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Unitatea muncitorească secretul victoriilor 
repurtate de poporul român

Mărețe zile de lupte și vic
torii a trăit ooporal nostru in 
«Itiinii ani. După răsturnarea 
dictaturii fasciste și partici
parea sa la războiul de eli
berare alături de Țira Socia
lismului, a instalat la cârma țârii 
guvernul Groza, a lichidat— 
prin reforma agrară — cea mai 
reacționară clasă, moșierimea.

Conducerea vieții econo
mice a trecut in mâinile 
clasei muncitoaie prin prelua
rea Mnisterului Industriei și 
Comerțului de către cel mai 
bun fiu al poporului roman 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej, s’a 
trecut la etatizai ea B. N. K. 
smulgându-se această citadelă 
din mâna marilor fabricanți și 
bancheri, au fost create ofi
ciile industriale prin Cari sta
tul democrat indrumează și 
controlează producția.

Pi in elanul cu cai e poporul a 
pornit la realizarea propunerilor 
P.C.R din Iunie 1947 în ve
derea îmbunătățirii situației e- 
conomice a țarii s’a pus Ca
păt haosului economic și fi
nanciar deslănțuit de inflație 
și s’a trecut la reforma mo
netară. Au fost create ma
gazinele de stat care cu ce
lelalte măsuri luate de Minis
terul Industriei și Comerțului 
au dat o serioasă lovitură spe
culei și sabotajului.

După lichidarea fostului P. 
N Ț. partid de spioni și tră
dători, a fost curățat guver
nul de ultimii reprezentanți ai 
capitaliștilor de grupul tătă- 
răscian, kgați strâns de reac- 
ț’uoea internă și imperialismul 
anglo-american.

A mai rămas atunci o mare 
piedică ce a stat in calea

Aplicarea angajamentelor pe 
care minerii din Lupeni și le-au 
luat in apelul adresat minerilor 
din întreaga țară, de a face 
schimburile, la locurile de mun
că, recuperând astfel timpul pier
dut cu ocazia ieșirilor și Intrări
lor schimbului, de a introduce 
metode aoui de muncă și de a 
nu părăsi serviciul până la rea
lizarea normelor fixate, au în
ceput să dea roade minunate.

Astfel, in primele trei zile dela 
apel, 29, 30 și 31 lin. a. c , față 
de cele 2,350 tone programate 
zilnic, la minele din Lupani au 
bst extrase:

In 29 Ian. 2 674 tone.
30 ian. 2 884 tone,
31 fau 3.109 tone.

In ziua de 2 Febr., dat fiind, 
că echipele de minieri și-au 
schimbat locurile de muncă din 
mint, au fost extrase numai 2.160 
tone, realizare sub normă, dar 
care e totuși superioară calor 
din primele zile ale lunilor an
terioare.

Aceasta arată, că minerii din 
Lupeni au Înțeles acum că, pro
dusul muncii lor nu mai e un 
factor de îmbogâț're pentru cei 
ce le-au exploatat munca in 
trecut; ci unul da Îmbunătățire 

desvollârii noastre în calea 
consolidării și desvoltării de 
mocrațlei noastre populare spre 
definitiva lichidare a exploa
tării omului de către om — 
monarhia.

Poporul a înlăturat prin re
prezentanții s?i aleși și acea
stă piedica din calea sa.

Secretul, motorul acestor 
victorii reportate înfi’un timp 
atât de scurt de poporul mun
citor dela sate și orașe îl g.'.- 
sim în existența unității de

B. Someșfeleanu
(Confirmai* La pag 4-a)

Dispare acarul Păun
Imnământeni*ul obicei du

pă oare până mai ieri, la 
noi, acarul „ghinionist" de- 
ia Vintileaoca, ara obligat 
să tragă ponoasele anche-, 
telor închise după canoane 
in spatele ușilor capitonate, 
dispare odată cu refrenul 
care îl populariza.

Și odată cu acesta se în
cheie încă un trist capitol 
d n vechiul index al uzan
țelor birocratice care adu
seseră aparatul de stat în 
slujba intereselor streine de 
năzuințele poporului, la dis
poziția unei clici.

Desigur o radicală schim
bare în pozl(ia slujbașilor 
statului față de muncă si 
implicit fată de cei mulți în 
apărarea intereselor aces
tora, ca singură realitate 
care le justifică utilitatea, 
rămâne fructul unei convin
geri pe care majoritatea au 
câștigat-o, alăturându se lup 
tei de zi cu zi dusă de 
clasa muncitoare $i guver
nul nostru popular.

M. Mih.
(Continuare in pag. 2-a)

șl ridicare la niveluri mal inalte 
a economiei noastre.

Conlucrând mii temeinic cu 
technicienil șl anallzându-și lip
surile, ei au arătat că normele 
de acum sunt real întocmite și 
pot fi îndeplinite.

Realizările din cele trei zile 
arată nu numai justețea mă
surilor luate de minerii din 
Lupeni, ci și necesitatea extin
derii lor *1 în celtlalte exploa (Continuare în pag. 3-a)

O echipa de comsomoliști .dela mina 17 „.V.panin" din se.torul Kirov al oia^u.ui Stallnu, _onbaș, care indepline 
zilnic norma de producție^cu 160—180 la sută.
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I Sosirea la Wloscuva a delegației Guverna antale Române

„Om sosii din nou la Moscova 
pentru a cimenta, a întări și mai mult prie
tenia sinceră pentru binele popoarelor noastre"

A declarat d. Dr. PETRU GROZA în momentul 
sosirii în Capitala Unlunei So.(etice

La 2 Februarie au sosit la Mos
cova, d. dr. Petru Groza, preșe
dintele Consiliului d«* Miniștri al 
Republicii Populare Române, tov. 
Ana Pauker, nunis’-ul afacerilor 
străine, Gh. Gheorghlu-Dsj, mi
nistrul industriei și comerțului Lo- 
tar Rădăceanu, ministrul muncii 
șl asigurărilor sociale, precum și 
E. Mezlncescu, secretar general 
ia ministerul afacerilor străine.

In gara .Kiev", cel sosiți au 
fost întâmpinați de V. M, M^lo- 
tov. locțiitorul președintelui Con
siliului de Miniștri șl ministrul a- 
facerilor străine al URSS., V. A. 
Zorin, locțiitorul ministrului afa
cerilor străine al URSS., A. D. 
Kruticov, locțiil€rul ministrului 
comerțului exterior, P. V. Abra- 
mov, locțiitorul președintelui So
vietului orașului Moscova, gene
ral-locotenent K. R Sinilov, co
mandantul orașului Moscova, A. 
A. Lavrlșcev, directorul secțiunii 
țărilor balcanice din ministerul 

o

tări carbonlfe e. Ele insă nu 
sunt singure. Mai sunt de luat 
șl alte măsuri, de combătut șl 
alte lipsuri și deficiențe, — sem
nalate de tov. Butsriu Virgil, 
secretarul Comitetului Județean 
Valea Jiului al P. U. M. in ana
liza pe care a făcut-o la 29 Ian. 
sitiiției producției din Valea 
Jiului.

