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FEBItUARSE 
o dată scrisă cu litere de foc 
in istoria poporului român

1875: Tragerea pe roatâ a lui 1 
Horia și Cloșca . l

1933: Masacrul muncitorilor 
ceferiști dela Grivița

La 16 Februarie a. c. poporul român comemorează două evenimente dc 
o adânca și aproape egală însemnătate pentru muncitorimea și țărănimea țării 
noastre, — evenimente scrise cu liLere de foc și sânge in istoria sa ; 163 de 
ani dela tragerea pe roată a lui Horia și Cloșca, conducătorii, împreună cu 
Crișan a răscoalei țărănimii ardelene din 1784 împotriva asupririi șl exploa
tării feudale — și 15 ani dela luptele eroice ale ceferiștilor dela Grivița și 
petroliștilor de pe Valea Prahovei.
După răscoala lui Gheor 

ghe Dozsa, care a fost 
înăbușită în sânge, țărani 
mea ardeleana ucazul intr’o 
-tare din ce in ce mai rea. 
Mizeria în care erau ținuți și 
persecuțiile din partea, nobili
lor, au ridicat poporul la noi 
și noi răscoale, multe mii de 
martiri platinei cu viața dorul 
lor de libertate și o viață mai 
bună.

Dintre toate insă, cea mai 
puternica, mai răsunătoare, a 
fost răscoala dm 1784, con
dusă de Horia, Cloșca și Cri- 
șan..

Având un, puternic cara - 
ier social, răscoala a început 
la 1 Nov. 1784, la Mestea
căn lângă Baia de ( riș, în 
linzându-se și cuprnizând a 
proape întreg Ardealul, ridi- 
cându-se la luptă nu numai 
iobagii români ci și țărăni
mea maghiară.

Trădată de împăratul losel 
al II-lea, care promisese spri
jin răsculaților dar și-a mâ 
nat oștile împotriva lor, răs
coala a fost înfrântă, după 
ce obținuse victorii sdrobi- 
toarc asupra armatelor nobi
limii asupritoare..

Gh. Gheorghiu-DeJ 
conducătoruljuptelor din Febr. 1933
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duce pentru consolidarea re
gimului nostru de democra
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femeilor democrate unite în-

DIAGRAMĂ

UN SECOLdela APARIȚIA
„MANIFESTULUI COMUNIST"

Semnificația aniversării a 
iso ani dela apariția „Mani 
iestului Partidului Comu- 
■ ist" scris din însărcinarea 
„Ligii Comuniștilor” de. «a-
• e Marx și Engels, trebui- 
căutată in realitățile acelei 
societăți omenești, care reali 
zatâ in spiritul marxismului 
•le lupta clasei muncitoare 
cendusă de Partidul Comu
nist (bolșevic) al lui Lenin- 
Sftalin, lichidând contradicți
ile societății burgheze și ex
ploatarea omului de către
• ■a. a demonstrat veracita
tea teoriei marxiste despre 
societatea omenească și legi
le desvoltării ei.

Proletariatul, clasă destina 
tă de evoluția istorică, prin 
caracterul ei revoluționar, 
sa lichideze capitalismul, că
lăuzit de știința marxistâ-le- 
nimstă și de geniul creator 
al marilor lui dascăli Lemn 
și Stalin, desăvârșind rezo
luția socialistă, a înfăptuit 
primul stat al muncitorilor și 
țăranilor, a înscăunat pute
rea poporului muncitor eli
berat de* antagonismele de 
clasă, pe a șasea parte a glo
bului pământesc.

Omul liberat din exploata
rea capitalismului, omul pe 
care l a întrevăzut ..Manife
stul Comunist” este produsul 
societății sovietice, clădită cu 
abnegație de oamenii Ră a-

ritului, porniți acum să rea- 
liseze etapa superioară: co
munismul.

Victoria poporului sovieti 
a îngăduit și altor popoare 
din’ estul și sud-estul Euro
pei, dup«L victoria repurtată 
asupra fascismului de către 
eroicele armate roșii, să se 
smulgă din jugul imperialis
mului și sub regimurile de 
democrație populară cuceri
te prin lupta condusă de cla
sa muncitoare, să se angaje
ze hotărât pe drumul realiză
rii socialismului în țările res
pective. (

Lumea pe care cu o sută 
de ani în urmă, „proletariatul 
o avea de câștigat”, devenită 
astăzi realitate pe o șesime a 
globului, prin lupta poporu
lui sovietic, ca și lumea noi
lor democrații populare, sunt 
cucerite de marile învățături 
ale lui Marx-Engels-Lenin - 
Stalin, in timp ce în restul lu
mii oamenii muncii a căror 
număr crește zi de zi. printr'o 
conștiință nouă, câștigată din 
experiența semenilor lor din 
rândurile popoarelor libere, 
sunt liotărâți să-și unească 
forțele pentru eliberarea lor, 
să lupte pentru o viață mai 
bună.

..Proletari din toate țările, 
uniți-vă!” este chemarea ca
ro cucerește cu pas viguros, 
întreaga lume.
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Prinși tot printr’o tradare, 
a episcopului Nikici, cei trei 
conducători n r;is ulmilor au 
fost închiși la Alba-Iulia, ju
decați și condamnați la sdro- 
birea cu roata. La proces, 
Horia, < u dârzenieațcare-1 ca
racteriza nu declară nimic. 
Grisau insa, a transformat 
procesul intr'o tribună de a- 
Clizare a stăpânirii feudale, 
prin glasul lui răsunând vo
ința de libertate și strigătul 
de revolta al întregei iobă- 
gimi ardelene, - apoi, cu 
nojițele opincilor s'a spânzu
rat în închisoare.
. Floria, Cloșca și Cri.șan au 
fost uciși dar năzuințele spre

I, Rusneac

Îmi amintesc zâmbetul 
sleit in colțul gurii cn carfc 
a «părut ca judecător set 
intr'un centru de plasă din 
acest județ, cu ani In urmă. 
Un zâmbet care schița pe 
pleslca tenului său aristo
crat, Înmiresmat de trai 
buD. o stranie disonanță cu 
verbul său unsuros șl ges
tul studiat de cabotin

Judele, Important dela 
prenumele său de trei ori 
nănășit, până la mâinile de 
mare prelat cu unghiile scro
bite ca gularile șl ochii is
coditori ca mâinile care 
mestecau «regii* șl .da
mele*, la masa verde ca 
tăul a jocului de cărți, era 
an tip feminizat șl .emi
namente urban*.

