
Măsurile luate de Ministerul Industriei
și Comerțului, precizările

Tov. Gh. Gheorghiu-Dej
preocupă intens massele populare

Tara noastră a trecut prin mari 
greutăți. Seceta care a hăituit la 
noi doi am consecutivi, a lăsat go 
luri adânc; in producția agricolă a 
tarii. Pentru a asigura :^>rovitio 
narea populației guvernul s’a văzut 
nevoit să ia măsuri pentru raționali 
cari.

Aceste giculap, dușmanii poperu 
lui au cautal sa le exploateze In 
lavoarea lor. Niuna’ datorită unui 
efort comun al muncitorimii și (ara 
njnii ele au putut fi înlăturale, de 
sigur nu Iară ca sa se creiozd unele 
nemuliuni n intre țărani, in legătură 
cu colectările. Trebue să recunoa 
ștem că in perioada colcttirilor, 
s'au produs un șir intreg de iucăl 
cări ale dispozițiunilor guvernu/ui. 

Sunt cazuri in care bogătașii sa 
telor au lost scutiți de colectări, in 
sensul că nu au fost impuși după 
posibilități, iar cei săraci au tre 
huit să umble prin sat, să cu opera 
cereale, cartofi, pentru a complecta 
„cota". Mai mult a circulat o 
dala intr'un sit din județul nostru 
svonui, că autor.tățile ar fi dispus 
invagonarea oam.n lor in locui car 
tofilor necolectați.

„Cazurile" ar putea fi conții uate 
in legătură cu impunerile fiscale 
cari au creat in judelui noslru o re 
rie de nemulțumiri datori a nedrep 
taților săvârșite in unele focuri de 
agenții fiscali corupți și reacționari, 
cu olumul de a mori etc.

Deaceea însemnatele măsuri luate 
in ultimele zile de guvernul demo 
cratic ai țării prin Ministerul Indus 
trie; și Comerțului precum și precf 
zările tov. Gh. Ghcorghiu Dej se
cretar general al Partidului Mun 
citoresc Român asupra câtorva pro 
tlemv practice ale alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănime, con 
tinuâ să preocupe intens mas ele 
populare dela orașe și in special 
pe cele dela sate.

Printre aceste măsuri așa cum 
arată tov. Gli. Ghcorghiu Dej — 
trebuesc arătate acelea prin care 
țăranii iși put vinde liber și nastin 
g berii 
dăriei

Ele 
luate
de porumb și floarea soarelui care 
a avut o influență îmbucurătoare 
nu numai asupra hranei populației, 
ci și asupra refacerii rapide a st o 
cului de animale și a pasărilor de 
curte.

„Recensământul făcut la începutul 
acestui an — spune tov. Gh. Gbeor 
ghiu Dej — arată că numărul bo 
vinelor a crescut față de anul tre
cut dela 3.100-H0i) la 4.3(10.000 (mat 
mult decât in 1938) a cailor dela 
800.«OU la 000-000, al porcilor dela 
1.100 000 la 1,500.01)0, al oilor și 
caprelor dela 7..;00-000 la 11.500000 
(mai mult decât in 19J8) al pisări
lor de curte dela 11.900.00'1 la 
15.800-000".

Urmeaza măsurile lua e pentru 
mărirea suprafețelor arate și insă 
mâniate, măsuri cari prevăd: a.or 
darea de terenuri dm reaervele sta

tulul pentru fo'osinjâ ț nanilor săraci 
111 cond țiuni avantajoase, statul 
luând mimai o cincime din recoltă, 
în bani, pemit. rea angajăm dj 
lucratori pentru inu.Ka că lipului 
prin buna învoiala, atribuirea pa 
niântur'lui nelii rate do proprielaț i 
nici in aceste condiții, țăranilor să 
raci cari vor plan pioprieiajuiui pen 
Iru anul in curs o cincime dii re 
cultă, acordarea de semințe pen 
tru cei săraci pe erudit până la 
noua recoltă din gră il sele.ți'o 
nat sosit în cantități in.errtia/e ilin 
U. R, S. Ș. și din cea aflata la 
dispoziția Ministerului Agrjcullurii.

E adevărat și. înainte țaranil sjraci 
au împrumutat seni nțv dela chiaburi 
dar țăranii n’au avut nici un folos 
din aceste împrumuturi, l le erau 
plătite cu vârf și îndesat, după cum 
și lucrarea in parte nu prevedea o 
cincime pentru proprietar ș< patru 
cincimi pentru cel ce muncea ogorul 
așa cum e prevăzut acum.

„Toate cele arătate spune tov. 
Gh. Ghcorghiu Dej îndreptățesc 
să credem că mu îclnd cu sârgul,nță 
vom avea in amil 1918 o recoltă 
bună" care va contribui și in vil 
tor la o eft'nire treptată șl continuă 
a produselor agricole și industriale.

Mărirea product ci in sectorul a 
gricol ca și In cel Industrial au o 
înrâurire favorabili asupra țvețuri 
lor, a căror scădere contrlbue la 
ridicarea nivelului de viață a intre
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Pentru a cunoaște mai bine ncvuile oamenilor muncii
Candidași ponorului se deplasează și în 
localitățile unde mai înainte n’a călcat 

niciodată picior de candidat

membru In C. C. al r. M. R.
în mijlocul minerilor auriferi din Săcărâmb

Așezat pe un vârf dc mante, cu un drum rnai mult hârtoape și 
bolovani, Săcărimbuț — centru mi nier aurifer — n’a primit în tot 
trecutul lui dinainte de alegerile din Noembiie 194'), vizita vreunui • atidi 

|nitat.

(Continuare In pag. IV a)

dat li deptilâți. sau a vreunul de

Eia ocolită a.e.istâ așeza e ca Un 
loc contaminat. Si șlîm ei „domnii’’ 
din trecut dece o ocol au piei 
mult î>i bătuseră joc de minerii, 
și populația de aici, pi a mjro e a 
mizeria iu, care i au forțat s.l tră
iască, prea creeflt a fost exploata ea

Cui dam votul și încrederea noastră

MIHAI MII,IC
membru supleant în C.'C. al P. M. R.

candidat al muncitorimii minere
cerealele șl produsele gospo 
lor.
se întemeiază șl au putut fi 
datorita recoltei urtbelșugafe

I

Istoria minerilor din Valea Jiujui este presa rata 
suferințe, teroare, exploatare,

Viața plina de strădanii 
nestăvilite a minerului Muj'.< 
Mihai, este strâns împletită 
cu aceste lupte.