«facerilor străine al URSS., F. F. 
Molocikov, directorul protocolu
lui din ministerul afacerilor stră
ine al U.R.S.S.

Cei sosiți au fost deaaemenea 
întâmpinați de membri delegației 
comerciale române, In frunte cu 
tov. V, Luca, ministrul de finanțe, 
d. G. Vlădescu-Răcoasa, amba
sadorul Republicii Populare Ro
mâne. de fruntașii unei serii de 
ambasade șl misiuni acreditate 
la Moscova.

In acelaș timp a sosit la Mos
cova, S. 1. Kavtaradze, ambasa
dorul URSS. in România,

La sosire, oaspeții au fost sa-
— Continuare in pag 4 a —

In prezența tov. deputat A. DRAGHICI, 
____________ la PetroȘeni ____________ ; 

A fost constituit Comitetul
Județean Valea Jiului al■

Partidului Unic Muncitoresc
PETROȘENI, — Duminecă dim. în sala cazinoului munci

toresc din localitate, a avut loc alegerea comitetului județean 
Valea Jiului al Partidului Unic Muncitoresc In prezența tov. 
deputat ALEX. DRAGHICI și Ionescu Vlrgil, delsgațl ai comisiei 
centrale de organizare a P. U. M.
Dună Intonarea „Internațio

nalei* ședința a fost deschisă de 
tov. Buta.-iu Virgil.

Tov. Varga Beniemln a făcut 
apoi un raport arătând bogata 
activitate depusă do Partidul Co
munist Român in Valea Jiului 
până in prezent. Dsa a scos 
apoi ta evidență necesitatea in-

ște

Prezentarea filmului sovie
tic vorbit în limba română

„Salut Moscova“
fa. DevM

Versiunea româueaBcă a filmu
lui sovietic .Salut Moscova" re
gizat de Serghei Jutkevici, rea
lizată în studioul „Oficiului na
țional cinematografic" din Bucu
rești, va fi prezentată de filiala 
Deva a „Asociației române pen
tru strângerea legăturilor cu U- 
niucea Soviet'că. intr'un cadru 
festiv, Joi 5 Febr, a. c. la orele 
19, in sala cinematografului „Pro
gresul" din orsșul nostrn.

Alcătuind un tot unitar dintr'o 
înlănțuire vioaia de divertismente 
coreografice și muzicale de o in
contestabilă valoare artistică, le
gate in modul cel mai firesc 
printr'un subiect care le îngădue 
desfășurarea, Introducând pe 
spectator intr'o lume unde viața 
Capătă sensuri noi și dimensiuni 
necunoscute lumii burgheze, fii-

— Continu&re in pag. 4-a

destructlbilei unități ce trebue să 
domnească in rândurile Partidu
lui Unic Muncitoresc pentru a 
se putea înfăptui cu succes mă
rețele sarcini ce stau in fața Par
tidului Unic al clasei muncitoare 
din țara noastră.

A luat apoi cuvântul tov. Vir- 
gii Ionescu diu partea comisiei 
centrale pentru organizarea Par
tidului Unic Muncitoresc, care 
după ce a trasat sarcinile P.U.M. 
a propus următorii membri în 
comitetul județean Valea Jiului 
al Partidului U ic Muncitoresc :

Butariu Vlrgt), Varga Bepia- 
min, Crainic Roman. Fericeanu 
Gheorghe, losif Mițial, Constanța 
Georgescu, Ban»a Mihai, Mogoș 
losif, Saich Alei., Gi urumesou 
Const., Mătăsăreanu Gh., Boar 
Petru, Popa Ion, Dan Mihai, 
Iancu Ion, Dan Marla, Coconeț 
Marii, Lenghel Franclsc Kmța 
Pamfil, Szlgety Alex., Savu Ni- 
colae, Grigoraș Constantin, Ka- 
lilka Iosff, Pop o vid Irlmie, Târ
lea Dumitru.

Toți cei propuși au fost aleși 
fu unanimitate,
_ ____________ I. Herman. coresp. 

Coalinuara ia pag. 4-a



2 ZORI NOI

In slujba cirtinalizăril magselnr

Tinerii mineri din regiunea Tebei 
au alcătuit orivnu! ansamblu teatral

Sâmbătă 31 Ianuarie a. c. a avut 
loc în sala Ateneului »Gli. Gheor- 
ghiu-Dej* o reprezentație tea
trală a primei rch'pe a Teatrului 
muncitoresc din regiunea minelor 
de că'buni Ț<bea. D șl Începă
toare echipa a dovedit in mod 
eonc'et realitatea resurselor ar
tistice populare, putând ridica 
talente incontestabile din mijlo
cul oamtnflor muncii care simt 
cu ajjpvă.at chemarea artei, că
reia ss dedică cu devotament, ne 
cesltând numai o atentă șl justă 
îndrumare pentru a da cele mai 
frumoase roade.

Cu lipsurile firești unul înce
put, echipa s dat ș( lucruri rea
lizat;, î. tre care s’au evidențiat 
tablourile reprezentând alegoric a- 
spectele din viața de dincolo de 
perdeaua ocrJdentală^a lumii capi- 
tsllite, raportate la îealitâț k Îm
bucurătoare a cătuind viața lumi
noasă a oamenilor munci, din 
țările democrcțliior de tip nou.

Insușindu șl experknța acestor 
prime manifestări, prin munc?

<

DISPARE 
acamS Plun

țUrm;,re din pag. I.)

Iar cei puțini — veat gd 
a.c unui trecut ce uștu — 
reprezeritâ :d interes-' dc 
castă, exemplare inutile, co 
rupte și incapab le, sunt 
d scoptriți ch ar în cele mai 
îoa.te poziții pe care 1--au 
ocupat sub guvernările tre
cute, prin intiigă și slilgȘr- 
nlSeșl sunt înlăturați <.s:Pzi 
din aparatul de rtat unde 
au excelat prin lene și bun- 
diusm.

Eviderțt comprimările care 
s’au ficqt ;.tât la M nistr-rul 
Froanțeibr, la Adgură ilt So
ciale șl la alte instituții, 
pe lângă rostui de a (nde- 
păita aceste elemente du
bioase l-au avut ți pe acela 
de a deâcongeaiioia aceste 
importante dcpar.amer te aie 
vieții pubii .e, unde e a in
stalai comod automatismul șl 
rigidul birocratism.

Șl desm'nțird «tradiția 
acaruiui Păun", procesul de 
epursție a început fon te de 
sus ți firește nu întâmplător 
Imediat după instalarea cou- 

1 ducătorilor comuniști al a- 
cestor departamente. Secre
tari generali, d rectori, in
spectori gem nil, etc. oameni 
în feța cărara pâiă mai ieri 
se eti incomod aplecat în 
unghi de 45 de grade, pen
tru un favor de cele mai 
multe ori scump plat t, au 
fost «reduși la proporția 
unei amintiri, duoă ce au 
costat de altfel d.stnl țara 
aceasta de vrednici munci
tori șl țărani.