Reușind in scurt timp aM 
se impună in cercurile de 
«elită* din reședința sa pro
vizorie. unde câștiga la po- 
ker banii celăfe, dor fericiți 
să facă plăcere judelui, deo
potrivă cu stima „«fecîoasă* 
a soțiilor acestora Intoxi

ci. Mih.
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lira. Geoagiu și Brad cu
prinzând 350 de femei 1 are 
au prestat peste 2.000 d< ore.

Pe diurnul organizației u- 
ni< <• problema femeilor -a- 
tence prezintă <> deo-<bn 1 
importanță.

Ca un rezultat imediat ai 
pregătirii < (rganizației unice 
femeile deja orașe au pornit 
cu un nou elan la țară for 
mând comitete- de săteie ■ • 
care sa activizeze muma fe
meilor din mediul rural, an 
tr nându-Ic in voluntariat. 
Pot fi citate realizările te mei
lor din Zlaști. plasa Hune
doara și din Soimtiș plasa 
D«\a unde inutili; ?i-au in 
sușit spiritul muncii volunta
re. La fel femeile dela .m 
pătrund in cooperative, 01 
ganizează comitete în jarul 
cooperativelor și veghează ]a 
justa distribuire a produ-r- 
lor.

O problemă uriașa care 
sta in fața femeilor democra
te este ocrotirea mamei și co
pilului precum și Îmbunătă
țirea situației sanitare a fe
meilor dela orașe și sate. 
Organizația unica sprijină C. 
N. 0. atât in organizarea ce» 
trelor de lapte cât și in de--

EV A DRAGOM1R

/
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Falsificatorii istoriei
Biroul Sovietic de informa- 

țiuni de pe lângă Consiliul 
de Miniștrii al Uniunii So
vietice, a dat publicității un 
important comunicat întitulai 
..Falsificatorii istorici", in 
care este desvaltiit spri
jinul dat lui Flitler de către 
Statele Unite, Anglia și Fr.in 
ța, pentru a deslănțui cel de 
al doilea război mondial.

Comunicatul arata că la 
sfârșitul lunci Ianuarie, de-' 
parlamentul de stat al Sta
telor Finite ale Americii in 
colaborare cu ministerele de 
.Afaceri Streine ale Marei 
Britanii și Franței a publicat 
o culegere de rapoarte și di
ferite note din jurnalele de 
zi ale funcțiop arilor diploma
tici hitleriști, sub misteriosul 
titlu: „Relațiile nazisto-sovie 
tice, 1939—1941”.

Simultan cu publicarea co
lecției menționată mai sus, o 
nouă campanie de calomnii 
și insulte a fost deslănțuită. 
in legătură cu pactul de ne
agresiune încheiat intre U. 
R. S. S. și Germania în 
<939 și cari’ ar fi fost indtep- 
tat împotriva puterilor apu
sene. Scopul nu a‘fost acela

de a se face o expunere •- 
biectivă a evenimentelor is
torice, ci de a se prezenta 
un tablou denaturat al eveni
mentelor, de a înmulți numă
rul minciunilor asupra Uni
unii Sovietice, de a <> < alom- 
nia și de a submina influența 
internațională a Uniunii So- 
\ ictice.

Documentole secrete privitoare la 
și guvernele Marei Britanii, St

Având în vedere toate a- 
cestea, guvernul sovietic se 
simte la rândul său îndrituit 
să publice documentele se
crete privitoare la relațiile 
dintre Germania hitleristă„și 
guvernele Marei Britanii, 
Statelor Unite și Franței și 
pe care cele trei guverne 
de mai sus le-au ascuns din 
fața opiniei publice.

relațiile dintre Germania hitleristă 
Unite și Franței vor fi publicate

Publicarea acestor docu
mente va ajuta de a prezen
ta desfășurarea reală a pre
gătirii ș, dc. v-N'arii ae.csiu- 
nii hitleristc și a celui de al 
doilea război mondial.

Cum au început pregătirile 
pentru agresiunea 

germană
țConttnu*r« tn pag. 4-a)
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Libertate și dreptate ale ță 
ranimii mtiiu itoare ouau țiu 
iui li înmormântați odată cu 
ei. Exemplul lor a rămas viu 
în sufletul poporului nostru, 
iar țelul pentru care ei și al
te multe mii de eroi au fost 
martirizați, a rămas o făclie 
și îndemn în Juptele purtate 
dealungul veacurilor pentiti 
pământ și libertate de către 
poporul român.

Alții erau însă acum stăpâ
nii, — dar scopul lor și — 
metodele de exploatare și jaf 
erau aproape aceleași.

*

După terminarea primului 
răsboiu mondial, în ciuda De
clarației dela Alba lulîa din 
1918, în care era înscrisă li
bertatea de organizare și de 
manifestare, pe întreg terito
riul țării, drepturile poporu
lui muncitor și așa destul 
de puține — au început a fi 
îngrădite. Guvernele de tra 
datori cocoțate prht înșelă 
ciune la cârma țării, deslăn 

’țuind teroarea împotriva 
muncitorimii, care î,a reven
dica drepturile, au predat 
bogățiile țării cercurilor ca
pitaliste streine, aducând în
treg poporul la mizerie, în
tuneric și robie.

Mizeria sporită a masselor 
face să crească mișcările 
muncitorești și țărănești. îm
potriva acestora, guvernul 
vaidist vine cu noui reduceri 
de. salarii, cu introducerea 
,,curbelor de sacrificiu”, cu 
agravarea mizeriei, des
chizând in acelăș timp drum 
fascismului în țară. Situația 
nu mai putea continua astfel. 
Trebuia curmată — și sem
nalul de luptă l-au dat cefe 
riștii, la 28 Ianuarie 1933, 
când a avut loc prima ieși
re demonstrativă a muncitori 
lor dela Grivița C. F. R. Bu
curești.

Organizați după*1 directive
le Partidului Comunist și con 
duși de Comitetul Central de 
acțiune pe țară, înființat în
că din 1932, vn fruntea căruia 
au fost puși tov. Gh. Gheor 
ghiu-Dej, Vasile I.uca, Ilie 
Pintilie, ș. a., s'au ridicat la 
luptă ceferiștii din întreaga 
țară, — centrul, frontul prin 
cipal de acțiune fiind Grivi 
ța și alături de ei petroliștii 
de pe Valea Prahovei, con
duși de luptătorul Gh. Va- 
silichi.