După ce prut mari eforturi 
și Sacrificii materiale urmea 
ză 4 clase secundare la Pe- 
troșeni necesitățile vieții il de 
termină să intre in mina Pe 
trila și să-și câștige ixisten 
ța prin truda aspră a celor 15 
ani ai săi.

In curând el devine unul 
dintre 
bri ai 
zând și 
lui.

Prin

cei mâi activi mem 
sindicatului, organi 
pe ceilalți tovarăși ai

1930, când avalanșa

(Continuare in pag. lV-a)

In Capitală a avut loc

Deschiderea primei conferințe a U.A.E.R.
BUCUREȘTI, 2o (Ațcl- 

pres). Azi dimineață s’a des 
chis în sala I'acuității de 
Drept din Capitală, prima 
conferință națională a Uniți 
nh Asociațiilor de Elevi <lin 
România. Participă dideg.i’ii 
de elevi din întreaga țara ț re 
cum și reprezentanți ai Umil 
nilor de tineret.

O deosibită impresie au fă 
cut delegațiile de elevi lin 
Uniunea Sovietică, Bulgaria 
și [ugosalvia.

Ședința de azi dim. a fost 
deschisă de Ion Crăci ui c- 
IcV în clasa VIII a a Liceu
lui Co- 'rcial Xo. 4 din Bu-

ciirești, care a salutat de’cga 
țiile streine și pe tov. mini 
stru Gheorghe Vasili.hi, < .1 
și pe ceilalți oaspeți și dele
gațiile elevilor din întreaga 
țară.

După alegerea prezidiului 
actjv al conferinței, a urmat, 
salutul organizațiilor prime 
ne: I IM, UN'sR, Tineretul 
Uniunii Populare Maghiare, 
FNTDR, T’NP. etc.

Primit cu frenetice aplauze 
și ovații, tov. Gheorghe Va 
silichi. ministru subsecretar 
dc Stat la Ministerul Educați 
Naționale, a adus un calda 
ror alut Conferinței.

lupte și victorii

fifcfhai Mujic

Jviliam 8uder

Ta care i-au supus — 
aveau curajul să dea pe

Urinele acestor stăii 
mari, dureroa.c, — cu 
nataț.r adu^e de ce. 
gosțaouăi c în 
partea guvernului G.oza.

.Vum însă luciurițe s’au s liimlat. 
Conducător.i poporului sunt mereu 
în mijlocul sau — sâ-i cum -as- ă ne- 
vo.lc, sâ-i

La in’na

ilSil

ti <*u 
» ol .
sunt

toate I irbu
t ei ani d< 

1 jba pop- ru|ui din

da o îndrum, re, un sfat. 

„Gh. Gheorghiu Dej 

deța Ceitej la Sj ăriinb, 
c.ilare. Pe drum nu se

Drumt 1
1 ani făcut
poate merge de ât foarte greu cu 
căruță.

Pe muncitorii niinri „Gh. Gheor- 
gliiulKj" i am gă it adunați în <;la 

I. Rusneac
(Continuare in pag, III a)
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CETĂȚENI!
VOTAȚI

LISTA Nr. 1
cu semnul

SOARELE
lista Frontului 
Democrației 
Populare

Gheorghe Apostol 
Viliam Suder
Ion Jurca
Alex. Drăghici 
Andionic Peica 
Mihai Mujic 
Mana ÎSâibu 
Sabin Văran

1. 
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.

Prețul chibritefor
și tutunului cl. iii-a a fost redus

Direcțiunea Regională C. 
A. M Deva face cunoscut 
că prin telegrama Xo. 97.750 
Direcțiuni a Generală C- A. 
M anunță ca prețul chibri- 
telor a fost redus dela 5 ja 
4 lei cutia.

Dea semeni a fost redus pre 
tui imunului calitatea fila 
ordin.tr. dela 700 lei kgr- la 
600 lei.

lată cum întâmpină muncitorii uzinelor I. M. S.
Hunedoara alegerile din 28 Martie

Evoluția producției siderurgica a uzinelor I.M.Ș.-Hunedoara
Țara noastră se află azi iiitr'mi 

măreț pio.-cs l'c p eta ere Zi de zi, 
sucise toț mai mari, mai înseninate 
sunt dobândite în toate senioarele 
zi de zi, toi mai multe r ni, ur
inari ale trecutului sunt șter.-e, tot 
mai mult crește producția în t >ale 
compartimentele , nivel 1 de viață 
al niusscțcr iidicându ,-e 'ot m ii 
mult se consolidează și îiiftoieștc 
myica cucerire a poporului muncitor 
român, Republica Popula ă Română. 
Și toate acestea da cita oiiduce- 
rii înțelepte Ș* gospo ăiești , c care 
guvernul nostru a dovedit o m cei 
trei ani de guvernare del.i 6 .Mariie 
1915 și până azi și spiritul i de 
înalt patriotism a) oamenilor muncii 
dela noi din (ară.

lată bimăoari e1 ' ’ia ' roduci f

pijiiciț lețor secții ;:!e uiuLir |. 
M. s. Hunedoara din a eșii trei .ini, 
fațade.ca dinauite dc6 .lar.ie 1945.

I .i iunije, - ba a industriei 
metalii gice lo.naneșfi, d,*a 2331.8 
tone medie tontă me lia Iun ra a 
prodiKțci din 19JS și 2939,1 tone 
media lunarii a h.i i 41, — în Fe
bruarie 191 , pi o Iu ția a făcut mi 
luniatnl salt la 4IS!.6tone.

Câte lupte au tre: uit duse până 
la real zaua a estei <i,:e? Câte lip
suri și greutăți, sabotajii n’au tre
buit înlăturate - Câtă gospcMarire 
și efort n au lost cerute din ț'-artea 
muncitorilor și teclmiiienilor turna- 
liști?