Repubhca Populai ă Ro
mână, rămâne patria Inso 
rită a tuturor c-lor c ne muo- j 
ctsc cu brațele sau ci min
tea la orațe șl sate, pentru 
ridicarea ei pe drumul pe 
csre dispare deficlkv ex
ploatarea.

Dar numai a celor cara 
manceac: condiție primor
dială a prngr suiui și a bu
nei stări a întregului popor.

M Mh.

dusă cu tâvna care a caracterizat 
acest frumos început, tinerii ar
tiști muncitori vor put a desigur 
e$ dea lucruri șl mal frumoase,

Urmând ex« m du! tineretului din întreapa tară

Tlner i *!n Hafeg au conshtuit 
© bngadă ds voluntari

In ultima ședință pier ară a 
organizației locale a U.T.M. ului, 
s’a hotărât, văzând inartk xeni- 
ple date de brigăzile d ■ voim irl 
din întreag» țară, ca să se for 
meze o brigada du volu ari c tn- 
pusă din t nerli din Hațeg.

In ziua de 25 lmucrie a. c., 
rceaslă btlgidă, în frur.te cu tov. 
Weil D. ’.'dtd.j, secretarul organi
zați- i de pusă a U.T.M, a Înce
put lucrul să ând 455 m. de șanț 
pe amb.le părți ale străz-i Săn- 
tâmarei.

liî întrec rea dintre c<le do-ă 
grupe, care compun brigada, a 
ieșit învlngăto-re gu a Nr 1, 
condusă dc tpv. I g B'ltânscu 
Sarip, care a săpat 240 m. de 
ș»nț.

La sfârșitul miiqcii, î.’tt’un 
cadru entuzia t, tlqerii bng’sdi rl 
ș-.-nu luat atfg: j orientul ca să 
muțicească In fiectr D.mi, kă, 
peritru reconstrucția orașu- 
toi H Jț g

Din imțbtiva tov. Wcil D’z.i- 
deiiu, tinerii di o corima Subee- 
tate au construit o punte, i ngă

fl. R. L. U S.
Asociația Română prfityu strân
gerea legaturilor cu U R S S.

INVI ? AȚJE
Onor, publ c este rugat 

a lua parte la premier
ele gaia a filmn ui sovie
tic vo bit în 1 mbo română 
„Salut M<o>s ©va * ce va 
avea loc în zua de Joi 5 
Februarie 1948 or»le 19 
ț7 p. m ) la Cinematogra
ful „Progresul* din Deva.

COMITETUL

AVIZ
Oficiul Economic lud'țean Hu

nedoara, ad ce ta cunoștință câ 
în prezent posedă canfiiat m d 
1 000 mp. geamuri de 2 mm gro 
slme care u;me.<ză si f.e distri
buite populației din Județ.

Cei care au lipsă de zstf'l de 
geamuri vor depu.- e la Oficiul 
Economic o cerere îr.s .țitâ de a 
vizul Serviciului Tehnic local sau 
acolo unde nu exixiă acest ser
viciu, o dovadă dn pat tea 
primăriei prin caic să se arate 
că solicitantul are neapăiată lipsă 
dr cantitatea cerută.

Geamurile se găsesc la maga
zinul T. Dir.u din Deva.

Anunț
Organizația jud țear ă U. T. M 

Deva, angajează o 
DACTI LOG RAFĂ, 

menita să contr.bue ia mărirea 
p lomotn .Iul țulu-.ral ..t masse- 
lor, pe drum. I ur»< I te a popo
rului^ peniru p'.pnr

. DUȘtNCO Șt., coreup,

d- 30 m. <an face I gâturi,{este 
râul Stteiu, între corn mleBu.l m 
șl S bcetaie,

Cotesp. JV. Sbu.hea.

P> Ș'A RlLOACțlEI
Ma ia M-iirca — Orâștle.

Corts.'.'ond'nț i dvr.. parvrnin- 
du ne cu întârziere, eg rfăm a 
r u i c-u'ea farr loc 1. zhi. Tot iț', 

fi mi Jțrimini șl vă n găm să n 
mal b.rl|l.
■ ’oiika. k r — S n:e'ta.

Ai'c-l.' «Xsistența «o-la'ă îu 
s >lti!ui C. F. R. iN' 3 S rm na“ 
este I' og p ea g r-a'. R-vc- 
r.iți mai scurt și cu dute cov- 
crqte ș.up realizărilor i stitu- 
t'el recpecHve.,

’ »

?3 sc . im&turî f/x»te 
fa cc..n?, ’c.ata șâ d.rivatele lor

Ir l 190, untură (osânză) crudă kgr. 
iei 2i0, untura topită kgr. lei 
230, slănină sărută kgr, ici 190, 
slă nn^ afumată șl cam» de porc 
afuma’â kgr. lei 2'.0.

B) Derivate și mezeluri; , 
Câ'naț popi Iar kgr. Jet 70, șt

iam de vacă kgr. iei 80, poiotiez 
k<r. lei 120, câ.raț de porc «1 
mezeluri de porc kgr. lei 150.

Tă ere» mieilor, precum șl con
sumul că.nll de miel sunt Hbere 
n- mai cu începere de a data de 
15 Februarie 1948.

Prmă-ia orași *u- D v: a f»xaf 
începâ ’d d la 1 F btuarie a. c. 
următoarele prețuri pentru lapte!.-, 
de vacă vând t >e t-rliorluî Ora
șului D;va, la prodiic-tfcr, - pe 
piață sau Iz domiciliul conzuma- 
torlor, ? ecum u-mfiizi :

Preț lu .o p'olL.cător, cu litrul 
lei 12, în piață, un itr<» Ici 16, 
t arspo.iit |a domiciliul centu- 
iratuiulul UR litrii lei 17

Laptele se 'nțelegn proaspăt 
"i curat, așa cum z rezultat dda 
m Igere.

D.-âsemcni inccfând cu data 
de 1 Februarie a.c. s’au( fixat ur
mătoarele pr ț irl n axlmale p n- 
tru carnea șl deiiv.-ttle acesteia, 
provenjtă din categoiiile de a- 
rlmale olectats ți admise per tiu 
consum, confo;m prevederilor Ml- 
n.slrrului Iod, și Corn, precum 
urmează:

A) Carne șl grăs'me'.
Ca ne de vtă și ca nr devȚil 

kgr. kt 60, miel kgr. lei 90, p rc 
kgr. Iți 150, slănină crudă kgr.

ANUNȚ
Asociația Sportivă Orvlnul 

convoacă pe toți memb ii săi pen
tru adunarea generală în ziua de 
Dimnkă 8 F-b'uarleora 12 a.m. 
în sa>a de ședință a Camerei de 
Comerț.

La ordinea de zi:
Hotărâri r f-r.toare la reorga

nizarea comitetului, da. ă cimărul 
membrilor nu e sufle ent la adu
narea anunțată se conv acă o 
nouă adunare pe zka de 15 Feb 
ruade a. c. ora 12 a.m., care s* 
va ține cu orice număr de mtm- 
bri prexențl.