„Fiți alături de noi. Înce
tați lucrul până ni s’o face 
dreptate” spuneau cefe
riștii în cele 20.000 manife
ste scoase de ei, de Parti
dul Comunist și de Comite
tul de acțiune și împărțite 
muncitorilor din întreaga ța
ră.

Întreg cartierul Griviței și 
Grand și toată muncitorimea 
Capitalei s’a ridicat alături 
de greviști, greve de soli
daritate cu ei declarându-se 
la mai toate întreprinderile 
din București și la Niculina- 
Iași, Timișoara, Cluj, Gala
ți, Constanța. Nu ia înspăi
mântat pe muncitori nici "ta 
rea de asediu, nici cenzura și 
nici amenințările lansate de 
Maniu, Vaida, Mihai Popo- 
vici. Iar arestarea conducă

torilor ■ 1 cvistiloi (ih (ilicot 
ghiul )ej, I loncea, ( ’hivu 
Stoica, Pefrescu, inter-zi< crea 
c omitetului de a< țiune pe 
țara, dizolvarea comitetului 
antifascist și a comitetului 
de fabricii, <a .și celelalte ma
suri criminale ale guvernu
lui au lacul ca greva declu 
rată Î11 ziua de 15 I-ebruarie 
•933 să se transforme într’o 
mare mișcare politică.de mas 
să, mișcare politica, pen- 
trucă, revendic ările mim ito 
rimii aveau de astăckită cel 
mai puternic ■ aracter poli 
tic.

Peste 640 muncitori au că
zut uciși de gloanțele mitra
lierelor și de baionetele ar
matei polițiste trimisă sub 
comanda comisarului regal, 
colonel Uotineanu de către. 
Vaida-Maniu, prin acea
sta, la multele lor crime șn 
fărădelegi Coroana, și guver
nul clc- atunci adăugând cel 
mai odios asasinat, c -a mai 
oribilă crimă( comisă \ reodată 
împotriva muncitorimii ro
mâne.

Dar daca luptele din Fe
bruarie 1933 au fost înăbuși
te in sânge în asasinatele în. 
massă dela Grivița, forța și. 
voința de eliberare a munci
torimii nu au putut fi înge- 
nunebiate.

Intr’un moment în care 
fascismul era în plină ascen
dență când guvernul manist 
și clicele din jurul său silu- 
iau libertățile publice, vin
deau demnitatea și indepen
dența națională și subjugau 
poporul împunându-i noui 1 
sarcini, muncitorimea ceferi- j 
stă și petroliștii s’au ridicat ’ 
ca un zid la luptă pentru ză
găzuirea lor.

„Prin luptele dela Grivița, 1 
— spunea tov. Gh. Gheor- 
ghiu- Dej - muncitorimea. j 
română a arătat că nu înțe
lege să-și plece fruntea și să 
capituleze în fața fascismului. 
Ea, dimpotrivă, a dat în fața 
lumii întregi o dovadă de vo
ință de viață și de luptă pen
tru interesele ei și ale între
gului popor, întârziind. ast
fel fascizarea țării noastre' .

*
Prin înecarea în sânge a 

marei acțiuni de luptă dela 
Grivița, mișcarea muncito
rească n’a murit ci s a des- 
voltat, a crescut, s’a întărit, 
a cuprins astăzi întreaga ța
ră. Sub steagul lui Marx, En- 
gels, Lenin și Stalin, sub în
drumarea Partidului Comu
nist Român și a Confedera
ției Generale a Muncii, mun
citorimea română și-a conti
nuat lupta sa, pe principiul 
pe care a dus o și la Grivița, 
pe principiu] unității, în 
front unic muncitoresc și a 
cucerit victorii din ce în ce 
mai mari.

Găsindu-se pe drumul co
mun al intereselor lor, în ' 
luptele purtate muncitorimea 
s’a aliat cu țărănimea mun
citoare și cu intelectualitatea 
progresistă, dărâmând pute
rea oligarhiei moșierești și 
capitaliste și realizând țelu
rile pentru care au fost mar
tirizați miile de eroi, ca Ho- 
ria și Cloșca, — pentru ca
re s’a dat jertfa de sânge de-

G (Învii.i liilatur.mdțmomii 
lua, partașa ci mit.-lor ii , 1 
lurilur vechilor guvr miri 
popuiul român și a făurit for 
mu di- Stal dorită de el. 
Republica Popul.a.1,

Astăzi 1 lașa muncitoare c--- 
te clasa condu ăloare î 1 Re 
publii a Populata l-'.omâ .1, 
mobilizând în jurul ei mire 
poporul conștient, 1,1 1.4 .1
pentru desăvârșirea victorii
lor dc- pâi .1 a< um și în < 11 < 
rirea do forme și mai sup< 
rioare de viață ci lor ce. muu 
cesc, prin mărirea, produ, țtr-i 
și productivităț i muncii, prin 
acțiunile de voluntariat in 
munca..

Astă i mișcarea munciți.- 
Jc-ască din Român, 1 se ga-e- 
ște in piațul < ■ uigresitli.i de 
unilicare a forțelor sale, die 
constituirc a Partidului Mim- 
citores'--Român. drum p-- 
care au pornit și plugărimva, 
femeile, imcr tul, l ir ei • de
mocrații i populari.- român-' ti 
consolidandu-se tot mai mult.

Bazata pe forțele sale crea
toare, pe puterea și hotă â 
rea sa d<- a-și apăra libert i 
țile și independența țai ii sale, 
pe prietenia și sincera cola 
bora re a ; opoarelor Țării So 
cialismului. Uniunea Smi - 
tică, și a țărilor noii demo
crații. muncitorime.t româ
nă, cinstind memoria r >i!or 
săi pășește victorios pe diu
rnul îndeplinirii marilor sa’.e 
sarcini de ridicare a ,0 i ■ 
ții noastre, spre forme noui, 
spre forme mai supei oa •

I. Rusneac,

g awim/L >
“-O POPULARĂ
Prin muncă voluntară

se va amenaja terenul sportiv din Deva
Jn ziua de 10 Februarie a. 

c., a avut loc în sala festiva 
a Primăriei Deva, o ședință 
organizată de O. S. IJ. cu 
delegații Cons. Sind. lud., 
organizațiilor de massă și ar
matei, în vederea amenajării 
unui stadion sportiv in ora
șul nostru.