Dai și m cată hotărâre s’a dus 
lupja cu câtă hotărâre s’a muncit. Șl

ordin.tr


7< iE i 11

®s*. as t«5m
ț3rjle vecine și prietene

Țările vecine și prietene 
din lagărul democrației populare 

se ajută între ele pentru 
ridicarea lor economică

ȘURI ȘI FAPTE 
din Țara Socialis mului

Ce prevede acordul comercial româno cehoslovac
Refuzând să priim-ască ,,a 

jutorirl'U» iuu|t trâmbițatului „plan 
Marsliall" eu care imperiu 
liștii de peste oci-au vor sa 
înrobească țările europene, 
popoarele statelor cu doino 
c rație populară se ajută li
nul pe celălalt pentru ridica 
rea lor economică, păstrau 
duși independența ți stivei a 
nitatea lor neștirbi.ă.

La sfârșitul lunii Decem
brie 1947, a fosi încheiat un 
acord comercial româno cehu 
slovac, care este pus în a- 
plicare.

Importăm materiale pentru 
Industria metalurgică

Potrivit acestui acord, în 
acest an vor intra în țari, 
45.000 tone cocs. 17.900 tone, 
lamina®,7000 tuburi de oțel, 
apoi cantități importante de 
semifabricate, de fier, oțeluri 
speciale, motoare, inaterial 
refractar pentru furnale și cu 
ptoare, strunguri, freze, di
verse materiale pentru C F. 
R. și industria petrplifecă, 
electrozi pentru sudurăââjoo 
pânze de ferăstrău, 15 tone, 
pânze de bomfaier, benzi și 
curele de transmisie 100.000 
becuri pentru lămpi de mină, 
articole tehnice de cauciuQ 
etc.

Mașini șl unelte agricole
Importăm deasemeni echi

pament, agricol, printre ca 
re 10.000 pluguri, 1750 semă
nătoare, 300 000 secere, șoo 
secerătoare, 300 țegatoare de 
snopi, 500 pluguri pentru 
tractoare, 50 batoze, 50, trac-

Actualități
Comitetul național al Con

gresului Slav din America a a- 
probat în unanimitate candi 
datura lui wallace la preșe
dinția Statelor Unite

*
Guvernul Ungar a îrfear 

cinat pe ministrul său la was
hington rie a protesta contra 
faptului că criminalul de răz 
boiu și fascistul notoriu Hor 
thy rămâne în libertate în ri
na americană de ocupație clm. 
Germania 

luare, precum și fiare d • 
plug, piese de -cliimb, tine te 
pentru ponnc iltură și vi i 
cultură, cu

Autocamioane șl automobile
Ne ma> sosesc 400 autoca

mioane, ) 50 autoturisme, 20 
autobuze, 100 remorci pen 
tru autocamioane, ~o auto i 
steme, motoci, lele, bicicietc, 
15.000 garnituri anvelope și 
camere.

Serviciile primăriei ți cele 
sanitare vor primi 20 aui'j 
]>ompe, 20 autocisterne, sto- 
pitori, 30 auiosalubritate, și 
20 autoambulanțe.

Medicamenta și Instrumenta 
medicale

Deosebit vom mai impur 
ta din Cehoslovac a me.li a 
mente și instrumente medica 
le, produse chimice, mașini 
de scris și multiplicat, încăl 
țăminte și furnituri de ciz 
mărie, produse textile, etc.

Ce vom exporta
In schimbul lor noi vom 

exporta produse animale, a 
gricole, lemn și produse. pe 
trolifere finite, mărfuri dc ca 
re Cehoslovacia are nevoe.

Țara cu cel nni mulțf studunțl.

L'chiildrea un l ibetismului.

In .Fain i 1 ll' ihl ?i î:i
\ ai.ini.intui | raor n it iu
fnst îataji:. ■- 'hi lai.i S<>
victclor. ( < ]>i i t ilinor p jpoa

1
ba matei na

( onlurm, ri Ci.ni-ămânl' l’ii
din anul iSuj în jinsia ța
rist.i mimai h la -ti: i dm
pnj.mlaț'm cta rin'maiC de car
le. In amil j pj-uccii'.i
jul pnjmlaț ' t t ’.r mi c <le car
ie a ajuns la 32, 1 1 .mul
49 la sută <lm populați 1 IJ.
R. S- S. era .timoaie de cir
te iar în anul 1934 - <jo
sută. In prezent numărul a
nalfabeților a devenit și
mai inljm, ;ar în râmluri' '
tini retulin a d =j> i-'.tl rom j)
|>l(Ct.

Copui ti.t ror cetățenilor U 
niunii Soviet ce au acces ne
limitat în orice instituție de 
învățământ. Numai în anul 
1946, număiul elevilor din 
școlile primare și secundare 
a crescut, cu 2.400.000. In 
prezent în l RsS învață, cea 
30 milioane elevi—de patru 

<>ri mai mul.i d<-.câi junime 
d<\ r> voluție.

1 t 1 iniile primare și i-cu t- 
dare predau 1 .>27.000 p. 1 
go"l.

In ]>re« it n'imâ.til siu-lcn 
țiior ilin l 11 .0 role mai ma 
cedri ut in luat'- ceh 22 -mile 
eiirop'-ne la 11:1 joc.

Țara in care se cle.le cel mai mu l

Intre an.i 191 ’ i.w 
în I RS-S au fost < dii.-ae m u 
mult de 1 ii ooo oo:>.000 i;ir'i 
Operele ], i Pa.km au aparul 
in 75 limbi ah- popoare'or I 
1\SS cu un tiraj total de p • 
ste 32 milioane exemplare, 
operele lui L. N.Tolstoi ,,i 
65 limbi cu un tiraj de aproa 
pe 25.000.000 exemplare, o 
pci-eh h i Gorki, in 66 Jimbi, 
1 u un tiraj de 42.ooo.oco e 
y.emplarc etc. Cărțile sunt c- 
ditate în URsS în total in 
) 11 limbi.

Operele lui Lcnin ți Stalin au 
fost editate în URSȘ înt e anii 1917 
1916, cu un tiraj de 621 milioane 
exemplare. Operele lui Marx ți 
Fngep au apărut cu un tiraj tola] 
de 37 milioane 500 mii cecmplire.