Comitetul.

CONSTITUIREA
CamatidamgntaluE Județean pentru 

c^mbateteatifosului exantematic la Deva
Sămbâta 31 Ianuariea.c. in «ala 

Consiliului Jjoețeij al Sindicale
lor Unite din Județul Hunedoara, 
a tovt constituit Comandimentul 
Județean pentru combaterea ti
fosului exantematic după cum 
urmează :

Președ ute, tov. Nis'or Ște
fan Președintele Consiliului Jude
țean. Secreiar, D-l Dr. Coama 
medicul șef al județului ți in ma
to II cu membri: Tov. Duduia 
Andrei, Popa Adrian, Dr. Popo- 
vlcl Ivrn, S.rca Livlu, Manglurea 
D. Angh I, Chlroș.'a Mlhap Di-

ECHiPA CULTURALA 
a Regimentului 3 Transmisiuni 

în mijlocul lacu tarilor din Cobra
E.hipa culturala a Reg. 
Trautmikiuti din Deva, s'a3

der.lasst în ziua de 1 Februarie 
a.c. în turneu la Dnbra,

Populația locală cuncscârd a- 
ceas A ei blpl a așteptat-o cu totră 
dragostea șl călduța.

upă un prog am de câDtece 
șl rcc tSrJ Dl. Căpitan Dm'triu a 
vo bit des .re i stmnăklea n o-

DELA CRUCEA ROȘ E
In v.;d<rea regrupării cadielor 

t ate abs ivenieie infirmiere sau 
auxil are dispuse să lucreze iu di
ferite acțiuni eventuale ale Crucii 
Roșit sunt invitute a se prezenta 
de urgentă d-lui Dr. Ioan Moza, 
respoasatllul Secției Infirmiere, la 
Spitalul de Stat din local tate, 
pentru comunicări importante.

* ♦
*

Pentru creerea nouilor cad'e de 
infirmiere Ff Inia Ciucii Roș! D va 
vr organiza cu-*uri de auxiliara 
sanitare șl de icf.rmlare volur.tare.

Cursurile vor fi piedute de per
soane de specialitate după _n pro
gram analitic, teoretic și practic, 
complect revizuit.

Pe. soande doritoare a urma a-

ANUNȚ
Consiliul Județean al Sindica

telor Ur.ite atn J d Hune do •: a, 
angajează un intendent cunoscâud 
lucrări de admmi«trațle șl cu un 
spirit gospodăresc.

Cei ce vor să ia angajeze, se 
vor adresa la Consiliul J dtțean 
Secția Administrativ - Financiar 
din D.va ttr. 6 Marile Nr. 22. 

lectorul Camerei d* ĂgriculiMiâ, 
Maior Popovici Comandantal La- 
giuael de Jandarmi, D-l Dr. Caisa 
Emil și alții.

In a easti țedlrțâ e’au stzMHt 
acțiunile ct urmează a fi iater- 
prinse Imediat, hotărându te for
mari-a de coma d<.atente indea- 
tice ia plăți șl.comune, care var 
activa după direct vele comanda- 
mcalulul jud.țean In csmpaau 
deRhIiâ p.utru prevenirea aee- 
stui f t-g -1 la prmSvari, prut 
m bibzrica orgatrizaț'Uor dens*- 
</atice și a înicleciuaiiloi progre
siști în această acțiune patriotei.

A
Ml

clamării Republicii Populare Re- 
mâae arătâr.d cum poporul ntwtru 
a fost crunt exploata; de moaaiN 
în cei 81 ani de Fând a foit 
itaura il ia ,o >i în țară 
Vorbitorul a foai . s.uifal cu a- 
tențfe de-asistența num caiâ.

Din part'a lo.-jitoriloT ți a 
ARlUS-uIJ s ră.puas T v, LazAr 
Cdrivel mulțumind .rispf.ii r p»>- 
tru f i m i ea acțiune porniți de 
ajusta democrată In tp ritul a- 
propie'H de poporul m n.itor.

Termeni de plată 
a evaziunilor fiscale a fost 

prelungit pană la 
1 Martie 1948

C tmit'unea Inkrmin staila de 
rcde.ate <co omită a dnia ca 
te.m« :u> de p.aiâ s e-.a'jurikr fci- 
cuic, sUbitt p-Diru 3t îanu&na 
1948, să fie pie.ur.gtt (.âoâ ia 
1 M-rtie 1948.

Iu ace»t timp cel vizați vor pa
tra tico declarafnai de tramn- 
țl să efectueze pata lejp.l a 
acestor omisiuni șl d.fena.a de 
taxe ți -mpor (-.

ceste curiuri sunt rug.te a se a- 
dresa d-l ui Dr, Ioan Mosa, res
ponsabilul Secției l.ifl mie e, ia 
Sp talul de Stat d.c locsl.tzfe, code 
se fac ți înscrierile.

Locul și data începerii corsari
lor se vor anunța la timp.

Comercianții care cer 
radierea firmelor vor il 

supuși n.ai îr tâi 
controlului fiscal

întrucât comercia' tllor ce so
licită radierea firmelor c— robie-, 
II se cere să fscâ dovad a h tării 
la ti a irupotlitlor diio.atc Sta
tului, Ministerul de Fii anțe a 
dispus că, în toate aoeste cazuri 
8e vor trimite mai întâi ia fbme'e 
care soilrită radiere, orgaot d« 
control, care să constate impcal
tele indirecte de plată ți numai 
după st.blkea acestor impozite 
și ach tarea lor de către cei îx 
cauză, se va el bera cert fiestot 
constatator de plata impozitelor 
indirecte pentru a fi prezertat >a. 
Camera de Comerț ți lndi-stita ■ 
ca anexă îs cererea de radiere.
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DIN CÂMPUL MUNCII
Folosind muncă mai bine organizată.

In cursul luuei Ianuarie a. c. 
muncitorii deia uzinele I. M. S. 
din Huuedoara, — afiați în în
trecere pentru mărirea produ țlel 
eu muncitorii deia U. D. R, șl 
T.. N. C — au făcut cu cinste 
ăață sarcinilor lor aepășlno pro
ducția preliminară atât în secto
rul siderurgic, cât și în celelalte 
sectoare de fabricație.