După deschiderea ședinței 
de către d. Popa Adrian, pri 
mărul orașului, a luat cuvân
tul d. Lt. Col. Comșa N., 
preș. O. S. 1". Județeană Hu- 
nedoara-IJeva, care după ce

Rezultatele campionatului inter- 
școlar de ping-pong din Deva

Sâmbătă 7 Februarie ac., 
s’au desfășurat în sala de 
gimnastică a Liceului Dece- 
bal campionatele școlare de 
ping-pong ale oralului Deva 
organizate de asociația de 
sport a Lic. Decebal ,,DE- 
CIDAVA”.

Au participat la concurs 
echipele Lic. Decebal Lic. 
Industrial și Lic. de Fete.

Echipa cea mai bună a fost

Școala da cadre a P U. M. a județ» 
nei Deva —Hunedoara puni In discuți

Două teme reprezentând două 
concepții în arta cinematografică

Porniți pe drumul mior 
fructuoase analize principali- 
ale tenieloi literaturii și ci
nematografici, < u aspectele 
reprezentând tendințele celor 
două tabere angajate- in lup 
ta politica și ideologica, ta 
bara imperialista șt antide
mocratică pe de o parte și 
tabăra aniiiiițperialista și d< 
mocratică pe de alta, elevii 
Șc. medii de cadre ,,1’iliiiion 
Sârbii’’ și cei ai școlii țără
nești d<- pe lângă organiza,ia 
județeană P. I . M. au pus 
in discuție doua filme vizio
nate in săptămâna trc< uta pe 
ce anul cinematografului

Progresul” din orașul no
st t u.

In prezența iov. Genuri 
directorul școlii ,.i a le lori 
lor acesteia, de fața fiind iov.

ȘTIRI DIN HUNEDOARA■

Comitetul de acțiun» UFDR.
.-Un comun* Z1, r » foi mat d'D 32 
hmei a cod nbult prin muncă 
volunbrâ I* pietruirea unei por 
ț l ni d u goteaua principali care 
a necesitat transportul a 32 că
ruțe pirtrlj.

*
Din inițiativa U.F D.R aubfi- 

H-fa Hunedoara a luat ființa o 
.cantina s o ară unde iau masa 
zl'nic 20 copii, aprovizionarea 
fi nd as furata până la sfărțitul 
anului școlar.

*

arătă importanța sportului 
in rândurile masselor, trece 
la expunerea unui plan pen
tru amenajări minimale, ra
re se pot realiza imediat ast
fel ca terenul sportiv exis
tent să fie practicabil.

Planul a fost acceptat de 
toți cei preamți cari au hota- 
rît în unimitate ca Duminica 
15 Februarie a. c., să se trea
că la realizarea lui cu ajuto
rul brigăzii de voluntari ,,Gh. 
Gheorgliiu-D^j” din Deva, a 
unităților armatei precum și 
a echipelor formate din elevi.

a Lic. Decebal care a pre
zentat un lot omogen și bi
ne antrenat încât la cat. II 
a ocupat toate primele șase 
locuri iar la cat. I locurile 
L 3> 4> 5 Ș> 6 pierzând un 
singur Iod.

Ech’ipa Lic. Industrial deși 
destul de bine antrenata au 
a putut rezista în fața lotu
lui de la Decebal fiind ne
voită să cedeze încă din pri
mul tur.

.Anton Dragoi membru m 
biroul județean și < nuw- 
roasa asistenții, elevii au dos 
bătut < rjti< tcniati a f.lmum» 
francez „Destinul unui «w

■ naș” lrcs< a unei ețMH i la 
d< compunere. rapo; land • 
la \ iuta oamenilor liberi ci. 
uid arta adevaratâ in lil.»B( 

Salut Moscova” vorbit îa> 
limba română. Sau r<ărm»M 
i at analiz- 1<- tov. Pleșa <li» 
ire elevii școlii i tov I 
să activist al judetenei, < arc 
au ridicat < riti a lor La g.a 
dul de principialitate rut 
de subici t, convingând de 
interesul cu < are < adr<*l<* de 
mâine ah- Partidului, nost™ 
iși apropie probleme de cui 
tură, supunându-le unei m 
lici inspirată din princip jie 
dialecticei materialiste.

Din grlja femeilor democrate 
din Hunedoara, au fost deacbiae 
8 cevtre de lapte pentru 543 
copii.

•
Din inițiativa f meilrr din Te- 

Iiuc a font înființată o cast de 
naperi cu 4 paturi

*
Da curând a luat ființA fa' Hu

nedoara, din grija U. F D.R. n* 
curs de croit fețe de pantofi, 
unde învață 30 femei din orga
nizație.

Clasament Individual cat. I
I. Fel. rffi Ah andru Li< 

Di-ceUal: 11. Giimiay Conr«4 
Lic. Industrial; III. i-iărba 
Ion Lic Decebal

Clasa nent individual cat II
I. Bațâl.m Ion. Lic. Dver

bal ■ II. B c iu Gii . l ic i> 
cebal: 111. l.țmri- \țih. ; l.u . 
De cel al.

Clasament individual cat. III
I. Pinciu Felicia Lic. I'ct«; 

11. Pișa Li 1, Li- . 1- ci Ili. 
Haneș Sanda, Lic. Fete.

Clasament qeneral pe șcnli
I. Liceu: De< bal; II. Li

ceul Industria’.
Câștigătorii indixiduah au 

fost răsplătiți cu placht »e 
montate in lemn donate de 
asociația dc sport a Lic. De
cebal „DEC1DAVA” or ■- 
mzatoarea ?i inițiatoarea 
concursului iar echipele a* 
primit diplome O. S. P..

Matchurile divizionare 
de Duminecă 15 Februarie a 

echipelor din județ
Divizia Naționala A

Arad: IT.A.—Jial

Divizia Națională B.
SERl\ HI a 

Hunedoara: U.F H.— Rlpensia 
T. Severln ; C.F R —Mica 
Lvpenit Minerul—Metalosporl

SERIA IV-a u
FAfiăra»: Explosivl-CFR-Simeria 
Aninoasa: C.S. făinoasa Șurianuț

politic%25c4%2583.de


Problema înființării unor 
cooperative de producție 

luată în discuție de micii meseriași din Deva 
să se în< mirezi iQ< iortul gr 

nor,il <le muncă pentru ridi
carea economică a țării.