Noul buget ți standardul de viață 
al celor ce muncasc in U. R. S 3

Noul buget supus Sovietului Slu 
prem al R S.F.Ș.R. refletl condi- 
țiunile economiei naționale ți st.n 
dardul de viață al celor ce mun
cesc. Noul buget prevede; 19 mi
liarde dc ruble pentru educație 
11.500.COO.OOO ruble pentru sănăta
tea publică ți educația fizl.-ă, ți 

în dtdit «<•«.
Pariibului Muncitoresc Român

R R Ortul politic genaial făcut I* CoBgrLSul P M. P. d« 
tor, GHLORGHE GHEORGHIU LEJ.

| Cuvântul de înch'dere *1 Congresului P, M. R, ținut de 
tov. ANA PAUKER.

1 aportul la Stitut făcut de tov. LOTHAR RADACEANU. 
fa Statutul Partidul si Muncitoresc R-mm,
£ Rezoluția votata de Congresul F^rtidulul Mundloreac 

Român,
îj „Falșlftoatoril istoriei-. Nota istorica a B rculal Sovietic 

de informați- nl.

pf-’l- 1 mii aii'e :<!i,le pen'ru a 
kinnrâri Io. a Ir

,,'') l'n unea So i- ti i spre de 
i> ,.’,:r. de lăr|- c.q a|i t- -. -.nitul 
ri.,1 al oj.ntui'or mun ii nu 6-, Li 
mica-a n im n la -..leii. Alo iț ilr 
pentru b " I , n e Iii i„
vățaniânt g âtuit, ba , a it nți 
mc li< ti șl a]t le ni .reS d rlile 
real- eii 18 la s'.iLa. .Mărirea chel 
ian I-|or st.;t ,1'ii pentru a a.o,ie i 
ne- e-ii â le o a r ți ui ura e, re 
flc.clâ po|(,a parii ;u'ui b' 1 ■ vie, 
ca-c ur.,’ă e. e <onti .ua intun tă 
țire a condițiun'l ,r dc trai ale celor 
ce muncesc. Buget:! pe 1'4- al 
RâFșR, doiedețfe că Federația Ru 
să îna n<ca’ă ,.u in. redere s ,r- inie 
pl 11 ro înainte de ternei a planului 
cindnai stapni.-t de după răzlx i'1.

317 ml oane ruh'e pevn'i pentru 
mineri.

Ministerul indu-.t i i ca bo lee 
din roș unile apu ene ale y.P Ș.S. 
Cit [>e calc d<. a termini ach tarea 
premlil >r a ordate unor minei 1, teh 
nicieni i ingineri din indus r a ca 
boni.c a pen.ru ve Iii ne tn piinpul 
muncii. In 1947 mine ii or din Don 
bas „din bazinul Mos ovei pre jn 
ți din al.e bazine dli regiunile de 
Vest ale Uniunii Sovietice li s’au 
acordat premii pentru vechime l« 
câmpul muncii In valoare de 347 
milioane ruble.

Multe mii de muncitori au ți In 
casat pernițe care le au fost coa- 
fente. Mărimea pre iulJ este ia 
raport cu timpul petrecut sub p» 
mânt ți minerii cu peste 15 ani 
vechime pr mese ca premiu 30 ta 
sută din sal iriul anual.

In viitor minerii sovietici vor pri 
mi in fiecare an premii de vechime 
în câmpul muncii.

Comisiunea centrală de pla : 
nificare din Jugoslavia a pu 
blicat un comunicat prin: ca 
re anunță executarea planu 
Iui economic de Stat pentru 
anul 1947,

Planul a fost realizat în an 
samblu la ioi,7 la sută.
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Calendar
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1832 — m. Johaan Wsligang rost Go- 
«tha. mare poet german,

DREVTA:

In turnătoria de oțel
a combinatului dela K sznețk nu există 
oameni. Totul se face pe caic mecanică.

Industrua SOVIETICA
SUS:
Uzma de tractoare„KIROVu 

d n Orali
Principala bandă rulantă a uzinei pe 
Care Se montează f acrourtle puternice 

de 80 H P.

pen.ru


3ZORI NO!

In ajunul alegerilor pentru Marea Adunare Națională 
alianța dintre muncitori și țărani 
se cimentează și mai tare

Peste 1.300 muncitori din Valea Jiului s’au denlasat Dumineca trecută la sate 
pentru a sprijini campania agricolă de primăvară și a lămuri țăranii asupra im 

portanței alegerilor

i Votând lista Nr. I cu semnul SOARELE 
I Meseriașii votează pentru
| păstrarea realizărilor pe

care le-au cucerit
Apelul Federației Generale a Meseriașilor 

din România

Duminica 1 | Martie a 
pentru a veni în ajutorul ță 
j .Inimii în Campania agricolă 
do primăvara ți a duce o muu 
<;i de lămurire, de < ulturaliza 
re șt de asistentă medicală la 
sale?, echipe de reparat unei 
te, de îndrumători, sanitare 
și .Culturale din cele 6 cen
tre muncitorești din Valea 
Jiulm, său deplasat in 76 co 
mune din jur și plasa Hațeg.

In cadrul, acestei acțiuni, 
26 echipe de reparat unelte, 
înzestrate cu aparatele nece
sare, au reparat în 29 de co 
nume; 49 pluguri, 129 sape, 
101 Bare de plug, 480 se. 1

Importante decizii
privitoare la invalizii și accidentați! de război

Monitorul Oficial de Vi 
neri publică decizia Comisiei 
Ministeriale pentru redre
sarea Economică și Stabili 
zarea ^Monetară prin; care 
invalizii și accidentații de răz 
boi examinați de( comisiile 
de revizuire pot face conte
stații contra proceselor vcr 
bale în termen de 60 zile de 
la pronunțarea, la,' comisia 
medicală superioară care fun 
cționează pe lângă casa I 
OVR.

Acelaș drept îl are și Casa

Evoluția producției siderurgice 
a uzinelor I. M. S. — Hunedoara

(Urmare din pag. l-a)j

acum iaU rezultatul — minunat r-- 
zultat: proJu.fia lunară melie di.i 
1918 a fost cu mult depășită — și 
cifrele realiză i or noui continuă să 
crească.

Februarie a.c., la o produ.ție de nu 
mai puțin de 4221,05 tone, — ceea 
ce reprezintă cu mult pe te sută la 
iută față de 1044.