FolosinJl în îndeplinii .-a sarci
nilor lor o muncă mal bine or- 
ganizrtă șl o conlucrare mai 
strânsă cu technicienj, coicct'vul 
muncitorilor hunedorenl a reușit 
să prezinte la sfârșitul lunci Ia
nuarie următoarea situație a pro
ducției,

In
in tone:
s-ctorul oidertugic: 
programit realizat procent’/,

3 200 3 2! 7 100,5 „
<08,5 „

Furnal
C. S. M. 3 6J0 3 907 
Laminoare 3.000 3 407 113 5 „

Și în cel’.laîte se?t- are de pro 
ducțe »le I. M. S. Hunedoara, 
ea., exce.ția sector* lui minier, 
preliminările eu fost depășite, si
tuația nrezenlându-se sbiî.iI : 
U leitei'gricole 15 
T: ::ăi, fo/ ti

o oț’l
M'u. rxtra-j 4 400 4,352

?<ntru a merg și mal departe 
lu ritmul înc.out, p^nt u a rea- 
ilzdjpășiri șl mai mari >p.e a 
ridic.’ pr> ducția ia un nivel su-

22,33
320 422,76

35 44,64

J48
I34
127
97

Uzinele C.M.C. Cugir voie 
fabrica fuse pentru f iâhirJ

Reprezentanții uzin-lor metalur
gice C. M. C din Cug'r au luat 
eontact cu diferite. îatrspimden 
de 1 lătură, comuakând cî pot 
labrica fuse cu lUlmeuțl de tipul 
cel mai modern.

Aceasta va permite refacerea 
ut'!, juui ceior mai multe filaturi 
n mră

)

t:\bje câștigat peiitfu product e
CDriuare din pag l-a)

Starp rea nemoti
vate, caie mai pcrs itâ în Vaier 
Jiului, deși procentajul lor a scă
zut, ircbuu să fie o preocupare 
principali pentru cornitjțeie *in- 
dicale fi comisiile de producție, 
pentru toți oamenii muncii. Fk- 
care minut trebue câștigat pentru 
po drcție.

Aeeeaș Importanți trrbue acor
dau ți economiei de mttrdale și 
îngrijirii uut-lt.lrir și in talațlilor.

In valea Jiuhl transpnrlul sub
it ran al cătburelui suferă din 
ciuza lipsei de șine pentru vc- 
gonets și d? c-ampoioe, — cuiele 
de pdns șirele de faave.’Srle da 
lemn. La Lupent am vjzut în t na 
din galeriile secto ului I o stivă 
de șme, nr folosite, atocerite de 
piatra separată de cărbune. Tot 
acolo am văzut < m fa demonta
rea șinelor de vegonete se ridi- 

pună fa prac|icâ și 
decât cele însușite

de proaucțîe să fio

fin luna Sanu9ri<a muncitorii deia I. M. S. 
Hunedoara $i-au depășit programul de 
pro£u:n& In toate sectoarele

perior celei din 1938, muncito
rimea deia 1. M. S. Hunedoara 
va trebui să 
a'te metode 
pâoă acum.

Programul
prelucrat șl divizat (ână în ulti
mul factor care contribue la rea
lizarea lui.

Întrecerea în producție să fie 
nu nurnai între „I. M S.“ ji 
,U. D. R.“ seu „T, N. C.“-cl și 
între hunedoreni, ti între el: 
secțiile, echipele, muncitorii, fle
care țrtbue să se ang.eneze în 
întrecere. Furnalfitul, ofelarul, 
lam'nrtorul, ele. din Huntdo ra 
>r»bue să se considere în întru-

Smdicdele din județul Hunedoara
desfășurat o rodnică aciditate pentru măr’ra i 

producției șî nivel i>uî politic șl cultural
al rtifa355<Jo*' mundt^a?^
Ședința plenarâ a Cons hunii Sindical Județean

In sala fest'vf a Prefecturii duj 
Deva, arvur loc Duminică 1 Fe
brila ie șr dința plenara u Conritlu- 
.lui Sinpical Jud țsar, ccmpteftatj 
cu q (ședirț'i și secreta, ii tururor 
a n ikatdor și comisiilor locale dip 
1 d ț. D ti partea foruri oi supei- 
rioare olnu’cale a fust prezent 
tov. Lepădatu C iistintln, instrucr 
tor pt lângă C G. M.

Ședința a fott rfas.hlsă fa ora 
9 d» către tov, Ș cfaa Nittor, 
președintele Consiliului Sin beai 
Jctkțean, d :pă cure au f,șț preț- 
zentatc rapoartele de activitate de 
către 
C gir, 
meria, 
Deva.

D .1 
constatat o simțitoare imbunăiă- 
ț re a muncii sindicale în toats 
stctoareie de activitate: organi
zam1 ic, c ritual. economic, ele.

dcMugd.I snd’cateior diti 
Calan, Hunedoara: St- 

Ciiscior, Br ,d și C. F. R.

rapoartele preze t*t« 4a

cau numai șinele, crampoanele 
fiind lăsate în traversele peste 
care ș’« făcu! rarparta. Act sie 
procedee tnbue să dispară din 
practicile muncii minerilor.

A mări product!» nu constă 
numai în a prrduce cât mat m lt 
cl și în a fo osi cât mai puține 
materiile si in a păstra în stă’ț 
de folosință instalațiile exploatării 
după efectuarea munci*. Io aceasta 
se tncad-eiră și s'stemui de f losi- 
re al „micimLor",— buștenii re:e- 
sari armării șl de care se cam 
Lce risipă.

*
Punerea în viață și a acentor 

măsuri va îns-mna desvoltarea 
și întărire: atitudinii noul p.s 
care muncitorimea a luat-o fa,ă 
de munci, va întemna mării;a 
continuă a producției și a pro- 
ductiv!tă/Ii muncii priitru ridi
carea standardului de viață al 
poporului mmriitor.

e re 
dda 
ci ți 
care

iuinu numai cu tovarifui 
Reșha, Călău sau Fcidinand 
cu vecinul său de lucru, cu 
muncește cot la cot.

Urmărind în întrecerea lor nu 
nunvl o pioducțlc mereu mai 
mire cl și de o calitate mai su
perioară, ca șl economia de ma
terial', ÎEgiij rea mașinilor și In
stalațiilor etc„ muncitorii h'ce- 
d’ireni vor putea să prezinte b 
sfârșitul Iutei curente un raport 
superior celui d: acum și care 
sa constitue sn pzrman ut im
bold de noul realizări 
din parte» m ndtorilor pe câm
pul de produ ț e ai utlneior 
1. M. S. din Hunedoara.

Ia cscirul activității sindicale 
s’au dei.f>șurat o serie de acțiuni 
menite să ciută la îmbunătățirea 
tt .iului celor ce muncesc șl la 
înUr.rea regimului nostru di de
mocrație opubiă în care clasa 
Muncitoare deține locul de frunte.

M'ibifizârd în neaga muncitori 
me salariată, sindicatele au dus 
o activitate irtrnsâ p*iit<u îidka- 
rea producției în fabrici și uzine 
lua id uăsiui pepiru o mal bupă 
6rga’iizare â imfcAiț econoni - de 
materiale și energie, combaterea 
țiusur tor nemul vite, a î ce>că 
nlor de ssb fvj, Iric. șl stimulând 
întrecerile în producție și muncă 
voluut lă.

S b auspiciile sindicatelor s>u 
dit'fijurat o .. ria d.- maoifc.ităii 
c Plurale șl poiiti e încununate de 
8ucc<s ca: |1 g-rra atescllor 
popuiaii, m'etlng'iri pentru Re 
nibica Populară R «mână, come- 
mo area marelui dascăl al Pro'e- 
larlar ilul Lenm, deplasări în 
muncă de înarumare la sate, etc.