S’a analizat apoi posibilila-

Dummica trei ut«ă a avut 
k>< la Deva o mare adunare 
a micilor meseriași - patroni 
din Deva, pentru lamurii " i 
rolului și san inilor lor în ac
tuala situație politica și o 
comunică a țarii.

Din paVtea Comitetului 
Central al Federației Micilor 
Meseriași, din București, a 
participat la ședința d. Ma- 
thias Petru, care a arătat ce 
atitudini trebue să aibă me
seriașii patroni lață de uceni
cii și salariații lor, eerându-h*

Meseriașii Cu venituri mici 
nu vor mai fi urmăriți de fisc

La conferința cu inspe< lo
rii generali ai Ministerului de 
Finanțe, ținută la București, 
s’a liotarît ca să se urineze 
în materie fiscală aceiași li
nie a realităților, insistându- 
se asupra măsurilor democra
tice de ti nu se urmări sub

înființarea de măcelării pe lângă 
cooperativele „Horia“ și „Plugarul“-Deva

— Cum se vor elloera cartelsle do îmbrăcăm nto —
Consiliul Economic |ude- 

țean a ținut prima sa ședin
ță in ziua de 9 Februarie a.c.

La raportul prezentat de 
directorul Oficiului Econo
mic Județean, cu privire la 
aprovizionarea cu carne a 
populației orașului Deva 

care până în pre
zent a fost lăsată la dis
creția măcelarilor s’a ho- 
tărit înființarea de măcelării 
pe lângă cooperativele „Ho-

Prof. AlexantFina Malinovschi. 
Subiectul ce veți propui a f at 

drsbâtut io copanele Doastre le
gat de realitățile și marile rea
lizări din Unlun a Sovietici. Vă 
muțiaiin totuși p-ntru interesul 
ce-1 purta i z'ieulul nostru ctruia 
ați putea tăi f ți de folos trimi
țând știri din locul dvs. de muncă.

U F D. R subf. (Făștia.
Ne exprimăm regretul de a nu 

putea să vă îmoăr ăjltn părerile 
noastre asi-p<a „Republicsnfzărit 
femt!i«i.“ Lipsa oricărei semnă
turi ne impune să vă rugăm ca 
pe viitor să țin» țl seamă, că a- 
semenea articole, pentru care ni
meni nu-și ia răspunderea, nu

Cooperativa PLESă Con- 
e’in’in din Gurabarza 
(fost consumul „Mica") 
caută spre imediată 
angajare un contabil 
autorizat, de preferință cu 
practică in cooperație i 1— 3

întreprinderile Metalurgi
ce de Stat, Direcțiunea 
Principală Hunedoara, 

angajează 
ia condlțiunile Contractului 
Colect v de Muncă și le- 
g uiri'e de muncă in vigoare, 
fochi ști autorizați. 

tea înființării în Deva a unor 
cooperative meșteșugărești 
de producție, stabilindii-se ca 
ulterior să se ia în studiu 
aceasta*

Au mai vorbit, arătând ma 
iile realizați ale regimului 
nostru popular, d. Moț iu 
loan, Chila Danila, I urst 
și alții.

nici un motiv meseriașii t n 
venituri sub 300.000 lei anual

Aceștia vor urma să și plă
tească debitele pe măsura po
sibilităților lor reale, iară 
nici o stânjenite din partea 
organelor Ministerului de Fi
nanțe..

ria” și ,,Plugarul’ din Deva.
In ceeace privește cartele

le de îmbrăcăminte s’a liotă- 
rît ca fiecare instituție să 
scoată cartelele pentru func
ționarii și membrii de fami
lie ai funcționarilor, precum 
și pentru pensionarii cari au 
deservit acea instituție.

Cartelele lumii I. O. V. R. 
vor fi eliberate prin biroul 
J. O. V. R. din localul Pre
fecturii Județului.

redacție?
ne pot Interesa, repetăm, cu 
toată părerea noastră de rău.

C. Lazăr (colțul humorului).

Vereurlli* ce ne-ați trimis reu
șesc numai in primele două strofe 
să păstreze iniei ția dvs. primi, 
care este diluată spre ultimele 
strofe și cu totul uitată in ultima. 
D>sigur posibilitățile dvs. vă dau 
dreptul de a stărui în această 
direcție, adâncind subiectele ce 
vă propuneți.

Lucia SilvBstru-Oeva.
„Dărâmare” vă acordă desigur 

dreptul de a continua să perse- 
versțl pe drumul început, insu 
șindu vă bineînțeles obiectivele 
peozlei noi și inoercând să eli 
minați contradicțiile c»re stăpâ
nesc încă tem* le dvs. De pildă 
veți recunoaște, că nu putem ft 
de acord, că lumina a apărut 
ața cum afirmați în versurile tri- 
mi«e, decât dacă am Ignora lupta 
dusei muncitoare, ceace des gi^ 
n'a fost In intențiile dvs. atunci 
când vă referiți la realitățile 
noastre sociale.

Adâncind subiectul, con
cluzia, realizată formal, ve reuși 
să apară firesc convingătoaie ca 
însăși realitatea care o impune: 
„Și s’a sfârșit pe veci, poves’ea 
cu 'opăriți și regi.” Vă așteptam 
și cu altceva.

Insușindu-și noul spirit al muncii

Tineretul atransf ormat jud. Hunedoara 
într’un vast șantier de muncă voluntară

Tineretul muncitoresc, cuprins de elanul muncii voluntare, a 
transformat județul nostru inlr’un adevărat șantier.

Pretutindeni, tineretul muncitoresc depune eforturi pentru 
reconstrucția tării, pentru mărirea producției.

2000 ore de muncă voluntară prestate într’o
I.M. S. din Hunedoarasingură zi la uzinele

HUNEDOARA. Răs
punzând apelului org. U T. 
M. din localitate, Duminica 
8 Februarie a. c., un număr 
de 500 de voluntari, ostași 
din garda uzinelor I. M. S., 
în frunte cu subof. Dombro- 
viei, elevele Liceului indus
trial de Fete din localitate, 
în frunte cu D-ra prof. l’ădu- 
rescu Elena, brigada de vo
luntari „Alex. Drăgbici” din 
Sibiu școala technică, 
școala de uceni i din 
localitate, brigada de re
construcție permanenta „Oh. 
Apostol” dela 1. M. S., ti
neri și tinere funcționari dela 
uzinele 1. M. S.. au prestat 
muncă voluntară în, uzinele, 1. 
M. S. Hunedoara.