Laininoarele au avut însă un suc
ces și mai îndemnat, o creștere și 
mai mare a producției medii lu
nare, față de 1944, — rcal zând o 
depășire de pe>te 250 la sută. 

ri, 70 hărlețe, io cuțite de 
plug, 314 fur< i etc. 'I ot oda» 1 
au mai fost potcoviți 40 Cai, 
distribuindu-se apoi potcoave 
și fiare de plug în mod gra
tuit.

Cei 1 1 medici au dat 236 
consultații gâtuite celor Viol 
navi.

Un aport însemnat în o 
jura de culturalizare a ma >- 
selor a fo-t adus de cele ij 
echipe culturale ale U.T.M- 
ului.

1 ndrumătorii — care au ple 
cat într'un număr de j-țț; 
au dus o muncă de lămurire 
în mijlocul țărănimii, arătând

IOVR, în acelaș termen de 
la data pronunțării. Măsura 
internării în spital luată de 
comisiunea medicală de re 
vizuire este obligatorie pen. 
tru invalizi sau accidentați în 
termen de 1 lună dela data 
când vor fi chemați, interna 
rea în spital fiind gratuită.

Acei care vor fi chemați 
și nu se vor prezenta la revi
zuire sau nu vor texecuta 
prescripțiunile comisiei medi
cale, vor fi sancționați ,cu 
suspendarea plății pensiei.

Astfel, daca .n 1944, producția 
medie lunara a fost de 950,2 tone, 
urcând in 1917 la 1789,6 tone, — 
in Februarie a. c., a fost re il zată 
cifra de 3195,6 tone.

Rezultate |a fel de minunate au 
(ost obținute și de of larii dela 
Oțelăria Sieinens-Martin. Coborând 
dela 1821,6 tone media lunari din 
1944 la 793,9 tone medic lu ară din 
1945, — de atunci producția de 
oțel jiagou a avut ascendență, re

Raportați acum acede 33)5,6 to
ne la cele 950,2 tone din 1914 și 
veți fi unanimi in a ap.auIa suc 
cesul laminatorilor Huncdoreni.

Sunt rezultate și victorii ca e o 
glindesc patriotismul și erois nul î 1 
muncă al nietafurgișfilor noștrii, ho 
tărîrea lor neclintită de a duce 
Republ ca noastră la înflorire.

Și complectate cu depășirile și mal, 
mari obținute în prima jumă'ate a 
limei Martie a.c., — redate în nu 
mărul trecut al ziarului nostru — 
victoriile muncitorilor liLr.eckrei.i,1 
sunt mărturia felului nou, al bucu
riei cu care ei așteapta alegerile 
pentru Marea Adunare Naționala, 
șunt mărturia hotă .îr.lar* de a crea 
o viață mai bună poporului nostru, 
— de a crea posib lilă,i mai temei
nice ' de muncă celor pe care îi 
vor alege ca reprezentanți ai lor în 
alegerile din 28 Martie 1948. 

importanța noilor alegeri și 
a viitoarei Constituții prin ca 
re li se va asigura celor ce 
muncesc o viață mai bună și 
fericită.

1. lderman 
coresp.

Deschiderea centrului 
de lapte din Simeria

LA SlMERI/X, în cadrul 
Comitetul Național de a- 

jutorarc a Copilului, a luat 
ființă un centru de lupte. Fe
stivitatea de deschidere a a- 
vut loc in prezența tov. A. 
Mihăilescu' din partea Org. 
P. M. I<„ — dr Tânase, mt 
dicul CFR — tov. G. Nagy 
din partea U. P. M- — și tov 
Iacob Elena, secretara U- F. 
D. R.

In cuvântările ținute cu a

Cu tov, Suder Wiliam 
în mijlocul minerilor auriferi din Sacărâmb

(Urmare din pag, la}______

i de apel — o sală lungă, lată și 
foarte scundă.

— „Mârza Ion”i
— „Po4”l
— „Neddea Origo e”!
— „Post”. ...1
— „Munteanu” -
— „Merge”.
Se făcea apelul. „Post” — erau 

cei eji,i din mină, iar t,iner’ge” c.j 
.din schimbul doi.

Două minute după intrarea noa
1 stră în sall, toți muncitor i ș iau că 

tov. Suder Vil am, m ner din Valea 
Jiului, candidat pe li ta F. D- Pz în 
jud. Hunedoara e in milxul lor. 
II recunoscuse tov. Dai, caic lu

| crase când-va la minele din Lupcni
1 împreună cu tov. Suder.

Inconjuiat dc mur, tov. Sule, 
se întreț.ne cu ei. Un-l îi spune un 
necaz, altul, cum merg lucrurile 
pe la ei prin mină, — că în luna 
trecută au depă it programul cu 
22 la sută și alte.e.

! Miner.lor, le-a vo bit mai în'âi
tov. ing. Oltân, Apoi tov. Su ier 
Vil.am, despre Proe.tul de Cons.i 
tuție.

Le a arătat mir'k cuceriri popu 
lare pe caic Contituția Ie va con 
sfinți, nedreptăf le pe care le înlă 
tură, perspectivele pc ca e le des
chide poporului român — subliniind 
și sarcinile ce revin niun.itori.nil 
pentru punerea in viață a acestei 
Constituții.

Le-a vorbit despre efortul mi
nerilor din Valea Jiului, al, meti 
lurg știlor din Hunedoara — despre 
realizările Io-,

Și minerii Iau înțeles. Le vorbea 
un tovarăș de muncă și suferință, 
un alt miner.

II voin vota cu drag pe tov. Șuier. 
E doar m ner de al nos ru crescut 

dintre noi, |

— „Itia'nfe vreme nu mă intere a 
ce spun candidaț i și ocol am chiar 
adunările unde se dureou ei. S>u- 
ncau minciuni, îivăjjeau poporul’ 
— spune tov. Mârza, un mi ier ca 
de vreo 40 de ani. „Acun în 4

Bl'CUR EȘTI, 20 (Ager- 
pres). I.uând în discuție Ma 
nif estul-Program al Frontului 
Democrației populare, corni 
tetul executiv al Fedcrați<-i 
Generale a Meseriașilor din 
România a lansat un aj5el

Din acțiunile C. N, C.

ceastă ocazie s'a aratat că ța 
acest centru, vor primi zii 
n>e, lapte, ulei de pe-, te și 
vitamina D, un număr de 6q6 
copiii dela grădiniță, școala 
primară și Giimnaziul unic, 
precum și tinerii dela .Școala 
de Elevi Meseriași C F.R.