A:e.te rezultate pozitive ce 
march ază lin net "Ti greș față de 
luna trecută, se datorase în pri
mul iând muncii d£ îndrumare, 
oiganizare și coordona.o depusă 
d* Coi'Sblul Smd,.ai J-dețean si 
C. G. M.

Id raportul său, tiv. Victor 
Ar ieteunu, sec.aiarul Consiliului 
Sindical J dețran, a a tal că în 
curcul lunii I nuarie s’au țmut o 
srrie de șe.lmțe aiâ. cu preșe
dinții și secretarii sumticatefor cât 
ei cu secretarii tuturor secțiilor 
din «indicate, pttmctăndu se te
meinic sa ■ in le ce revin sindica- 
teioi si oându se îndrumă’i pen
tru întocmii ' plcnurilor de mun
că. Dcaismtni, în cursul lunii 
Ianuarie Conrillul Slnd. al Jud. 
H inedoara a otimit vizita tov. 
Gh orghe Apostol, președintele 
C. G. M. care s’a interes?! în
deaproape de aciivU^t-a sindica
telor din județ și de mersul pro- 
d tcț'ei, preci m șl vizita tov. Le- 
pătatu și M iisescu, instructori 
ai C G. M. șl a tov. M"j c și 
V’ can dt ia Upluora M olerâ, 
ae au dit ptețioase îadiumări 

în muncă.
La rândul loz, membrii biroului 

Consiliului Slndica* J dețean au

i

i

Să asigurăm industriei noastre 
cadre noui de techniclenl

Cum funcționează școala de perfecționare 
technică deia Urinele C. M. C. din Cugir

Din prlucfpllele preocupări ale regnului democrit din țara noastră 
face pirte yl ridicarea ohelului de cunoftloțe technlce cat șl punerea la cu
rent a manșelor de muncitori cu inovațiile sduse la cimpul ai.ncil,

C- urmare a aceste gri|l ce o poană conducătorii noștri f4* rit 
cl»sa muncitoare, au luat fiin|a pe lin^ă marile centre industriale din țari, 
școli de perfecționare technicâ.

O «stfel de școală a luat ființă 
pe lâdga uziuțli C. M C. Cugir 
încă dio anul 1946, fiind frec- 
ventaiă regulat de 62 elevi, toți 
tineri muncitori dornici de învă- 
țatuiă.

In orezent, școala are două 
clase șl în măsură ce elevii vor 
promova, so vor înființa încă 
două clase. Cursurile predate co
respund în Unii generale cu cele 
predrie în cursul superior al ii- 
.etior industriale.

Programul școlii, formează un 
obiect de preocupa-e atât pentru 
technl lenli uzinei, cât și p ntru 
Co' federația Generală a Muncii 
șl M nisterul Muncii, pentru a ae 
preda efectiv tot ceace poate fo

munca iinertti'.iti ■ și

tfeciuvt numi.roase deplasări d:-. 
control șl îndrumire la iindicii- 
telt dnvjudeț.

au v itbit apoi m< mb ii hlro 
ului Consulului Șmdl al J idețean 
care au tdus o serie, o-: ■.ritid 
rapoa'ttlor pr zentale, aâr>< în
drumări și pentru
munca d> vluor.

T'.v. Kdko y Wfliam, secrettriul 
sscțLL organizat orice a insistat 
asupra nec'ritiții desvollă’ii sim 
țului de rasouuatre iri m ocă, și, 
îiităririi discipl nil zo-știente, d.pti 
care a dat instrucțiuni în legă- 4 
boă cu 
f meilor.

Tov Tonti :i M hai, secretarul 
secțl-I d- educație șl clri.. ri a 
jubilriiat 'impb’tjiița ridi ă'fli ni
velului politic și cultural U sin- 
di .i< șllior *are „trtbuo să fie la 
înățimea marilor tra sfarmă i p.i 
car le-a îuri'g'svat țâra nontră în 
uitimiri timp.* Pentru aceast», stu
diul i dividuai șt folosirea justă a 

,preiei munciterrști, pot fi cele m ;l 
bune ajutoare, in continuare tov. 
Tontlpi a dat i mtrucfîuni Li I: - 
gătură cu funcționar a școlilor 
de cadre slcd .ale și pregătirea 
echipelor de îndrumători.

Tov. Nlcolaescu a insistat în 
spec a! asupri metod lor ce. tre- 
Dur-sc folosite în muncă pentru 
ridicarea producție! prin maiirea 
proiuctlvității muncii. T cbuesc 
6tâ<-p.te ședințele din timpul lu
crului — a precizat d sa — tre- 
bue?c o’ganizats ș s 'mulaje în
trecerile în producție • și intensi
ficată introducerea muncii în acord.

Tov. Deac șl Țarlea au d-t 
instrucțiu i în legătură cu pio- 
bkmeie financiare și de asUtentă 
socială a sindicaliștilor.

Ultimul a luat cuvârtul tov. 
Lepădatu Constantin, dehgat al 
C. G. M. care după Cv j flcut 
o justă apreciere a aRlvlrJțli sin
dicale dirs j 'deț, a transnus in
strucțiunile C. O. M. pentru buna 
funcționare a sindicatelor.

împrospătate cu noul instruc- 
țiuni, cu schimbul de exeprteniă 
îns /șită în ședința pb-nară d n 1 
Februarie, sindicatele din ju *, H i- 
ned >»ra păș'sc m 1 hoiărîie b 
mun.ă pentru îndeplinirea pla 
nu1,/ de activitate elaborat până 
la 1 Aprilie 1948, 

astfel întocmit, în
să poată urma a- 
de perfecționare 
terminarea acestei

losl în câmpul muncii, ptntru a 
se putea obține cele mai bune re
zultate în p oducție, din punct de 
vedere technic, calitativ șl t»n- 
titativ.

O caracteristică aaeejtel, școli 
este perfecționarea techaică în ca
racterul gpccifx al uzinei pe lângă 
care funcțion ază.
Partea cea mal mare din elevii 
aci stei școli o formează absol
venții Ș.'calel I idustrlale de uce
nici d: pe lângă uzină, a1 cărei 
program a fost 
cât absolvenții 
ceastj școală 
tehnică. După 
școli, se va putea m-rge ș, mal 
departe, la ș oii superioare- de 
perfecționare techaică,

Pâ râ in prezent, școala a dat 
rezuita’e frarte bune, fapt pentru 
caie ud îasemnat număr de ab- 
ao vefițl ai ac-stei școli suftt de- 
semratorl în birourile de1 con
strucții al- uzinei de unde pleacă 
toate planuiilt de execuție în ate
liere.

S're absolvenții acestef școli, 
se fndieaptt sceranța formării 
technicienllor, pentru ctk- mal Im
portante sectoare de muncă din 
uz ne, cum este scnlăria șl secția 
dă prototipuri.