In timp de 4 ore, s’a săpat 
un șanț lung de 200 m. Î11 
care se va monta o conduc
tă, s’a nivelat terenul unde 
sunt instalate cabanele de o-

Elevii din Brad au lucrat voluntar 
curățirea canalelor de scurgerela

BRAD. — In zilele dc 28 
și 29 Ianuarie a.c., la chema
rea org. U, T. M. din Brad, 
elevi liceului Avram Iancu, 
s’au prezentat la muncă vo
luntară pentru curățirea ca
nalelor de scurgere dc pe, 
șos.. Malinovski.

Acesta este numai un în
ceput «de colaborare frățeas
că între tinerii muncitori și 
elevi , care se va desăvârși în 
viitor.

In timpul muncii, s’au dis
tins următorii elevi: Raiovii i 
Oct. Roșea P., Morar P., 
Schweighoffer T., loja ,Gh., 
Surtca C. și alții.

Elevii și eeve'e din Petroșani 
muncesc vo'untar la

mina Uricani
PETROȘENI.—In urma ape 
lului lansat de minierii din 
Lupeni, pentru mărirea pro
ducției, Duminică I Febiu- 
arie a. c., pentru prima oa
ră, elevii și elevele dela li
ceul de Stat în număr de 160 
împreună cu 140 tineri dela 
școala technică industrială 
din Petroșani, cu profesorii 
și profesoarele, mobilizați de 
U. T. M., au plecat la mun
că voluntară la mina Uri- 
cani.

Intr’un elan însuflețit tine
rii au încărcat într’un timp 
relativ scurt, 200 tone căr
buni și 60 tone piatră.

Tinerii din l'ia depun muncă 
voluntară pentru electrificarea 

comunei
ILIA. — In corn. Ilia s’a 

dilmă ale muncitorilor, sa 
descongestionat o linie de ca 
le ferată, blocata cu fier 
vechi, care a lost încărcat 
în vagoane pentru a fi in 
trodus în cuploarele Siemens 
Martin, s’a curățit și ridicat 
sgura dela cuptoare, s’au În
cărcat 12 vagonete cu di 
șcuri dela atei, plăci modele 
și s’au încărcat și împins ca
rele care alimentează furna
lele, rcalizându se 2000 ore 
voluntare de mun<JL

In timpul muncii, s’au evi
dențiat brigadierii din Sibiu 
și fetele dela Liceul Industri
al, care au arătat că știu sa 
mânuiască lopata și târnă
copul.

După terminarea muncii, 
tov. ifiiin a arătat importan
ța muncii voluntare, mulțu
mind voluntarilor în nume
le 1. M. S. și U T. M. pen
tru munca depusă.

N. Tănase coresp.

format nu de mult o brigada 
de reconstrucție a LI. T. M.- 
ului, care a și trecut la a- - 
țiuni de muncă voluntară.

Impărțiți în grupuri de 
câte 5—6. în rotație, au mun
cit voluntar ]a adunarea sâr
mei electrice și a contactelor 
vechi de pe stâlpi, necesar- 
lucrărilor de electrificare a 
comunei ce va începe în cu
rând, prestând 270 orc vo
luntare de muncă.

Apelul sindicatului învățătorilor 
pentru ajutorarea copiilor orfani 

dela orfelinatul Păclișa
Ia urma apelului lansat de U. 

F. D. R, pentru ajutorarea copii
lor orfani dela Pâdtșa, Sindica
tul Invâ ți toiilor șl-a luat ca 
sarcină sa organizeze prin cole
gii înv , o întrecere Intre școlile 
primare și chiar clasele f ecărel 
școli, pentru ca elev’i binevoito
ri să doneze caate, cărți de po
vești, creioane, tocuri, culori și 
a te rechizite, precum și jucării 
pentru orfanii dela Pâclfșa.

In acest scop, rugăm colegii 
înv. a organiza aceste Întreceri, 
iar obiectele colectate să fie tri
misă Sind înv. din Str. Filimon 
Sârbu 14 Deva, cel târziu până 
în 25 Februarie 1948

După rezultatele obținute, se 
va putea vedea felul cum copiii 
înțeleg să fie solidari între ai șl 
prin urmare felul cum înv. au 
reușit să facă educația copiilor 
in acest sen3.

Suntem siguri că îav. șl elevii

Tineretul din Simeria 
din nou la acțiune 

voluntară

Zilele trecute, atu arătat iu 
coloanele ziarului nostru, că 
ceata l-a ăia brigada de «con
strucție Simrrla, a muncit vo
luntar pentru curățirea șl aran
jarea Inăotef Acel. C.FR. Sime- 
rla—Triaj

Ceata II a a brigăzii, pentru a 
nu rlmâae mai prejos, ia care 
s’au mai alăturat grupuri volun
tare de ucenici particulari, tiaari 
dela mișcare și întreținere din 
localitate. • eșlt ia miacâ vo
luntară pentru săparea unui șanț 
lung de peste 100 n., lat și a-
dânc de câte 0,51 m

Deatemeae«, «’« mai eioat un 
teren la suprafață de p ate 100 
m. p. p« care se vor planta flori 
amândouă fund situate lâpgă 
gara Simeria.

Entuziasmul și felul io care 
a’a deifișurat minr», a «tâ-nit 
admirația publicului simerian, 
cere a'a alăturat volantarilor 
dându $1 seama de șprițul sănă
tos In care este eduoat t'neretul, 
In cadrul regimului democrat 
din țara noastră

Nuțt Nsamțu, corasp.

Tinerii din Crișcior au lu
crat voluntar pentru refa

cerea drumurilor în 
Munții Apuseni

CRIȘCIOR. Duminecă, 8 Feb
ruarie a. c 80 tineri muncitori 
din local tate au lu rat voluntar 
pentru refacerea drumurilor în 
MuDț 1 Apuseni.

In 4 ora de muncă an s’pat 
un șanț de scurgere pe msrg'nea 
șoselei, lung de 200 m

Dușenco, coresp.

vor răspunde ca Însuflețire 1* 
această chemare.

