale imense.* Tre
bue să trecem dela o produc
ție anarhică la una planificată.

De aceea, in primul rând ne 
vom baza în r«f»cerea țării 
noastre pe resursele proprii. 
Dar ca să putem trece la ex
ploatarea intensă a bogățiilor 
țării avem nevoe ți de spriji
nul țărilor vecine și în special 
de al U. R. S. S. care ne va 
veni ți de data aceasta în a- 
jutor. Tratatele care au fost în
cheiate în trecut țl rezultatele 
pe care le-au dat, precum țl 
prezența In fruntea delegației 
a tov. Vasile Luca și a unei 
delegații de technicieni pregă
tiți este o garanție in această 
direcție. Dc aceea — clasa 
muncitoare șl întreg poporal 
muncitor din țara noastră, ur
mărește cu încredere termina
rea tratativelor cu rezultate 
cât mai favorabile pentru în
tărirea democrației noastre 
populare, a Republicii Popu
lare Române.

B. Someșfeleanu
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