Prin a/este școli, putem, vedea 
g'ija conducătorilor noștri, de a 
r» J c? din sânul clasei muncitoare 
clementele valororse, de a le în
arma cu cunoștințe in toate do- 

■mtjntile, pentru a le da toșjl ce-1 
meriiă, in statul socialiat 'de mâine.

G /. crirjsp.

A’IVERSafEfl 

a țreâ ani c«fa Consti
tuirea ț,GM. din Romanic

deia con-

Vineri 30 Ianuarie 1948, a avut 
loc iu fila festivă a Prefecturii 
ani vei sire» a trei ani 
siluirea Confederației Generale 
a Mun.ii d'n Ro nânia, organizată 
de Sirdi at•) Unic ai Saiariaților 
Pub ici din j-dețui Hunedoara, în 
fața unui mure număr de jparl- 
cipanțl.

După cuvântul de deschidere aț 
tov. Blrbjeru Gh. loan, preștd n- 
tele Sindlcaiulu1, a luat cuvântul 
to« Zăvoianu Gașpaț care a arătat 
pe scurt dornul parcuri de mlț- 
carta s’< d cală în cei trei |anl 
ca.e t’ru scurs.

Expunerea a foit urmată de un 
pr> gr m artistic.

Producția turnătoriei 
UKlnaior Căian tn &nul 

1947
La turnătorii uz nelor „Căan“ 

ar fo:t p-odise în anul 1947 
urtnltiar.de fiblcate : 47 tone tu- 
biri, 6Q tone tucerie corn rdală, 
22 tone sobe. 2 tone tuctrie sa 
ntta.ă, 14 tone vase emailate, 75 
'oie radiatoare, 50 tone cochllt. 
15 tone plăci turnate, 12 tone bit 
șl 13 tone tacerie muși tt

rtnltiar.de
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„Am sosit din nou la Moscova 
pentru a cimenta, a întări și mai mult priete
nia sinceră pentru binele popoarelor noastre'

(Urmare din pag< 1)

lutațl dc o gardă de onoare și 
s'au executat Imnul Republicii 
Populara Române șl Imnul URSS,

Declarația d. dr. P. Groza
După sosirea la Moscova, dl. 

dr. Petru Groza, prețed Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Române a făcut la gară. 
In fața microfonului, urmtitocrea 
declarație:

„Pășim pentru a doua oară pa 
pământul Moscovei. Timpul care 
a trecut din ziua primei noastre 
sosiri a fost o verificare a mari
lor rezultate ale prieteniei din
tre popoarele sovietice și popo
rul român. Noi am adâacit înțe- 
legirea reciprocă, colaborarea cul
turală a dat rezultate bune. Iar 
in privința colaborării economice, 
vreau să subliniez că suntem 
profund recunoscători pvntru a- 
jutorul mărinimos șl colaborarea 
Uniunii Sovietice care ne-au dat 
posibilitatea de a trece Ia refa» 
cerea economică a țării noastre.

Experiența colaborării noastre 
ne permite să sperăm, să fim si
guri că pășind cu hotărtre pa ca
lea prieteniei sincere intre po
poarele Uniunii Sovietice și po
porul tinerei Republici Populare

. o

Unitatea muncitorească secretul victo
riilor repurtate de poporul român

Urmare di» pag. l-a

acțiune a clasei muncitoare 
din țara noastră, care a reu
șit să antreneze massele po
pulare la bătălie, împotriva 
forțelor reacțiunii interne și 
internaționale, la muncă pentru 
refacerea țării și propășirea ei.

Dar pretendenții la domi
nația mondială în frunte cu 
imperialiștii nord - americani 
n’au desarmaf. Golurile prici
nuite în tabăra lor de forțele 
democratice și antiimperialiste 
în frunte cu URSS. prin do- 
borîrea fascismului și demas
carea forțelor conservatoare 
reacționare — agenturi ale im
perialismului — ei caută să 
le astupe. Social - democrații 
de dreapta in special în ță
rile care întind mâna după 
dolarii americani joacă azi ro
lul de lachei ai imperialismu
lui. Așa sunt Bevin și Attiee 
în Anglia, Blum și Moch în 
Franța, Saragat în Italia. Așa 
a fost Titel Petrescu și pu
ținii săi partizani în România.

Pentru a lua imperialiștilor 
posibilitatea de a crea spăr
turi în sânul mișcării munci
torești prin care ar putea să 
slăbească forțele democratice 
aducând țara noastră în si
tuația dezastruoasă In care se 
află țările de sub influenta lor, 
clasa muncitoare din Româ
nia a hotăiît strângerea rân
durilor sale formând un sin 

Române, noi mergem Înainte pa 
calea Înfloririi popoarelor noas
tre. Am sosit din nou la Mos
cova pentru a cimenta, a Întări 
și mai mult această prietenie sin
ceră ptntru binele popoarelor 
noastre.

In numele poporului român, In 
numele guvernului său, și al co
legilor din delegația guvernamen
tală care mă inioțtsc precum și 
in numele meu personal, salut 
cu sinceritate și căldură popoa
rele Uniunii Sovietice, guvernul 
sovietic, pe conducătorul guver
nului sovietic si marele condu
cător al popoarelor sovietice, 
Generalissimu! Stalin*.

UlngurSa amverseaza 

Jcn ani Je la preda** 

marea «llepul»! ecai
BUDAPESTA. Tot popo

rul ungar sărbătorește cu en
tuziasm a doua aniversare a 
proclamării Republicei.

In Capitală, în orașe și în 
sate au avut loc meelinguri 
în care oratorii au vorbit des

gur partid de avantgarda un 
partid marxist-lenlnist, (ftpabil 
să organizeze sa îndrume ma
ssele dela orașe și sate.

In spiritul acesta de uni
tate și de înaltă conștiință 
muncitorească au avut loc Du
minică la Deva și la Petro- 
șeni precum și în alte părți 
ale țării alegerile pentru de
semnarea comitetelor județene 
ale P.U.M.

Alegerea — după cum a 
declarat tov. Alex. Drăghici 
membru în Comisia Centrală 
de unificare — a căzut asu
pra elementelor cele mai ac
tive din sânul mișcării mun
citorești, adepții cei mai ho- 
tărîți ai unității, verificați în 
lupta de zi de zi dusă pen
tru unitate.

De acum înainte muncito
rimea din județeneie respective 
are câte un singur comanda
ment în așteptarea zilei mă
rețe în Care va avea loc Con
gresul și care va pecetlui o 
dată pentru totdeauna unita
tea clasei muncitoare din țara 
întreagă.

Sarcinile cari stau în fața 
noului comitet județean au 
fost și ele trasate.

In primul rând el va tre
bui să complecteze comitetele 
de organizații și de plasă cu 
elemente verificate în care 
nu vor avea ce căuta, Chia
burii, speculanții, elementele

Convorbirea lui V. M. Mo- 
lotov cu d. dr. Petru Groza 

și tov. Ana Pauker
La 2 Februarie, V. M, Mo- 

lotov, ministrul afacerilor stră
ine al U.R.S S., a avut o con
vorbire cu d. dr. Petru Gro
za, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Române și tov. ana Pau
ker, ministrul afacerilor stiăine.