Pentru stimulare propunem, că 
tabelele donatorilor și a obiecte
lor donate să fie expuse ia să
lile de clase, resoectiv in gaze
tele de perete, iar realizările cela 
m»l frumoase vor fi date publl- 
cilfiț’i prin citare pe județ.

Io numele orfanilor dela Pâ-ill- 
ș», vă mulțumim anticijat pentru 
cele ce veți raalfz», căci sju'âa- 
du i pe el, ne vom jjuta pe noi 
Înșine, copil.

Trfliscă Republica Populară 
Română I

In nu mei t Comitetului Jad. a 
S'ndicatulul învățătorilor. 
Președinte, Secretar,

Z Popa 6 Statnic.

Cetiți și răspândiți ziarul

„Z0RIN0I“

C.FR
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Refacerea industriei grele germane
Pentru a se pregăti de răz

boi și pentru a se asigura i u 
armamentul cel mai modern, 
Germania a trebuit să refacă 
și să desvolte industria ei 
grea și mai întâi de toate in
dustria metalurgica și de răz
boi din Rulir, Imperialismul 
german a fost puternic sprijî 
nit In această chestiune de- 
Statele Unite ale Americii.

Nota Biroului Sovieti< d'J 
lnfonnațiuni arată în conti
nuare că băncile și trusturi
le americane în deplin acord 
cu guvernul', au făcut inve
stiții în economia germană și 
au acordat Germaniei credi
te, care se cifrau la miliarde 
de dolari și care au fost chel 
tuite pentru reconstrucția și

Deslănțuirea agresiunii hitleriste a fost ușu
rată de politica de „împăciure“ a cercurilor 

conducătoare din Anglia și Franța
In alt factor de o importan
ță hotărâtoare care a ajutat 
la deslănțuirea agresiunii, hit
leriste, a fost politica cercu
rilor conducătoare din An
glia și Franța care este «cu
noscută ca politică de „îm
păciuire” politica renunțării 
la securitatea colectivă.

Această politică a cercu
rilor conducătoare britanice 
și franceze exprimară prin 
renunțarea lor la securitatea 
colectivă, în refuzul lor de a 
rezista la agresiunea germa
na, în acceptarea cererilor a- 
gresive ale Germaniei hitle-

U. R. S. S. ia inițiativa politicii de securitate 
colectivă

Numai Uniunea Sovietică 
a făcut tot ce a fost posibil 
pentru a bara calea agreso
rilor’.

Lumea întreagă cunoaște 
propunerile făcute de dele
gația sovietică privitoare la 
măsurile pentru întărirea se
curității.

Se știr deasemenea că ace
ste propuneri au fost îngro
pate în arhivele Ligii Nați
unilor și că nici o acțiune nu 
a fost întreprinsă în această 
chestiune. Era clar că An
glia și Franța, care condu
ceau Liga Națiunilor în acel

Lupta între două linii în politica internațională
Respingerea pactului de se 

curitate colectivă de către 
puterile apusene nu a fost 
întâmplătoare. Tocmai în a- 
cea perioadă s’a desvoltat 
lupta între cele două linii în 
politica internațională.

Una a fost aceea a luptei 
pentru pace, pentru organi
zarea securității colective și 
pentru rezistența împotriva: a- 
gresiunii prin eforturile co

desvoltarea potențialului m- 
dustțial de război al Germa- 
nici.

După ce demască legatu
rile strânse dinttre trusturi- 
le americane, engleze; și ger
mane precum și rolul lor în 
refacerea mașinei de război 
germane, nota conchide în 
această privință: nu trebui' 
uitat ca prima și cea mai im
portanta prerniza, a agresiunii 
hitleriste a fost realizat.i prin 
reînvierea și modernizarea in 
dustriei grele germane și a 
industriei de război și ca a- 
ceasta a fost posibil numai 
în urma sprijinului, financiar 
direefrși larg acordat de cer
curile conducătoare din Sta 
tele Unite ale Americii”.

Mai departe, nota Biroului 
Sov. de Informații spune: 

riște a fost aceia care a dus 
la al doilea război mondial.

In continuare, nota trece 
în revistă pactele de colabo
rare și neagresiune încheiate 
de Anglia și Franța cu Ger
mania și Italia precum și in
tervențiile armate ale acesto
ra din urma, în Spania și 
Abisinia. Guvernele Statelor 
Unite, Marei Britaniițși Fran 
ței - spune nota nu au 
ridicat nici măcar un deget 
pentru a pune frâu agresori
lor germani și italieni, pen
tru a menține pacea și a opri 
al dojlea război mondial care 
se apropia.

timp, se împotriveau, rezisten
ței colective față de agresiu
nea germană.

Natural că această politică 
nu putea avea alt rezultat de 
cât intensificarea agresiunii 
germane, dar cercurile con
ducătoare anglo-franceze so
coteau că aceasta nu este pe
riculoasă, deoarece, după ce 
au satisfăcut agresiunea lui 
Hitler prin concesiuni în Vest 
ele puteau apoi îndrepta a- 
ceastă agresiune spre Est și 
să o folosească ca o armă 
împotriva LT. R. S. S.

mune ale națiunilor iubitoare 
de pace. Aceasta a fost li
nia adoptată de Uniunea So
vietică.

Cealaltă linie a fost aceia 
a respingerii organizării se
curității colective, a refuzu
lui de a se opune agresiunii, 
și aceasta a încurajat în mod 
inevitabil țările fasciste la in
tensificarea activității lor a- 
gresive și prin aceasta a con- 

iribuit la deslanțuirea unui 
nou război

Ce s’ar fi întâmplat dacă 
Statele Unite nu ar fi finan
țai industria grea a Germa 
nici hitleriste și Anglia și 
I ranța nu ar fi respins se- 

< uritatca colectivă, < i dinipo 
triva ai’ fi org;ulizat împreu
nă cu Uniunea Sovietică re
zistența colectivă față de a- 
gresiunea germanii?

Rezultatul ar fi losl ca i- 
presiunii hitleriste i ai- fi ljp- 
sit armamentul, politica de a- 
nexiunc a lui Hitler s’ar fi 
împiedicat de sistemul secu
rității colective, șansele de 
succes ale hitleriștilor în des
lănțuirea i i lhi de al doilea 
război mondial ar fi fost re
duse la minimum.