Această realizare scoate 
din nou în evidență, grija ce 
o poartă regimul democrat 
pentru copiii celor ce mun
cesc, grija care n a mai fost 
întâlnită până acum.

ascult tot ce ni Se spune, pentruca 
ne vorbesc oa neni din rândul no 
stru, despre trcburi care ne iute 
resează pe noi pe toți”.

— „11 cunosc pe tov. Suder de 
mul,: ani — ini ă in v r„ă tov. Da . 
Am lucrat împreună în anii ,, ce 1 ’ 
la Lupcni. Om djn.r'o bu.ata, care 
știe ce vrea și ce treb-ie să ficâ. 
Cum am putea să nul votăm? E 
doar om cres.ut din rândurile noa 
stre, ale ni.Berilor”.

Regimul deinorratic a deschis mun 
citorimii drum spre cultură și știi: țâ.

După ce ininer.i s’au împrăștiat, 
tov. Suder Vil.am a urcat sus lu 
sat — cale lungă,'m.reu urcând pe 
coastele muntelui.

Să cunoască viața lor nu numai in 
munca, în mină, ci și 11 fainii.e 
în colectivitatea lor. Să ș ie ce mă 
suri trebuesc luate, ce îmbanătaț ri 
trebuesc aduse.

Și minerii și au spus și ajc| pă 
șurile — dimpreună cu dorința lor 
de muncă și ridica e.

— „Avem nevoe de o cară de 
cultura tovaiășe Suder” — spun 
minerii cazați in cazirmă.

— „De o b bl otecă, pusă In 
permanență la dispoziț a noastră”.

Regimul democra.ic a deschis mun 
citorimii dorul de cuLu ă, de știință 
— și, muncitoru cer concu sui, ajuto
rul reprezentanți;or lor, oa neni ri 
dicați din rândul lor, care sunt 
siguri că îi vor sp i.ini.

Așa cum și ei ii vor sprijini în 
alegeri, dându și votul SO .RILUI 
semnul listei Nr. 1, a Frontului 
Democrației Populare, — angaja 
ment pe care și l-au luat cate to
varășul Suder Viliam, c ndidatul io.\

l. RUSNEAC

Executăm ștampile 
in cauciuc și zinc

Adr«*a ți vă la adm țla Zori Noi

Cetiti și răspândiți ziarul
IWoi 

eățre meșteșugărimea din în 
tre.iga țaiâ in car<- ^e spune 
între altele:

„zâpărarea iniei eselor noa
stre, salvarea noastră dela mi 
zerie și d<-s< al licărea profesio 
nală, la care ne împingea in . 
rele capital industrial și ban 
car sunt po,mile numai prin- 
tr'o hotârîta luptă alături de 
Frontul Democraț.ei Popula 
re.

Candidaț i F.D P. afla ți 
în capitală au plecat 
în țară pentru a lua 
parte la adunările care 
vor avea loc Duminecă 

în toate județele
BUCUREȘTI, 19 (.\ger- 

pres). Majoritatea membnk r 
guvernului, fruntașilor F.D- 
H. ș* candidații afDți în Ca 
pitală, pleacă azi în țară pen
tru a lua parte la adunările 
care vor avea loc Duminecă 
in toate județele.

Cei mai mulți dintre capii 
de liste, vor rămâne în jude
țele în care candidează j>â- 
nă în ziua alegerilor, v jzî- 
tând fiecare orășel, comună 
și sat, pentru a ține un con
tact mai strâns cu alegătorii.

Concursul pentru stema și 
imnul Republicii Populare 
Române continuă până la 

15 Aprilie
BUCUREȘTI, 18 (Ager 

preș)- La Președinția Consi 
liuțui de- Miniștri, continuă să 
sosească modele la concursul 
deschis pentru stema și Im
nul Republicii Populare Ro
mâne.

S au depus până acum 56 
imnuri și 32 steme.

Concursul continuă până la 
15 Aprilie.

Publicațiune
ln ziua de 29 Martie 1948, 

orele 11 a. m., se ține licita
ție publică pentru arendarea 
morilor din corn. Sârbi și a 
morii din com. Leșnic, în lo 
calul Camerei Agricole Deva

Licitarea sc ține în corif
eu art. 88 — 110 din legea 
Contabilității Publice-

Caetele de sarcini se pot ve 
dea în fiecare zi la ferma 
Dobra-

Mag. Ghsrban Dumitru
DEVA, enunți ci 1 repar

tizat de cltre Soc Comercial* de 
S a», cu ord d> dlat ib'dre Nr. 
4664 $1 4665 ur-nitperele canti- 
tfiț de loc* |(<n nte

100 p-r. oantofi cooH
100 s gh t« copii
150 a pantof dame
150 , oantofi birbltefti

Total 500 per.



r< M IE IW g] ÎL BE
Semnarea tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Uniunea Republicilor So
cialiste Sovietice și Republica Populară Bulgară

ciuda situației internaționale 
dificile lumea nu este amenințată 
de un nou răsboi datorită puter
nicelor forțe care apără pacea

MOSCOVA, 19, (Rafclio). 
Joi a avut loc la ^\MUscova 
semnarea tratatului de prie
tenie, colaborare si asistență 
mutuală dintre URs^ U R« 
publica Populară Bulgară-

Din partea Uniunii Sovie 
tice, tratatul a fost semnat de 
V. M. Mblotov, viceprețedin 

Declarațiile lui 
T

Luând cuvântul cu prilej :! sein 
nării tratatului sovieto bulgar de pri
etenie, colaborare ți asistență mu 
tuaU semnat In ziua de 18 Martie 
a.c., la Moscova, ministrul de ex
terne sovietic V. M. Mol tov a de
clarat că acest tratat a întărit re
lațiile de prietenie între U.RS.Ș. 
ți Bulgaria, care s’au unit cu o le
gătură trainică în ultimii ani si ca:e 
au rădăcini istorice adânci. Acest 
Tratat se bazează pe respectarea 
principiilor independenței de stat ți 
a suveranității naționale ți servește 
cauza Întăririi păcii și securității 
democratice în Europa. El este me
nit să nu admită repetarea agred 
unii din partea Germaniei, care In 
ultimele decenii a încălcat de două

Declarațiile lui
Vorbind cu act-laș prilej, pr iitul 

ministru bulgar Gheorgl i D mitrov 
a subliniat că tratatul semnat con 
sfințește definitiv legăturile frăț ști 
istorice ale poporului bulgar cu ma
rele popor rus și cu celelalte [ opcaro 
ale Uniunii Sovietice.