La convorbire au luat par
te V. A. Zorin, locțiitorul mi
nistrului afacerilor străine al 
U. R. S. S, și I. Kavtaradze, 
ambasadorul U.R.S.S. în Ro
mânia.

pre realizările din cei doi ani 
ai Republicei ungare.

Sâmbătă seara tinerelul din 
Budapesta a defilat cu torțele 
în fața palatului prezidențial 
pentru a saluta pe președin
tele Republicei d. Tildy.

dubioase, care nu prezintă 
nici un fel de garanție politică.

Va trebui să-1 preocupe mo
dalitățile de mărire a produc
ției, a productivității muncii- 
care Va contribui la consoli, 
darea stabilizării monetare prin 
eftinirea produselor aduse în 
circulație și la întărirea ba
zei economice a Republicii 
Populare Române.

Munca voluntară ca o nouă 
atitudine față de muncă, va 
trebui stimulată d pă cum 
pentru a se înlătura orice ne
înțelegere neprincipială între 
tovarășii cari provin 
din ceie două partide va tre
bui dusă o campanie intensă 
pentru ridicarea nivelului po- 
lilic și ideologic al membrilor 
de partid.

„ZORI NOI" organ de pre
să al P.U.M. în urma hotă- 
rîrii Comitetului județean va 
deveni cotidian pentru a pu 
tea face față sarcinilor spo
rite Cari îi stau în față în e- 
ducarea, mobilizarea și orga
nizarea masselor populare din 
județul nostru.

Mergând pe acest drum al 
unității, muncitorimea din ju
dețul nostru înregimentată în 
Partidul Unic Muncitoresc va 
putea mobiliza massele popu
lare la luptă pentru grăbirea 
realizării visului de aur a tu
turor celor exploatați și asu
priți — societatea soci 'istă.

B. Someșfeleanu

„PLANUL MARSHALL”
este îndreptat împotriva înte- 
reselor țărănimii Franceze

Țăranii din Frața sprijină programul Partidului Comunist Francez
PARIS. MeBajul adresat țără- 

nimei, adoptat da confarința di- 
țională a ț4rănim»! car* s’a ținut 
sub auspiciile partidului comu
nist Irancez, declară intre silele 
că guvernul Schuman duce o po
litică funestă al cărei rezultat va 
li aservirea economiei franceze 
de cătra cercurile Wall Street- 
ulul. Această politică aduce mari 
prejudicii intereselor țărănimii 
franceze.

Mesajul subliniază in special 
că așa numitul plan Marsball 
este Îndreptat impotriva inte
reselor vitale ale țărănime! 
franceze. Mesajul arată apoi 
că, in timp ce deputății co
muniști din Adunarea Națio
nală, precum și membrii comu
niști ai consiliului Republioei, 
au votat Împotriva planului

A fost constituit Comitetul Județean 
Valea Jiului 

al Partidului Unic Muncitoresc
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Au luat apoi cuvântul tov. 
Szlgety și Ing. Săveanu oare 
au arătat datoria membrilor P. 
U M. de a fi In primele rânduri 
ale luptei pentru ridicarea pro
ducției șl desvoltarea democra
ției populare.

In aplauzele furtunoase ale 
celor prezențl a luat cuvântul 
tov. deputat Alex. Drăghici care 
a făcut un istoric al luptei mun
citorimii din țara noastră arătând 
infrângarile suferite din cauza 
lipsei do unitate. D-sa a arătat 
apoi rolul ce revine P. U M. de 
a mobiliza in jurul său massele 
populare pentru realizarea sar
cinilor menite să ducă la des
voltarea Republicii noastre Popu
lare spre socialism.

In numele comitetului ales, 
for. Butariu Vlrgil a mulțumit 
ptntru încrederea acordată, luân- 
du-și angajamentul de a munci

Prezentarea filmului Sovietic vorbit în 
limba română „Salut Moscova" la Deva

(Urmare din pag. 1)

mul rămâne o certă re-lzare, 
reușind să redea pe ecran în
săți viața autentică, țâșnind tu
multos din dorința oamenilor de 
a trăi in libertate.

In sfârșit ce a ce coostltue un 
fapt remarcabil pentru valoarea 
artistică a acestei pelicule, tre- 
bue căutat tn chiar interpretarea 
acestor divertismente care sunt 
creațiile unor diletanțl, elevi ai 
școlilor de meserii cărora statul 
sovietic le deschide numeroase 
posibilități de afirmare, îndru
mând ți desăvârșind talentele lor 
native, în condițuni încă nerea
lizate ia nici o altă parte a lu
mii.

Mayer relativ la contribuțiile 
excepționale, deputății eoi«a- 
lișli, degauliști. membrii al 
M.R.P.-uiui și ai asociației re
publicanilor de alâoga, au a- 
probat acest proect. S'a dove
dit astfel, odată mai mult, eă 
partidul comunist francez este 
singurul apărător consecvent 
al intereselor țărăiflmii.
Mesajul declară in concltuae 

că conferința apr jlnă fără rezervi 
programul partidului comunist 
care urmărește îmbunătățirea si
tuației materia'e a țărănime! fran
ceze și protegiurea lntereseler 
agriculturei naționale. Conferința 
se solidarizează cu cei care eer 
formarea unui guvern popular cn 
adevărat democratic capabil e& 
elibereze țara de sub jugul străin 
și s'o conducă pe calea progre
sului.

pentru ducerea la bun slâșit a 
sarcinilor ce revin noului ee- 
mitet

Ședința a luat sfârșit intr e În
suflețită atmosferă tovărășească 
prin intonarea „Inlemaț'enalU."

I. Herman coresp.

PREZlDJUMUL R. P. R. 
salută aniversarea procla

mării Republicei Ungara
Prez diurnul Republicii Po

pulare Române a adresat ur
mătoarea telegramă d-lui Z»l- 
tan Tildy, președintele Re
publicii Ungare:

La aniversarea a doi aii 
dela proclamarea RepubliH 
Urgare. Prezidiumul provizo
riu al Repcbli.ii Populare Ro
mâne vă exprimă cele mai 
calde urări pentru prosperita
tea Republicii Dvs.

La crearea atmosferii de o vi
goare și prospețime unică, con
tribuie in mare parte țt mnziaa f 
lui A. Lepin, pătrunsă de ■» 
robust optimism justificat de în
crederea îndreptățită in valerile 
permanente ale vieții, caracteri
zând concepția omului sovietic.

„Salut Moscova* constltue un 
moment reprezentativ din pre- 
ducția sovietică de filme, prn- 
movând o artă autentică închi
nată cerințelor Întregului poper 
și nu unui cerc restrâns de pri- 
vilegiațl, cărora in apus cinema
tografia trusturilor, le prezintă 
viață falsificată conform interese- \ 
lor de dominație a clicilor im
perialiste.
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