Din nenorocire, aceasta nu 
s’a întâinpl ii din cauza po
liticii dusă de Statele Unite 
ale Americii, Mare i Britanic 
și franța, in tot cursul pe
rioadei antebelice.

lata cine este vinovat de 
a fi permis hitleriștilor să 
deslănțue cu oarecare șansă 
de succes al doilea război 
mondial, care a durat aproa
pe șase ani și a costat mi
lioane de vieți omenești.

DIAGRAMĂ
(Urmare din pag 1)

cat* de literatura de Iatac 
cu perdeluțe roz pal.

Dasigur plecarea „simpa
ticului" conviv a fost re- 
grttată in târgul cu nume 
de brazdă moșierească. Șl 
pe bună dreptate,

Pe respectiv tl regăsim la 
epoca bărbilor cu pistol șl 
cămașa verde, ajuna mulțu
mită propriei podoabe ar
borată ostentativ, procuror 
la Tribuna) șl .vedetă* a 
regimului de trei luni de 
teroare banditească.

Prudent, juristul închide 
ochii și votează pentru roș
covanul dement care și În
ghițea „copiii lui dragi" gră
biți să ascundă pistoalele și 
bărbile odată cu fuga .Crăl- 
șorulul" șl reprimarea re
beliunii,

„Finul" magistrat — ele
gant șl flexibil palmier — in 
voia tuturor allzeelor. fșl 
amâna numai veleitățile de 
temerar ambițios, igaor&ud 
mal departe cât es e de 
inutil pentru propășirea u- 
nel socități, ia afara căreia 
trăiește in virtutea unei 
inerții.

Regăslndu-1 astăzi pe lis
ta primilor msglstrați pițș. 
in disponibilitate, acei care 
I-au cunoscut pe Dinu,[An
ton, Petre Velichi, nu vor 
fi deloc surprinși.

Cel mult vor aștepta eă 
vadă in aceiași situație și 
pe alții deopotrivă acestuia, 
cunoscuți publicului ca inți- 
till, de dată mult mal re
centă.

Și-i vor vedea, suntem 
siguri.

M. Mih.

pfete 60.000 greviști în Belgia
Guvernul socialistului de dreapta Spaak a ordonat 
rechiziționarea munc:torllor dela întreprinderile de 
gaz șl electricitate care se pregătesc să înceteze 

și el lucrul
BRUNI' I.LILS. Guver

nul belgian a ordon it in 
cursul nopții de Miercuri gu
vernatorilor provinciali >a 
rechiziționeze întreprind^1 de 
de gaz și electricitate. Un nu
măr di 9.000 de uium itori 
din a< easdi industrii se pre

Noui scăderi la bursa 
din New-York

NEW Y(,RI' Miercuri 
a fost înregistrata o noua 
scădere la Wall Strect. Une
le acțiuni au scăzut cu 15 și
lingi.

Cercurile din preajma bur
sei erau convinse Miercuri 
seară ca fenomenele econo
mice ce se desfășoară însearn

Poporul german
împotriva împărțirii Germaniei

BERLIN. — Joi,a avut loc 
ședința extraordinară a Con
siliului Aliat de Control pen
tru Germania. In numele co
mandamentului sovietic ma
reșalul Sokolovski a arătat 
că decretele și măsurile luate

Schumann a căutat să înlăture 
din guvern orice rezistență 

împotriva politicii sale anti-muncitorești
PARIS. Primul minis

tru francez Schumann și-a 
remaniat cabinetul prin în
locuirea a doi miniștri cu ele
mente aparținând socialiști
lor de dreapta. Prin această 
schimbare, Schumann a cău
tat să înlăture din guvern 
orice rezistență împotriva po
liticii sale^ antimuncitoreșn 
prin subordonarea Franței

In preajma conferinței de unificare 
a forțelor democratice femenine din România

Urmare din pafl- 1-a 

chiderea de cantine școlare 
și maternități..

Femeile noastre organiza
te în echipe au început ală
turi de Serviciul sanitar mun
ca de lămurire și de deparazi
tare la Deva, Cugir, în 7 co
muni în jurul Bradului, la 
Dobra, etc. în cadrul acțiunii 
de combaterea tifosului exan- 
tematic..

Munca de culturalizare a 
masselor va trebui să fie o 
preocupare permanenta a U. 
F. D. R.-ului, — prin duce
rea unei munci sistematice 
de combatere a svonurilor, 
croind cursuri de alfabe iza- 
re, și organizând festivaluri 
și conferințe cu caracter edu

gătește ha -e alăture greve, 
declarata de Go.ooo muu ri 
și uiți rnunrjtori tari a para
lizat jumătate din minele ,le 
ilrbuni ale Belgiei.

Munci,Mini protestează nu 
potriva scăderii salariilor cu 
45 la suta, ca o < misei iuta 
a devalorizării liantului.

A
*

11a de fapt inicpuiuj tmr. 
prăbușiri cu grave rons-- 
1 ințe.

Cerealele au scăzut tot atâ* 
d' bru ea și săptămâni 
trecuta. Vit.-Je m sândut U 
prețurile iele mai joase inre 
gistrate dela ini «putu] >> a 
durilor.

45
a

de autoritățile militare ame
ricane și britanice sunt coa 
trarii acordului dela Potsdai» 
și dorinței poporului german 
a cărui majoritate covârși 
loare este împotriva impui 
țirii țării.

imperialismului anglo-ann-ri 
can.

BUDAPESTA. Rcpn 
zentanții partidelor minunase 
și socialist din Ungaria au 
hotârit intru ședință <;<;iiuuaa 
să elimine din mișcarea mu* 
citorească ungara elcmentelo 
de dreapta < arc- fac jocul »• 
liticii imperialiste.

cativ.
In condițiunile noui 

muncă, femeile din Județe* 
nă Iluncdbara salută conie 
rința pe țară a U F. D. R.- 
ului continuând și largin* 
acțiunile începute pentru ia C 
tărirea Republicii noastre po
pulare, pentru o familie feri
cita într’o Românie prospe
ră, căminul nostru al tuturor.

EVA DRAGOM1R

Un nou sistem de sa
larizare în Bulgaria
SOFIA. In Bulgarii a intrat în 

vigoare noul sistem d« salarizare 
a muncitorilor prin cere aceștia 
sunt plătit! după aptitudine și Im
portanța economică a mnacii'pres- 
tak.

Imprimeria Județului Hunedoara, Deva 1948. r