Acest tratat — a declarat mai 
departe primul ministru* bulgar — 
corespunde in Întregime intereselor 
vitele ale popoarelor noastre ți o- 
glindește cele mai profunde iiăzu-

In Polonia sunt coapte condi- 
țiunile pentru unificarea 
partidelor muncitorești

VARȘOVIA, 19, (Radio). 
Intr’un discurs pronunțat în 
fața comitetului din Varșo
via a Partidului Comunist 
Polonez, primul ministru al 
Poloniei Cirankycvicz a de 
clarat că în Polonia sunt coa

Precizările tov. Gh. Gheorghiu-Dej 
preocupă intens masse'e populare

(Urinare din pag. I-a) 
gului popor. Pentrucă nu trebud 
să uitam că au fost în |ara noastră 
timpuri când produsele agricole e 
rau eftine dar atunci produsele in
dustriale erau inaccesibile țărănimii 
după cum și produsele agrico'e — 
cu toate că erau eftine — erau inac
cesibile murei majorități a clasei 
muncitoare care trudea pe un salar 
de m’zer'e. RoJul trudei munc'to 
rului ți țăranului a fost înghițit de 
marii moșieri, bancheri și capita 
liștr cari își mențineau prin forță 
dominația.

Muncitorii, țăra iz meii mese
riași erau buni numai să plătească 
biruri gândindu se cu groază la zi
ua de mâine.

Dar iată că și in acest dome..iu 

te al Consiliului de Miniștri 
și ministrul de externe, iar 
din pai tea Republicii Popit 
larc Bulgare de primul mini 
stfu GJhcorglli Diimtrov.

La setnnaic a fot de față, 
și generalissimul I. V. Slalm, 

După semnarea tratatului 
au luat cuvântul V. M. Mri 
lotov și Ghiorghi Dimitrov.

V. M. Molotov
ori pacea între popoa e și a des 
llnțuit două răzb<’a 1 mondiale. Se 
Înțelege că Uniunea Sovietica care 
a purtat pe umerii sai ma.ea greu
tate a agresiunii fasciste, intâmpi 
nă cu o deosebită satisfacție fie
care pas nou in caii a preîntâmpină
rii și pregătirii in vederea respin
gerii unor eventuale noul încercări 
ale agresiun i imperiali,te.

In aceiaș timp, guvernele țârilor 
noastre confirmă astăzi, cu o fo țl 
nouă tendința lor de a desvolta, 
din toate puneți le de vedere, relații 
le de prietenie între popoarele noa
stre, de a întâi legăturile lor eco 
nomice și culturale. Toți adețrții 
sinceri ai păcii și ai întăririi prie
teniei între popoare nu pot decât 
să salute un «astfel de Tratat.

Gh. Dimitrov
ințe ale lor. înfăptuirea clauzelor 
Tratatului va insp’ra poporului no
stru o și mai mare siguranță îirt jus
tețea cauzei sale și va dubla sfor
țările sa|e c eatoa e în opera de con
strucție a Republicii Populai e Bul
gare, ca un element sănătos al de
mocrației și al păcii n Balcani pre
cum și în desovlrarea sa din toate 
punctele de vedere pe c-dea soci-1 s- 
mului.

pte acum ^ondițiunile pentru 
unificarea partiduilui < omit 
nist cu partidul social demo
crat. 1) sa a cerut cu acest pri 
lej, excluderea, din partidul 
social-democrat al tuturor ele 
montelor de dreapta, trădă
toare.

pe baza plângerilor satețni/or — 
în cazul de față - tov. Vasilo Luca 
Min-strul Finanțelor a di pus p'a'a 
impozitelor in rate șf repararea ne 
dreptățdor acolo unde au fost să
vârșite.

Reacțiunea caută să minimalizeze 
importanța ace lor măsuri inventând 
fel și fel de svonurr mincinoase. 
Ele nu vor fi însă in stare decât 
să demaște față hidoasă a acestei 
reacțiuni care s'a compromis și pâ 
nă acum prin m nciunile și acțiu
nile ei tradatoare.

In schimb a este măsuri vor con
tribui la întărirea a'z'nțez dintre mun 
citori și țărani și deaceea vegherea 
Ia punerea în aplicare a lor este o 
sarcină a f ecârut cetățean conști
ent. B. Someșfe eanu

Tratatul încheiat e-te faiă îndo
ială un nou acord prețios in sfor
țările gi ne.ate ale Uniunii Soviet! e 
și Repu| I c i Populare B Igare, sfor 
țări menite să stabilească o pace 
harnică și o jrhbmare interiiațiora 
lă normala, în sp ritul principiilor 
Organizații Națiunilor Unit’.

Ambasadorul R. P. R. 
la Moscova a sosit în 

Capitală

flLf l REȘTl, 20 (Ager 
pres). 1). prof. (j|). Vlfidescn- 
Răeoasa, ambasadorul Repu 
blicii Populare Române la 
Moscova, a sosit cri în Ca
pitală, venind cu avionul de 
laM oscova.

Henri Wallace îndeamnă Congresul ame
rican să respecte principiile democratice

NEW-YORK.— 20 (Radi"). 
Candidatul la Președinția Sta 
telor Unite Henri W.dlace 
a trimis Congresului Nord A- 
merifan o telegramă prin , a 
re îndeamnă să se pună ca
păt istreici provocată de 

președintele Truman și mem 
brii guvernului american- Te 
legrama lui wallace declară 
în continuare că măsutile mi 
litare din Italia, în ajunul

Cui dăm votul și încrederea noastră
(Urmare din pag. I-aJ

de concedieri, arestări, și 
curbe de sacrificii se abat 
asupra muncitorimii', .Mujic 
Mihai, laolaltă cu alte 
sute de mineri, este pus pe 
drumuri și lăsat fără nici un 
sprijin.

Uț-mează șomajul și peje; i 
najul în căutarea unui codru 
de pâine.

Lucru greu. Oriundei în
cearcă, ușile i se. închid. lai 
ma care i se ( reiase în Va
lea Jiului d(- ,,bolșevic" 
punea barieri pretutindeni.

Angajat ca salahor lâ Bum 
bești, după puțin timp el plea 
ca înapoi la Petrila, uncie îl 
aștepta lupta tovarășilor săi 
de muncă.

23 August 1944, îl situea 
zâ pe Mihai Mjuj’C din nou 
în fruntea minerilor. Deacum 
încolo, in fruntea luptei pen 
tru mai mult cărbune, pen 
tru organizarea în Sindiccate 
pentru cucerirea drepturilor 
și libertăților după care au jiu 
duit atâta vreme — și pe ca
ri le-au cu'erit.

Organizează echipe de șoc 
pentru murirea producției, 
mobilizând și călăuzind mas 
sele de mineri.

Impletindu-și viața între 
mină, Sindicat și P. C. R,

a declarat noul ministru de externe a Cehoslovaciei
Dr. KLEMENTIS

PR/\GA, 2G (Radio). Pre 
ședințele Repnblx ii Ceho-,10 
vac</ a numit <a niinistm al 
Afacerilor I'.xterne pe Via 
diinir Kh mentis. Klvmeatis 
a fost până în prezent mini 
su it subsecretar d< st it la 
ministrul de Externe și vs'e 
un \ ci lii membrii al Partida 
lui Comunist Cehoslovac. Lț 
1930 a organiz t|r asociația 
slov;i< ă pentru legături (ttltn 
tale cu Uniunea Sovietică.

Se știe că diipâi preluarea 
puterii de către regimul de 
marion'-te în 'Cehoslovacia, 
Klcincntis a fost nevoit să 

alegenlor sunt luate intimai 
din cauza temerii guvernului 
american < ă rezultatul aces
tor alegeri nu-i va fi pe plac. 
Actualul guvern aduce pre 
judicii bunului renume al po 
porului american. Congresul 
este obligat să pună cajiat 
isteriei și să respecte prinț i 
piile democratice ț scrie 
vvallace la sf.jrșjtul teiegr.i 
mei sale- 

al cărui membru activ era, 
Mujic Mihai a fost iflt ipdru 
mar în ridicarea coiiștiinței 
de clasă și nivelului politic al 
minerilor, cari în 1945 îl 
trimit ca delegat al lor la 
Conferința Națională a P.C. 
R. care il alege membru su
pleant în C. C. al P. C, R.

Munca sa neprecupețită, 
sarcinile mari duse la îndepli 
nire, îl trimit pe iov. Mihai 
Mujic, prin votul cetățenilor 
hunedorent din 19 Nov. 1946 
în primul Parlament demo
crat al României, unde a re
prezentat cu cinste pe cei cari 
I au ales.

Consilier al Comisiei Mi ji 
steriale pentru redresarea ți 
rii și stabilizărij monetare, 
pentru problemele miniere, 
minerul din Petrila a știut 
să fie nu numai un bun lu
ptător și organizator al luptei 
și muncii pentru < auzcle po 
porului, ci și un adânc cunos 
câtor al problemelor legale 
de dcsvoltarea sectorului no 
sțru extractiv-

La alegerile sindicale care 
au avut loc anul trecut tov. 
Mihai Mujic este aUs p eșe- 
dinteal Unitmii Nlinie.e con 
ducând < u cinste armata mi 
norilor din Români 1.

Aprig luptător pentru desă 

parăseasi a țara, ducând o
itipta consecventă împotriva 
fascismului.

Luând cuvântul in fi 1 lo 
cititorilor orașului ]{ id- o 
Dj. Klemcntis a subliniat fa 
jjtul că Cehoslovacia 1 11 a 
mai avut de suferit im a. 
tac atât de put'Tnic cu , ci 
actual din parti.-a re.iCliumi 
internaționale inră din timpul 
Ini llitlcr.

,,Dupa c<- reacțiunea, nu 
;i reușit să adi-mcnea-sc.'i < 'e 
hoslovacia u ajutorul .mie. 
rican" pe baza plinului Mat 
shall - a spus I)r Kle'm r; 
tis — sa r»*curs la alt<■ mc'o 
de, dar obiectivul a ram.is ne 
schiml>at

Tratatele noastre de altau 
ța, la care se va adăuga, tra 
t.itul cu Bulgaria, sunt desti 
nate să prevină o noua agre 
siune din partea Germant-i' .

In încheiere. Dr- Kl- me» 
tis a spus că, în ciuda itua- 
|iei internaționale dificile. Iu 
mea nu este amenințată ci» 
un nou războiu datorită exi
stenței puternicelor forțe . a 
re apără pacea, în fruntea A 
rora se aflS Uniunea Sovie 
tică forțe care cresc neînce
tat.

vâr-șirea unităț 1 clasei munci 
toare intr’un singur partid 
muncitoresc tov. Mihai M • 
jic este delegatul Văii Jiu 
lui la Congresul iuma. a) 
muncitorimii din (Român’t, 
care a avut loc între 21 și -ț 
l'ebruarie in Capitala țării 
fiind ales din nou nu-mb' J 
supleant ai Comitetului Cen 
trai dcaslădată a P.M R.

Pentru conșt'inta și demni
tatea cu care a reprezentat 
județul nostru in parlamen 
tul țării, atunci când s’a -ms 
problema nouilor alegeri, p o 
punătorii listei Frontifui De 
ntocrațici Populate au avut 
ferma convingere că nume 
le lui, alături de ceilalți Iii.iu
biți ai clasei muncitoar'- și ai 
țărănimii va mobiliza m ,sse’e 
de cetățeni de muncitori, tarta' 
ni și de toate categoriile ai 
județului nostru.

Ei vor vota cu toții lista 
No. 1 cu semnul Soarele pe 
a cărei pătrat figurează și tev 
Mihai Mujic.
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